Warszawa, 1 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo,
Od 1 sierpnia 2022 r. MetLife TUnŻiR S.A. działa pod nazwą NNLife TUnŻiR S.A. i posługuje się logo
Nationale-Nederlanden. Jest to kolejny etap integracji MetLife z Grupą NN, która w Polsce działa pod
marką Nationale-Nederlanden i jest jednym z liderów rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego
w kraju. Po fuzji prawnej, zaplanowanej na styczeń 2023 r., spółka połączy się z NationaleNederlanden TUnŻ S.A.
To, co ważne, zostaje bez zmian – zarówno dla naszych Partnerów biznesowych, jak i klientów.
Wszystkie aktualne umowy zawarte z MetLife TUnŻiR S.A. – obecnie NNLife TUnŻiR S.A. – obowiązują
zgodnie z zapisanymi w nich warunkami i są obsługiwane na dotychczasowych zasadach przez zespół
naszych specjalistów. Dane adresowe, numery telefonów i numery rachunków bankowych pozostają
bez zmian.
Chcemy podkreślić, że pomimo wspólnego logo NNLife TUnŻiR S.A. i Nationale-Nederlanden
TUnŻ S.A. nadal funkcjonują jako oddzielne spółki. Ostatni etap, czyli połączenie obu organizacji,
zaplanowany jest na początek przyszłego roku, po zakończeniu fuzji prawnej. Wierzymy, że po
połączeniu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu obu firm, zaangażowaniu pracowników i współpracy
z Państwem wzmocnimy wartość biznesu i będziemy mogli zaoferować jeszcze większej grupie
klientów możliwie jak najlepsze produkty i rozwiązania.
Więcej szczegółów na temat fuzji można znaleźć na www.metlife.pl/GrupaNN.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości.
Z wyrazami szacunku,
Joanna Stelmaszewska
Dyrektor Pionu Klientów Instytucjonalnych

Witamy MetLife Polska
w Grupie NN
Zadbamy razem o to, co ważne.
Informujemy, że polskie spółki MetLife zmieniły
właściciela – teraz są częścią Grupy NN.
O tym, co ważne, mówimy wprost:
dla klientów i partnerów biznesowych
nic się nie zmienia i nie muszą nic robić.
Jedyną różnicą jest zmiana domeny e-mail
z @metlife.pl na @nn.pl. Obecnie korespondencja
z nami będzie możliwa na adres klient@nn.pl,
w przypadku zgłoszenia roszczenia poprzez portal
e-roszczenie: www.eroszczeniemetlife.pl.
Grupa NN to stabilna, międzynarodowa grupa
finansowa, która w Polsce działa od 26 lat
pod marką Nationale-Nederlanden.
Dowiedz się więcej na www.metlife.pl/GrupaNN.

Grupa NN to międzynarodowa firma świadcząca usługi finansowe
z zakresu ubezpieczeń, inwestycji i emerytur, która istnieje
już od 177 lat. Jest obecna w 19 krajach – głównie w Europie,
ale też w Japonii. Dba o bezpieczeństwo finansowe i inwestycje
ok. 18 milionów klientów na całym świecie. W Polsce działa
od 1994 roku pod marką Nationale-Nederlanden.
Nationale-Nederlanden to jeden z liderów rynku ubezpieczeniowego
oraz emerytalnego w Polsce. Oferuje proste produkty, dzięki
którym zabezpiecza przyszłość finansową swoich klientów
i ich bliskich. Jest też marką odpowiedzialną społecznie,
która angażuje się w tematy związane ze zdrowiem, profilaktyką
i jakością życia Polaków.
Dowiedz się więcej na www.metlife.pl/GrupaNN.

