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I. Logowanie
Na portal Twoja Polisa można wejść logując się na stronę internetową www.nordeapolska.pl
a następnie wybierając w prawym menu opcję logowania do „Twojej Polisy”:

Powinien pojawić się ekran logowania:

W okno login wpisz swój login (sześciocyfrowy numer).
W okno hasło wpisz swoje hasło. Następnie naciśnij przycisk zaloguj.
Hasła początkowe dla użytkowników są generowane przez Nordea Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A., a następnie przesyłane są do Multiagencji.
Pracownicy są informowani przez Multiagencję o przydzielonych dla nich hasłach.
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Po zalogowaniu pojawi się ekran przedstawiający Menu Główne aplikacji:

Na pasku u góry ekranu umieszczona jest informacja o aktualnie zalogowanym
użytkowniku (nazwisko, imię). Z prawej strony paska znajdują się linki: „Wyloguj”, służący
do wylogowania oraz „Zmień hasło”, służący do zmiany hasła.
W prawej górnej części ekranu głównego znajduje się informacja o dacie ostatniego udanego
logowania oraz dacie ostatniego nieudanego logowania (jeżeli takie było).
Po lewej stronie komunikatu powitalnego pod pozycją „Menu główne” znajduje się
pozycja: Przeglądanie polis (dane na: rok-miesiąc-dzień) – wejście do procesu przeglądania
polis w systemie życiowym. W nawiasach podana jest data, na jaką dane są aktualne. Proces
przeglądania polis opisany jest w dalszej części dokumentu.
W przypadku konieczności lub potrzeby zmiany hasła należy wejść w link znajdujący
się w pozycji „konto” – „zmień hasło”. Pojawi się wówczas poniższy ekran. Ponad polami do
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podania nowego hasła pojawi się informacja o poprawnej budowie hasła. Informacja ta
wynika z polityki bezpieczeństwa danego partnera korzystającego z systemu WebPortal.
System wymusza zmianę hasła przy pierwszym zalogowaniu użytkownika do
WebPortal-u. Aktualnie zdefiniowana polityka bezpieczeństwa wymusza następującą budowę
hasła:
minimalnie 8 znaków, dopuszczalne są wyłącznie znaki o kodach ASCII pomiędzy 33
i 126
co najmniej jedna mała litera,
co najmniej jedna wielka litera,
co najmniej jedna cyfra,
co najmniej jeden znak specjalny,
nowe hasło powinno być różne od 10 poprzednich,
jest ważne 60 dni.

II. Przeglądanie polis
Pracownik Agencji na portalu Twoja Polisa ma dostęp do procesu Przeglądania polis, który to
proces opisany jest w niniejszym rozdziale.
1. Wyszukiwanie polis
Po wybraniu linku znajdującego się w lewym menu strony głównej: „Przeglądanie
polis” użytkownik powinien zostać przeniesiony do strony wyglądającej jak na załączonym
zrzucie ekranu:
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W celu wyszukania należy wypełnić przynajmniej pole „Status umowy”. System wyszuka
wszystkie dostępne w ramach danego statusu polisy np. „aktywne polisy”, natomiast na
ekranie zostanie wyświetlone tylko dwadzieścia pierwszych rekordów. W celu przyspieszenia
wyszukiwania oraz zawężenia otrzymywanych rezultatów najlepiej wypełnić jedno z
poniższych pól:
Numer polisy
Numer wniosku
PESEL ubezpieczającego
Jeżeli proces nie znajduje się w kroku „Wyszukiwanie umów”, należy w menu procesu
znajdującym się z lewej strony ekranu, kliknąć opcję „Wyszukaj”. Proces powróci do
pierwszego swojego kroku.
2. Wyświetlenie wyszukanych umów
Jeżeli po podaniu kryteriów nie zostanie wybrana żadna umowa, zostanie wyświetlony
stosowny komunikat. W przeciwnym wypadku system wyświetli stronę z listą wyszukanych
polis zgodnie z podanymi kryteriami.
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Jeżeli wśród wyszukanych umów jest ta, której szukamy, należy zaznaczyć puste pole
znajdujące się po lewej strony polisy i kliknąć przycisk „Dalej”. Jeżeli natomiast nie została
wyszukana odpowiednia umowa, należy nacisnąć przycisk „Wstecz”, lub posłużyć się menu
procesu, znajdującym się po lewej stronie ekranu (wybrać opcję ”Wyszukiwanie”).
3. Wyświetlenie danych podstawowych polisy.
Z ekranu wyszukanych umów po kliknięciu dalej przechodzimy do szczegółowych
danych wybranej polisy. Pierwszy ekran zawiera podstawowe dane o umowie ubezpieczenia.
W celu szybkiego dostępu do niezbędnych danych można wykorzystać menu procesu
znajdujące się po lewej stronie ekranu. Pozycje w kolorze czarnym, które po najechaniu
kursorem zostają podkreślone i występujące poniżej opcji „Danych podstawowych”, są
dostępne i można je wybrać, co spowoduje przejście do odpowiedniego ekranu danych.
Pozycje oznaczone szarymi kolorami sygnalizują, że dla danej umowy brak jest danych tej
kategorii. W przypadku potrzeby kolejnego obejrzenia wszystkich danych do danej umowy
najlepiej używać przycisku „Dalej”, co pozwoli dotrzeć do wszystkich danych.
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4. Alokacja składki
Aby zobaczyć jak składka historycznie była alokowana i jak jest alokowana w chwili
obecnej wybieramy pozycję „Alokacja składki”.

5. Rachunki
Bardziej szczegółowego wyjaśnienia wymaga prezentacja pozycji rachunki. Poniższy
rysunek stanowi przykład takiego ekranu. Prezentowane są na nim dane o podziałach
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alokacyjnych oraz stanach poszczególnych funduszy (liczba jednostek oraz wartość
aktywów).
W kolumnie „Rodzaj rachunku” prezentowana jest nazwa subkonta, dla którego
przedstawiane są dane wartościowe o alokacji i stanie funduszów. Kolumna „Część składki
alokowanej” informuje o bieżącym procencie alokacji składki przypadającym na dany
fundusz. Z kolei kolumny „Aktualna liczba jednostek uczestnictwa” oraz „Stan funduszu”,
prezentują kolejno bieżącą liczbę jednostek uczestnictwa oraz bieżącą ich wartość w ramach
danego funduszu.
Poniżej danych dla poszczególnych rachunków (podstawowego i dodatkowego) znajduje
się podsumowanie stanów funduszowych w ramach wszystkich subkont (kolumna „Rodzaj
rachunku” posiada wartość „Wartość funduszu”). Podsumowanie to zawiera zsumowane
wartości poszczególnych funduszy ze wszystkich subkont.
W ostatnim wierszu tabeli „Rachunki” (kolumna „Rodzaj rachunku” przybiera oznaczenie
„Wartość polisy”) pokazana jest całkowita wartość polisy. Jest to suma aktywów, które klient
zgromadził na wszystkich funduszach w ramach wszystkich subkont na danej polisie.

6. Zlecenia transakcji
Aby zobaczyć jakie mamy zlecenia transakcji w przypadku danej polisy wybieramy
pozycję „Zlecenia transakcji”.
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7. Wyszukiwanie operacji
W przypadku jeżeli użytkownik chciałby obejrzeć dane dotyczące operacji dla danej
polisy, musi z menu procesu wybrać opcję „Operacje” lub dotrzeć tam poprzez kolejne
naciskanie przycisku „Dalej”. Po pojawieniu się ekranu do wyszukiwania operacji
zagregowanych, użytkownik może zawęzić swój wybór poprzez wprowadzenie jednego
lub dowolnej kombinacji następujących pól: typ operacji, rodzaj rachunku, data
operacji, kwota operacji. Po wprowadzeniu parametrów wyszukiwania, użytkownik
powinien kliknąć przycisk „Dalej”, co będzie skutkowało wyświetleniem wyszukanych,
zgodnie z kryteriami użytkownika, operacji. Wyświetlonych zostanie jedynie
pierwszych 20 operacji z danego zakresu, dlatego użytkownik powinien w miarę
możliwości zawężać swój wybór.
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Poniżej jako przykład ekran, który pojawia się po wybraniu opcji „Opłaty”:

Jako drugi przykład poniżej prezentacja opcji „Wpłaty”:
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Jeżeli użytkownik chciałby zobaczyć szczegóły operacji, musi na ekranie wybrać
konkretną operację poprzez zaznaczenie pola „Wybór” oraz kliknąć przycisk „Dalej”.
8. Składki – sprawdzanie wysokości aktualnego przypisu
W przypadku jeżeli użytkownik chce obejrzeć dane dotyczące aktualnej wysokości
należnych składek (aktualny przypis), które powinny wpłynąć na polisę należy z menu
procesu wybrać opcję „Wyszukiwanie składek” lub dotrzeć tam poprzez kolejne naciskanie
przycisku „Dalej”.
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Po wypełnieniu parametrów wyszukiwania (dowolna kombinacja pól przedstawionych na
powyższym ekranie), użytkownik powinien nacisnąć przycisk „Dalej”. System wyświetli 20
pierwszych rekordów, pasujących do wybranych kryteriów. W celu ograniczenia liczby
wyświetlonych rekordów należy zawęzić kryteria wyszukiwania, poprzez zmianę
parametrów.
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9. Wpłaty – sprawdzanie wpłaconych składek
W przypadku jeżeli użytkownik chce obejrzeć dane dotyczące wpłat, należy z menu
procesu wybrać opcję „Wpłaty” lub dotrzeć tam poprzez kolejne naciskanie przycisku
„Dalej”.
Po wypełnieniu parametrów wyszukiwania użytkownik powinien nacisnąć przycisk
„Dalej”. System wyświetli dwadzieścia pierwszych rekordów, pasujących do wybranych
kryteriów. W celu ograniczenia ilości wyświetlonych rekordów należy zawęzić kryteria
wyszukiwania, poprzez zmianę parametrów.

III. Transakcje ON LINE oraz Centrum Inwestycyjne
Klient ma szersze możliwości w zakresie możliwości użytkowania Twojej Polisy. Poza
przeglądaniem polis klient może również dokonywać transakcji ON LINE.
Niniejszy rozdział dotyczy więc możliwości klienta w zakresie korzystania z Twojej polisy.
Klient po zalogowaniu ma podgląd na następującą stronę:
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W pasku po lewej poza przeglądaniem polis klient ma dostęp do „Transakcji ON LINE” oraz
do „Centrum inwestycyjnego”. Po kliknięciu w pole „Centrum inwestycyjne” hiperłącze
otwiera stronę internetową Nordea w miejscu, w którym sprawdzić można rekomendacje
inwestycyjne specjalistów oraz sprawdzić inne informacje na temat inwestowania i funduszy.
Proces Transakcji ON LINE przedstawiony jest poniżej.
1. Transakcje ON-LINE
Procesy zleceń transferów, zmian alokacji oraz wykupy dostępne są po zalogowaniu z
poziomu menu po wejściu w opcję Transakcje ON-LINE.

Użytkownik ma do dyspozycji następujące procesy realizujące operacje on-line:

15

A. Transfer środków – złożenie zlecenia transferu środków na podstawie sprzedaży
jednostek uczestnictwa z jednego wskazanego funduszu w ramach wskazanych
subkont,
B. Zmiana alokacji składki – złożenie zlecenia zmiany alokacji składki dla nowo
wpłacanych środków w ramach wskazanych subkont,
C. Całkowity transfer środków - złożenie zlecenia całkowitego transferu środków na
podstawie sprzedaży jednostek zgromadzonych na wszystkich funduszach w ramach
wskazanych subkont
D. Wykupy – złożenie zlecenia wykupu częściowego lub wykupu całkowitego (środki
mogą być przetransferowane na wskazany numer wniosku/polisy lub przelane na
podany rachunek bankowy)
E. Świadczenie z tytułu dożycia – większości produktów nie dotyczy (wyjątek
stanowi Gwarant)
W oknie tym użytkownik ma dostęp do zleceń, które są w przygotowaniu lub zostały już
przyjęte do realizacji.
2. Transfer środków
Aby wyszukać polisę, dla której będzie składane zlecenie wykonania transferu
środków należy wprowadzić możliwie precyzyjne parametry wyszukiwania (wyszukiwanie
polis zostało opisane w instrukcji dla procesu „Przeglądanie polis”). Jedyna różnica, na którą
należy zwrócić uwagę to domyślne i stałe ograniczenie dotyczące statusu umowy, które
zostało wprowadzone, ponieważ operacje będące przedmiotem niniejszej instrukcji są
możliwe tylko dla aktywnych polis.

Po wybraniu odpowiednich parametrów i kliknięciu „Dalej” wyświetlają się polisy
spełniające wybrane przez nas kryteria. Wybieramy interesującą nas polisę po czym
ponownie klikamy „Dalej”
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W aktualnym stanie procesu należy wybrać w ramach jakich subkont będzie składane
zlecenie wykonania transferu środków.

Aby zlecenie transferu zawierało wszystkie niezbędne informacje należy wybrać zaznaczając
znacznik „Wybór” z jakiego funduszu będą transferowane środki tym samym określając
fundusz źródłowy. Następnie określamy ile środków będzie przedmiotem operacji
wprowadzając kwotę lub procent. Jeżeli przedmiotem operacji mają być wszystkie środki
zgromadzone na wybranym funduszu źródłowym należy w polu „Procent transferu”
wprowadzić wartość „100” procent lub w polu „Kwota transferu” wprowadzić dokładny stan
wybranego funduszu źródłowego. Następnie należy wybrać fundusze docelowe jednocześnie
określając procentowy podział transferowanych środków.
W poniższym przykładzie mamy do czynienia z transferem procentowym 60 procent środków
z funduszu źródłowego o kodzie F33 do dwóch funduszy docelowych F01 oraz F02 po 50
procent w każdy.
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W aktualnym stanie procesu wygenerowany został dokument zlecenia operacji transferu.
Dokument można otworzyć i jeszcze raz sprawdzić swoją dyspozycję. Po uzyskaniu
poniższego stanu następuje fizyczne uaktywnienie zlecenia transferu środków. Osiągniecie
poniższego stanu procesu jest warunkiem koniecznym aktywacji zlecenia w systemie
informatycznym.

1. Zmiana alokacji składki
Aby wyszukać polisę, dla której będzie składane zlecenie wykonania zmiany alokacji składki
należy wprowadzić możliwie precyzyjne parametry wyszukiwania (wyszukiwanie polis
zostało opisane w instrukcji dla procesu „Przeglądanie polis”). Jedyna różnica, na którą
należy zwrócić uwagę to domyślne i stałe ograniczenie dotyczące statusu umowy, które
zostało wprowadzone ponieważ operacje będące przedmiotem niniejszej instrukcji są
możliwe tylko dla aktywnych polis. Wybieramy interesującą nas polisę po czym klikamy
ikonkę „Dalej”.
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W aktualnym stanie procesu należy wybrać w ramach jakich subkont będzie składane
zlecenie zmiany alokacji składki – aktualnie dostępna jest tylko jedna opcja i nie ma
możliwości rozróżnienia alokacji dla subkonta składki podstawowej i subkonta składki
dodatkowej.

Aby zlecenie zmiany alokacji składki zawierało wszystkie niezbędne informacje należy
wprowadzić nowy podział co obrazuje poniższy rysunek, gdzie mamy do czynienia ze zmianą
alokacji składki z obecnie aktualnej G02 (100%) na nową F04 (50%) i F08 (50%).
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W aktualnym stanie procesu wygenerowany został dokument zlecenia operacji zmiany
alokacji. Po uzyskaniu poniższego stanu następuje fizyczne uaktywnienie zlecenia zmiany
alokacji składki. Osiągniecie poniższego stanu procesu jest warunkiem koniecznym aktywacji
zlecenia w systemie informatycznym Nordea.

2. Całkowity transfer środków
Aby wyszukać polisę, dla której będzie składane zlecenie wykonania całkowitego transferu
środków należy wprowadzić możliwie precyzyjne parametry wyszukiwania (wyszukiwanie
polis zostało opisane w instrukcji dla procesu „Przeglądanie polis”). Jedyna różnica, na którą
należy zwrócić uwagę to domyślne i stałe ograniczenie dotyczące statusu umowy, które
zostało wprowadzone ponieważ operacje będące przedmiotem niniejszej instrukcji są
możliwe tylko dla aktywnych polis.
W aktualnym stanie procesu podana jest informacja mówiąca o tym, że całkowity transfer
środków wykonany zostanie w ramach wszystkich subkont. Użytkownik nie ma możliwości
zmiany tej zasady.
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Z uwagi na fakt, że jest to zlecenie całkowitego transferu środków nie ma możliwości
ograniczenia zakresu z jakiego funduszu będą transferowane środki oraz ile środków będzie
przedmiotem operacji, ponieważ jej przedmiotem będą wszystkie zgromadzone środki.. W
poniższym przykładzie mamy do czynienia z całkowitym transferem zgromadzonych
środków z funduszy źródłowych o kodach F10 i F15 do jednego funduszu docelowego F01.
W tym przypadku dostępna jest jeszcze możliwość ustalenia nowej strategii alokacji składki,
przez wybranie odpowiedniej przy pytaniu „Czy alokacja z transferu ma być nową strategią
podziału składki?”.

W aktualnym stanie procesu wygenerowany został dokument zlecenia operacji całkowitego
transferu środków. Po uzyskaniu poniższego stanu następuje fizyczne uaktywnienie zlecenia
całkowitego transferu środków. Osiągniecie poniższego stanu procesu jest warunkiem
koniecznym aktywacji zlecenia w systemie informatycznym Nordea.
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3. Proces wystawiania wniosku o wykup częściowy/całkowity
Po wejściu w Transakcje ON LINE pojawi się następujące okno, w którym po prawej stronie
wyświetlą się zlecenia przyjęte do realizacji oraz zlecenia w przygotowaniu. Aby rozpocząć
proces wystawiania wniosku o wykup należy wybrać zakładkę „Wykupy” z menu po lewej
stronie.

Po zaakceptowaniu wyboru pojawi się okno wyszukiwania umów. Wpisujemy tam jak
nabardziej dokładne parametry polisy której szukamy.
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Jeżeli wśród wyszukanych umów jest ta, która nas interesuje, należy zaznaczyć pole „Wybór”
i wybrać przycisk „Dalej”. Jeżeli natomiast nie została wyszukana odpowiednia umowa,
należy nacisnąć przycisk „Wstecz”, lub posłużyć się menu procesu, znajdującym się po lewej
stronie ekranu (wybrać opcję ”Wyszukaj”).
Na tym ekranie wpisujemy dane osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia. Ważne jest
aby przestrzegać prawidłowych formatów, w innym wypadku nie zostaniemy dopuszczeni do
następnego ekranu.
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Poniżej przykład nieprawidłowo wpisanego numeru telefonu komórkowego (bez zera z
przodu).

Zaznaczamy w polu „Wybór” jaki rodzaj wykupu chce złożyć klient: CAŁKOWITY lub
CZĘŚCIOWY. W dalszej części instrukcji opisany zostanie przykład wykupu częściowego,
w wypadku wykupu całkowitego będzie obowiązywało analogiczne postępowanie.

Następnie zaznaczamy z jakiego rachunku ma być dokonany wykup częściowy:
PODSTAWOWEGO lub DODATKOWEGO oraz w jaki sposób ma być dokonane
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umorzenie środków: PROCENTOWO lub PROPORCJONALNIE. W dalszej części instrukcji
opisany zostanie przykład wykupu częściowego z rachunku podstawowego. W wypadku
wykupu częściowego z rachunku dodatkowego obowiązuje analogiczne postępowanie.
(Uwaga! Jeśli chcemy wypłacić całość środków z rachunku dodatkowego dokonujemy
WYKUPU CZĘŚCIOWEGO o wartości 100%. Dokonanie wykupu całkowitego spowoduje
rozwiązanie polisy).

Po określeniu „Rodzaju wykupu częściowego” jako PROCENTOWY pojawia się okno, w
którym dokonujemy wraz z Klientem decyzji z jakich funduszy mają zostać umorzone
jednostki uczestnictwa oraz w jakim udziale procentowym. UWAGA: w wypadku podziału
PROCENTOWEGO pole „Kwota wykupu” nie ma zastosowania. Następnie wciskamy
przycisk „Dalej”.

Po określeniu „Rodzaju wykupu częściowego” jako PROPORCJONALNY pojawia się okno,
w którym dokonujemy wraz z Klientem decyzji z jakich funduszy mają zostać umorzone
jednostki uczestnictwa oraz w jakiej kwocie. W tym oknie pojawia się również symulacja
wyceny jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku Klienta. Należy pamiętać że
symulacja może się różnić od realnej ceny jednostki z dnia wyceny. Następnie wciskamy
przycisk „Dalej”.
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Na etapie Symulacji wartości wykupu decydujemy czy Klient chce dokonać wraz z wykupem
częściowym KONWERSJI – czyli przekazania kwoty środków pochodzących z wykupu na
inną polisę. Ekran ukazuje nam także podsumowanie wcześniejszych wyborów, m.in. kwotę
wykupu netto / brutto oraz koszty podatkowe. Należy pamiętać że kwota wykupu zostanie
pomniejszona o aktualnie obowiązującą opłatę za wykup/opłatę likwidacyjną wynikającą z
Karty Parametrów.
W przypadku zaznaczenia pola KONWERSJI na TAK
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na kolejnym ekranie dokonujemy wyboru na jakie inne polisy/wnioski mają trafić środki
klienta z wniosku o wykup. Dokonujemy wyboru poprzez pole „Polisa/Wniosek” i
wprowadzamy numer odpowiednio polisy / wniosku w zależności od dokonanego wyboru.

Jeśli klient chce dokonać konwersji na więcej niż jedną polisę / wniosek możemy również
dodać kolejny wiersz (screen poniżej) i dołączyć kolejne.
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Kolejny ekran nakazuje wybór polisy, na którą mają zostać przelane środki. Mogą pojawić się
dwie opcje dla danej polisy z podziałem na składkę podstawową i dodatkową. Wówczas
należy zaznaczyć odpowiedni box (można zaznaczyć oba).
Jeśli wybraliśmy wcześniej więcej niż jedną polisę / wniosek poniższa lista analogicznie się
wydłuży i będziemy mogli zaznaczyć podział środków w dowolnej konfiguracji.

Kolejny ekran składa się z trzech bloków:
- KWOTA WYPŁATY: to kwota środków przeznaczona do wypłaty. Tę kwotę należy
rozdysponować w polach „Konwersje” i „Przelewy”. Należy pamiętać że suma
poszczególnych kwot wypłat musi się równać kwocie środków przeznaczonych do
wypłaty.
- KONWERSJE: w tym segmencie wybieramy pola obowiązkowe: „Kolejność pokrycia
dyspozycji”, „Typ osoby” (fizyczna / prawna) oraz „Imię nazwisko / Nazwa”. Dane
polisy, na którą przelewamy wypłacane środki oraz numer rachunku bankowego
podstawiają się same (screen poniżej). W polu „Kwota wypłaty” podajemy jaką część
wypłaty ma stanowić konwersja (możemy również dodać kolejną polisę poprzez przycisk
„Dodaj pusty wiersz”)

- PRZELEWY: Analogicznie jak w wypadku konwersji podajemy wszystkie dane w
polach oznaczonych gwiazdką (tutaj dochodzą nam dane adresowe) a także wypełniamy
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poprawnie dane rachunku bankowego do wypłaty środków oraz kwotę wypłaty. Należy
pamiętać o poprawnych formatach wypełniając pola, w innym wypadku może się pojawić
komunikat nakazujący poprawę danych (screen poniżej).

W przypadku wprowadzenia dyspozycji wypłaty bez konwersji
Wskazujemy czy wypłata ma być zrealizowana przelewem czy przekazem.

W oknie podsumowującym wprowadzone dane możemy sprawdzić czy wszystkie
wprowadzone dane są prawidłowe (system pokazuje nam dane osobowe i adresowe oraz
konwersje / przelewy / przekazy na jednym ekranie). Jeśli jesteśmy pewni, że
wprowadzone dane są prawidłowe wciskamy „Dalej”. Aby poprawić dane wciskamy
przycisk „Wstecz”.
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Kolejny ekran jest ostatnim w procesie i informuje on o statusie wniosku w systemie. Aby
zamknąć bieżący proces i wrócić do menu głównego należy nacisnąć przycisk Zamknij.

Po powrocie do menu głównego i kliknięciu pola „Transakcje ON LINE” możemy
sprawdzić status naszego wniosku a także podstawowe dane, jak nr ID zlecenia, Nazwę
procesu, datę utworzenia oraz datę modyfikacji.

30

Po zakończeniu pracy z systemem Twoja Polisa należy się z niego poprawnie wylogować
korzystając z górnego menu.
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