BĄDŹMY WSPÓLNIE
ODPOWIEDZIALNI.
Zamień potwierdzenia papierowe na elektroniczne.
Czy wiesz, że od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką
rzeczywistość zastaną nasze dzieci i wnuki? Wierzymy, że razem możemy zdziałać wiele dobrego
na rzecz środowiska. Możemy małymi działaniami zmieniać nawyki i w ten sposób chronić naszą
planetę. Zacznijmy już dziś zachęcając naszych Klientów inwestujących w Fundusze
Inwestycyjne NN do przechodzenia na potwierdzenia elektroniczne.

FAJNIE JAK ZIMĄ PADA ŚNIEG….
Wspólnie chrońmy naszą planetę przed pogarszającym się stanem środowiska, m.in. poprzez
zrównoważone zarządzanie surowcami naturalnymi i podejmowanie prostych działań
przeciwdziałając zmianom klimatycznym. Zróbmy wszystko, żeby naszym dzieciom, a także
kolejnym pokoleniom nie brakowało czystego powietrza, świeżych warzyw, owoców oraz pięknej
przyrody, która cieszy oczy.

DRZEWA LEPSZE NIŻ WYDRUKI. Czy wiesz, że?
W 2020 roku nasi Klienci
inwestujący w Fundusze
Inwestycyjne NN otrzymali łącznie

Potrzeba aż 17 drzew,
aby wyprodukować tonę papieru.
Drzewo musi rosnąć przez
minimum 8 lat, aby powstała
z niego 1 kartka.

245 851 potwierdzeń
papierowych, co przekłada się
na 41 drzew, które moglibyśmy

Co 60 sekund z powierzchni ziemi
znika około 60 ha lasu.

1
drzewo

=

60kg
papieru

=

24 ryzy
papieru A4

(po 500 kartek)

oszczędzić przed wycięciem.

=

12 000
kartek A4

=

6 000
potwierdzeń
(list+koperta)

POTWIERDZENIA ELEKTRONICZNE TO:
Wygoda i dostępność danych 24/7 (wszystkie
potwierdzenia Klient ma pod ręką).

Szybszy dostęp do danych (potwierdzenie elektroniczne
Klienci otrzymują następnego dnia po jego przetworzeniu).

Bezpieczeństwo informacji (zaszyfrowany plik

Niższe koszty (brak kłopotu z przechowywaniem
potwierdzeń i utylizowaniem np. kopert).

jest dużo bardziej bezpieczny niż list w skrzynce, plik
wysyłany jest na wskazany przez Klienta adres e-mail).

Odpowiedzialność i dbanie o środowisko.

To w naszym wspólnym interesie.
Zróbmy to dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

Klient posiada fundusz
– sprawdź / zmień rodzaj potwierdzenia
Pamiętaj
Przy każdym funduszu
inwestycyjnym posiadanym przez
Klienta znajdziesz informację o tym,
jaki rodzaj potwierdzenia wybrał.

Zmień na
potwierdzenia e-mail
Kliknij:

Pamiętaj
że możesz dokonać zmiany dla

wszystkich funduszy
jednocześnie.

Klient kupuje fundusz
– wybierz rodzaj potwierdzenia
Pamiętaj
żeby każdorazowo przy zakupie
nowego funduszu inwestycyjnego
zaznaczona była opcja:
Sposób otrzymywania potwierdzeń:

Adres e-mail

WAŻNE:
Tutaj ustawiasz sposób tylko dla tego

konkretnego funduszu.

