
 

 

1 
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i kondycji finansowej. Sprawozdanie o wyp
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o  Nasze sprawozdanie 
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Sprawozda  

a.  W , ul. . 

b.  Kancelarii Notarialnej 
notariusza 7 grudnia 2001 r. i zarejestrowano w Rep. A Nr 
12371/2001. W dniu 20 lutego 2002 r. -Fabrycznej, VI 

0000092396. 

c. T  16 stycznia 
2002   

d. : 

 ; 

 .

W  

 
o 

 

 

techniczno-ubezpieczeniowe, ustalenie rezerw techniczno-

i   
podstaw i -
ubezpieczeniowych d  -

  podstawami i metodami stosowanymi do 
-

 sprawozdaniach finansowych. 

 

 
wej 

 
i  -
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-ubezpieczeniowe zo

  
o   

 

 

Na podstawie przeprowadzonego badania Sprawozdania o  
ystkich istotnych aspektach: 

a.  r. w kwocie 
1 930 427 

 tytule I  

b. -
31 grudnia 2021 r. w kwocie 38 236 

 art. 223 ust. 2 i 3 Ustawy o  II 
w  

c. -
na  r. w kwocie 1 239 638  zgodnie z art. 224 235 Ustawy 
o  III w tytule I  

d.  r. w  
124 004  Ustawy o 

 V i X 
w tytule I  

e.  r. w  
31 001  z art. 271

 VII i X w tytule I  

f. 
 grudnia 

2021 r. w kwocie 634 273  
 grudnia 2021 r.  

w kwocie 615 673 z  art. 238 i art. 240 248 Ustawy o 
ubezpieczeniowej i  IV w tytule I  

g. Towarzystwo pos  r. w kwocie 634 273 
  

 kwocie 124 004  

h. Towarzystwo posiada dopuszczone podstawo  grudnia 2021 r. w kwocie 
615 673  w 

 kwocie 31 001  

i. 
stosowanych do wyceny  
techniczno-  -
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ubezpieczeniowe   
do wyceny  -

 sprawozdaniach finansowych.
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Warszawa, 24 marca 2022 r. 

Podpis jest prawid owy



















































































































Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 
na dzień 31 grudnia 2021 roku  

str. 1 

 

Załączniki  
 
S.02.01.02 
Bilans 
  Warto ść bilansowa 

wg Wypłacalno ść II 
  C0010 

Aktywa   

Wartość firmy R0010 0 

Aktywowane koszty akwizycji R0020 0 

Wartości niematerialne i prawne R0030 0 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 36 246 

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych R0050 0 

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny R0060 3 205 

Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o 
określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym) 

R0070 966 594 

 Nieruchomości (inne niż do użytku własnego) R0080 831 

 Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe R0090 0 

 Akcje i udziały R0100 1 849 

  Akcje i udziały – notowane R0110 1 849 

  Akcje i udziały – nienotowane R0120 0 

 Dłużne papiery wartościowe R0130 821 859 

  Obligacje państwowe R0140 338 629 

  Obligacje korporacyjne R0150 475 911 

  Strukturyzowane papiery wartościowe R0160 7 319 

  Zabezpieczone papiery wartościowe R0170 0 

 Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania R0180 110 481 

 Instrumenty pochodne R0190 0 

 Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych R0200 28 875 

 Pozostałe lokaty R0210 2 698 

Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub 
inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym R0220 867 950 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie R0230 0 

 Pożyczki pod zastaw polisy R0240 0 

 Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych R0250 0 

 Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie R0260 0 

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z: R0270 102 

 Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń 
innych niż ubezpieczenia na życie 

R0280 0 

  Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) R0290 0 

  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie R0300 0 

 Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem 
ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone 
indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

R0310 102 

  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie R0320 0 

  Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których 
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

R0330 102 

 Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne 
wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

R0340 0 

Depozyty u cedentów R0350 0 

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych R0360 4 554 

Należności z tytułu reasekuracji biernej R0370 1 084 

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej) R0380 15 914 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio) R0390 0 

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia 
wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone. R0400 0 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych R0410 33 869 

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach) R0420 910 

Aktywa ogółem R0500 1 930 427 
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Zobowi ązania    
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie R0510 0 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem 
zdrowotnych) 

R0520 0 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0530 0 

  Najlepsze oszacowanie R0540 0 

  Margines ryzyka R0550 0 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych 
niż ubezpieczenia na życie) 

R0560 0 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0570 0 

  Najlepsze oszacowanie R0580 0 

  Margines ryzyka R0590 0 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których 
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) 

R0600 308 735 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) R0610 0 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0620 0 

  Najlepsze oszacowanie R0630 0 

  Margines ryzyka R0640 0 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz 
ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości 
bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) 

R0650 308 735 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0660 0 

  Najlepsze oszacowanie R0670 304 210 

  Margines ryzyka R0680 4 525 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o 
określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym 

R0690 930 903 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0700 0 

  Najlepsze oszacowanie R0710 928 939 

  Margines ryzyka R0720 1 964 

Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe R0730 0 

Zobowiązania warunkowe R0740 0 

Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe) R0750 10 865 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników R0760 157 

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji R0770 0 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0780 3 331  

 Instrumenty pochodne R0790 0 

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych R0800 0 

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych R0810 1 826 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych R0820 885 

Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej R0830 814 

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej) R0840 20 358 

Zobowiązania podporządkowane R0850 0 

 Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych R0860 0 

 Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych R0870 0 

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach) R0880 0 

Zobowi ązania ogółem R0900 1 277 874 

Nadwy żka aktywów nad zobowi ązaniami R1000 652 553 
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Składki, odszkodowania i świadczenia 
oraz koszty wg linii biznesowych 

  

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowi ązania z tytułu ubezpiecze ń na życie  
Zobowi ązania z tytułu 

reasekuracji ubezpiecze ń na 
życie 

Ogółem  

S.05.01.01  Ubezpieczenia 
zdrowotne 

Ubezpieczenia 
z udziałem w 

zyskach 

Ubezpieczenia, w 
których świadczenie jest 

ustalane w oparciu o 
okre ślone indeksy lub 
inne warto ści bazowe i 

ubezpieczenia zwi ązane 
z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym  

Pozostałe 
ubezpieczenia 

na życie  

Renty z umów 
ubezpieczenia 

innych ni ż 
umowy 

ubezpieczenia 
na życie oraz 
powi ązane ze 

zobowi ązaniami 
z tytułu 

ubezpiecze ń 
zdrowotnych  

Renty z umów 
ubezpieczenia 

innych ni ż umowy 
ubezpieczenia na 

życie oraz 
powi ązane ze 

zobowi ązaniami 
ubezpieczeniowymi 

innymi ni ż 
zobowi ązania z 

tytułu ubezpiecze ń 
zdrowotnych  

Reasekuracja 
ubezpiecze ń 
zdrowotnych 

Reasekuracja 
ubezpiecze ń 

na życie  
  

  C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 

Składki przypisane                      

 Brutto R1410   65 785 306 804     372 589 

 Udział zakładu reasekuracji R1420    70     70 

 Netto R1500   65 785 306 734     372 518 

Składki zarobione            
 Brutto R1510 0 0 65 785 355 297 0 0 0 0 421 081 

 Udział zakładu reasekuracji R1520 0 0 0 72 0 0 0 0 72 

 Netto R1600 0 0 65 785 355 224 0 0 0 0 421 009 

Odszkodowania i świadczenia            
 Brutto R1610 0 0 400 273 82 891 0 0 0 0 483 164 

 Udział zakładu reasekuracji R1620 0 0  187 0 0 0 0 187 

 Netto R1700 0 0 400 273 82 704 0 0 0 0 482 978 

Zmiana stanu pozostałych 
rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych            
 Brutto R1710 0 0 -397 170  13 057      -384 113 

 Udział zakładu reasekuracji R1720 0 0  -30     -30 

 Netto R1800 0 0  -397 170 13 087     -384 083 

Koszty poniesione R1900 0 0 15 360 271 060     286 420 

Pozostałe koszty R2500 0 0       776 

Koszty ogółem R2600 0 0       287 196 
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S.05.02.01 
Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju 
 
 

    
     

  
Najważniejszych pi ęć 
krajów I kraj siedziby  Kraj siedziby 

    Polska  

  C0210 C0150 

 R1400   Polska 

  C0280 C0220 

Składki przypisane       

Brutto R1410 372 589 372 589 

Udział zakładów reasekuracji R1420 70 70 

Netto R1500 372 518 372 518 

Składki zarobione    

Brutto R1510 421 081 421 081 

Udział zakładów reasekuracji R1520 72 72 

Netto R1600 421 009 421 009 

Odszkodowania i świadczenia    

Brutto R1610 483 164 483 164 

Udział zakładów reasekuracji R1620 187 187 

Netto R1700 482 978 482 978 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpiec zeniowych    

Brutto R1710  -384 113  -384 113 

Udział zakładów reasekuracji R1720 
-30 

 
-30 

 

Netto R1800  -384 083  -384 083 

Koszty poniesione R1900 286 420 286 420 

Pozostałe koszty R2500 776  

Koszty  R2600 287 196  
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S.12.01.02 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie 
 

  Ubezpiec
zenia z 

udziałem 
w 

zyskach 

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest 
ustalane w oparciu o okre ślone indeksy lub 

inne warto ści bazowe i ubezpieczenia 
związane z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym 

Pozostałe ubezpieczenia na życie 

Renty z umów ubezpieczenia 
innych ni ż umowy 

ubezpieczenia na życie oraz 
powi ązane ze zobowi ązaniami 
ubezpieczeniowymi innymi ni ż 

zobowi ązania z tytułu 
ubezpiecze ń zdrowotnych 

Reasekuracja 
czynna 

Ogółem 
(Ubezpieczenia na 
życie inne ni ż 

zdrowotne, w tym 
ubezpieczenia na 
życie zwi ązane z 

ubezpieczeniowym 
funduszem 

kapitałowym) 
    

Umowy bez 
opcji i 

gwarancji 

Umowy z 
opcjami i 

gwarancjami 
  

Umowy bez 
opcji i 

gwarancji 

Umowy z 
opcjami i 

gwarancjami 

  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
obliczane ł ącznie R0010 0   0 

  
  

0  
  
  

0  0  0  

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek 
celowych (podmiotów specjalnego 
przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, 
po dokonaniu korekty ze względu na 
oczekiwane straty w związku z niewykonaniem 
zobowiązania przez kontrahenta, związane z 
rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi 
obliczanymi łącznie – Ogółem 

R0020  0  0 
  
   0 

  
   0  0  0 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
obliczane jako suma najlepszego 
oszacowania i marginesu ryzyka 

           
Najlepsze oszacowanie 

           

Najlepsze oszacowanie brutto R0030 0    928 939 0    304 210 0  0 0  1 233 149 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek 
celowych (podmiotów specjalnego 
przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po 
dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane 
straty w związku z niewykonaniem 
zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem 

R0080 0    0 0    102 0  0  0  102 

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty 
należne z umów reasekuracji i od spółek 
celowych (podmiotów specjalnego 
przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej 
– Ogółem 

R0090  0   928 939 0    304 108 0  0 0  1 233 047 

Margines ryzyka R0100 0 1 964  
  
  

4 525 
  
  

0 0  6 489 

Kwota wynikaj ąca z zastosowania 
przepisów przej ściowych dotycz ących 
rezerw techniczno -ubezpieczeniowych  

           

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
obliczane łącznie 

R0110  0  0 
  
  

0  0 0 0  0  0  

Najlepsze oszacowanie R0120 0    0  0 0   0  0 0  0  0  

Margines ryzyka R0130 0  0 
  
  

0  
  
  

0  0  0  

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – 
ogółem R0200 0 930 903 

  
  

308 735 
  
  

0  0  1 239 638 
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Ubezpieczenia zdrowotne 
(bezpo średnia działalno ść 

ubezpieczeniowa) 
Renty z umów ubezpieczenia 

innych ni ż umowy 
ubezpieczenia na życie oraz 

powi ązane ze 
zobowi ązaniami z tytułu 

ubezpiecze ń zdrowotnych 

Reasekuracja 
ubezpiecze ń 
zdrowotnych 
(reasekuracja 

czynna) 

Ogółem (Ubezpieczenia 
zdrowotne o 
charakterze 

ubezpiecze ń na życie) 

  

  
Umowy bez 

opcji i 
gwarancji 

Umowy z 
opcjami i 

gwarancjami 

  
C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
obliczane ł ącznie R0010 0  

  
  

0  0  0  

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek 
celowych (podmiotów specjalnego 
przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, 
po dokonaniu korekty ze względu na 
oczekiwane straty w związku z niewykonaniem 
zobowiązania przez kontrahenta, związane z 
rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi 
obliczanymi łącznie – Ogółem 

R0020  0 
  
  

 0  0  0 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
obliczane jako suma najlepszego 
oszacowania i marginesu ryzyka RM 

       
Najlepsze oszacowanie         

Najlepsze oszacowanie brutto R0030   0  0  0  0  0  

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek 
celowych (podmiotów specjalnego 
przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po 
dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane 
straty w związku z niewykonaniem 
zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem 

R0080   0  0  0  0  0  

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty 
należne z umów reasekuracji i od spółek 
celowych (podmiotów specjalnego 
przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej 
– Ogółem 

R0090   0  0  0  0  0  

Margines ryzyka R0100     
  

0  0  0  

Kwota wynikaj ąca z zastosowania 
przepisów przej ściowych dotycz ących 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

       

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
obliczane łącznie 

R0110   
  
  

0 0 0 

Najlepsze oszacowanie R0120   0  0  0 0  0 

Margines ryzyka R0130  0 
  
  

 0 0  0 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – 
ogółem R0200 0 

  
  

 0 0  0 
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S.23.01.01 

Środki własne 

  Ogółem 
Kategoria 1 - 

nieograniczona / 
Tier 1 

Kategoria 1 - 
ograniczona / Tier 1 Kategoria 2 / Tier 2 Kategoria 3 / Tier 

3 

Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego 
zgodnie z art. 68 rozporz ądzenia delegowanego (UE) 2015/35  

 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

 Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) R0010 307 200  307 200    0   

 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym R0030 6 800  6 800    0   
 Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na 
zasadzie wzajemności 

R0040 0 0   0   

 Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw 
reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności R0050 0   0  0 0 

 Fundusze nadwyżkowe R0070  0 0        
 Akcje uprzywilejowane R0090 0   0 0 0 
 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi R0110  0   0 0 0 
 Rezerwa uzgodnieniowa R0130 301 673 301 673       
 Zobowiązania podporządkowane R0140  0   0 0 0 
 Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0160 32 915        32 915 
 Pozostałe pozycje środków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione 
powyżej 

R0180  0 0  0 0 0 

Środki własne ze sprawozda ń finansowych, które nie powinny by ć uwzgl ędnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie 
spełniaj ą kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalno ść II        

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają 
kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II 

R0220 0         

Odliczenia        
 Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych R0230 0 0 0 0   
Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach  R0290 648 588 615 673 0 0 32 915 
Uzupełniaj ące środki własne        
 Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie R0300 0     0   
 Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych 
w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń 
opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie 

R0310 0     0   

 Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na 
żądanie 

R0320 0     0 0 

 Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych R0330 0     0 0 
 Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE R0340 0     0   
 Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE R0350 0     0   
 Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE R0360 0     0   
 Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE R0370 0     0  0 
 Pozostałe uzupełniające środki własne R0390 0     0  0 
Uzupełniaj ące środki własne ogółem  R0400 0     0  0 
Dost ępne i dopuszczone środki własne        
Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) R0500 648 588 615 673 0 0 32 915 
Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie MCR R0510 615 673 615 673 0 0   
Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR R0540 634 273 615 673 0 0 18 601 
Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR R0550 615 673 615 673 0 0   
SCR R0580 124 004         
MCR R0600 31 001         
Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR  R0620 511,5%         
Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR  R0640 1986,0%         
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  C0060 

Rezerwa uzgodnieniowa   

 Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami R0700 652 553 

 Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio) R0710 0 

Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia R0720 3 965 

 Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych R0730 346 915 

 Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych R0740 0 

Rezerwa uzgodnieniowa R0760 301 673 

Oczekiwane zyski    

 Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie R0770 1 746 

 Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie R0780 0 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek - Ogółem R0790 1 746 

 

S.25.01.21 

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową - Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności 
  

Kapitałowy wymóg wypłacalno ści brutto Parametry specyficzne dla zakładu Uproszczenia 
  

C0030 C0090 C0100 

Ryzyko rynkowe R0010 82 898     

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta R0020 7 679     

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie R0030 47 486     

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych R0040 0     

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia 
na życie R0050 0     

Dywersyfikacja R0060 -30 105     

Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych R0070 0     

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalno ści  R0100 107 958     
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Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności 
  

Warto ść / Value 
  

C0100    

Ryzyko operacyjne R0130 16 046 

Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat R0140 0 

Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat R0150 0 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE R0160 0 

Kapitałowy wymóg wypłacalno ści z wył ączeniem wymogu kapitałowego  R0200 124 004 

Ustanowione wymogi kapitałowe R0210 0 

Kapitałowy wymóg wypłacalno ści  R0220 124 004 

Inne informacje na tema t SCR   

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania R0400 0 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części R0410 0 

Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych R0420 0 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą R0430 0 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304 R0440 0 

Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP R0450 Brak korekty 

Przyszłe świadczenia uznaniowe netto R0460 0 
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  Tak/Nie 

  C0109 

Podej ście do stawki podatkowej    

Podejście oparte na średniej stawce podatkowej R0590 2 – Nie 
 

Obliczanie zdolno ści odroczonych podatków dochodowych do pokrywania s trat  

 

LAC DT  

C0130 

LAC DT R0640 0 

 LAC DT uzasadniona odwróceniem ujęcia zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0650 0 

 LAC DT uzasadniona odniesieniem do możliwego przyszłego zysku ekonomicznego podlegającego opodatkowaniu R0660 0 

 LAC DT uzasadniona przeniesieniem strat na wcześniejsze okresy, bieżący rok R0670 0 

 LAC DT uzasadniona przeniesieniem na wcześniejsze okresy, przyszłe lata R0680 0 

 Maksymalny LAC DT R0690 -23 561 
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S.28.01.01 

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych 
niż ubezpieczenia na życie 

  C0010 

MCRNL Wynik R0010  

  
 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe obliczane 

łącznie netto (tj. po uwzgl ędnieniu 
reasekuracji biernej i spółek celowych 

(podmiotów specjalnego przeznaczenia))  

Składki przypisane w okresie ostatnich 
12 miesi ęcy netto (tj. po uwzgl ędnieniu 

reasekuracji biernej)  

  C0020 C0030 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna R0020   

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna R0030   

Ubezpieczenia pracownicze i reasekuracja proporcjonalna R0040   

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych i 
reasekuracja proporcjonalna 

R0050   

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów i reasekuracja proporcjonalna R0060   

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe i reasekuracja proporcjonalna R0070   

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych i reasekuracja proporcjonalna tych ubezpieczeń R0080   

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna R0090   

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń i reasekuracja proporcjonalna R0100   

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna R0110   

Ubezpieczenia świadczenia pomocy i reasekuracja proporcjonalna R0120   

Ubezpieczenia różnych strat finansowych i reasekuracja proporcjonalna R0130   

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych R0140   

Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych R0150   

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych R0160   

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych R0170   
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Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie 

  C0040 

MCRL Wynik R0200 27 528 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe obliczane ł ącznie netto (tj. po 

uwzgl ędnieniu reasekuracji biernej i spółek 
celowych (podmiotów specjalnego 

przeznaczenia))  

Całkowita suma na ryzyku netto (z odliczeniem 
umów reasekuracji i spółek celowych 

(podmiotów specjalnego przeznaczenia)) 

  C0050 C0060 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – świadczenia gwarantowane R0210 0  

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – przyszłe świadczenia uznaniowe R0220 0  

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń związanych z wartością indeksu i ubezpieczeń z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  

R0230 928 939 
 

Inne zobowiązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń 
zdrowotnych R0240 304 108  
Całkowita suma na ryzyku w odniesieniu do wszystkich zobowiązań z tytułu (reasekuracji) 
ubezpieczeń na życie 

R0250 
 

20 913 648 

 

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie 

 
 Ogólne obliczenie MCR 

  C0070 

Liniowy MCR R0300 27 528 

SCR R0310 124 004 

Górny próg MCR R0320 55 802 

Dolny próg MCR R0330 31 001 

Łączny MCR R0340 31 001 

Nieprzekraczalny dolny próg MCR R0350 17 097 

Minimalny wymóg kapitałowy R0400 31 001 

   

 



 

                                    

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 
 

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa 

w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji 

przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 

1348, 1830 i 1844) 
 
W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku prowadzonych było z udziałem 
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  26 postępowań pozasądowych, o których mowa w 
rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 


