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Tabela opłat i limitów do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym „Skarbnica Możliwości” 

(kod: 2018_IBSM_02_v.01)  

 

przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 04/11/18 z dnia 13.11.2018 r. 

 

 

 Prosimy, abyś dokładnie zapoznał się z poniższą tabelą, która prezentuje wszystkie opłaty związane z umową ubezpieczenia na życie 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości” 

 

W OWU opisaliśmy szczegółowo, w jaki sposób pobieramy te opłaty. 

Nazwa opłaty Sposób naliczania Wysokość 

Opłata administracyjno-

dystrybucyjna  

procentowo od wartości rachunku określonej za każdy dzień, od dnia rozpoczęcia okresu 

odpowiedzialności do dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia 

1,49% w skali roku 

(za rok przyjmuje się 365 dni) 

Opłata za ryzyko 

ubezpieczeniowe 

procentowo od zapłaconej składki, 

za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa 

0,014% w skali roku  

(za rok przyjmuje się 365 dni) 

 

Określony procent składki, stanowiący element do obliczania kwoty całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem przez Ciebie od umowy 

ubezpieczenia, o czym piszemy w §6 ust. 8 OWU oraz do obliczania świadczenia wykupu w związku z wypowiedzeniem przez Ciebie umowy 

ubezpieczenia, o czym piszemy w §12 ust. 5 OWU 

Miesiąc odpowiedzialności,  

w którym złożyłeś oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia 

lub oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 

ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu 

albo doręczyłeś do nas lub naszego 

przedstawiciela oryginał oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy ubezpieczenia  

lub oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 

ubezpieczenia 

Yi% 

 

Miesiąc odpowiedzialności,  

w którym złożyłeś oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia 

lub oświadczenie o wypowiedzeniu 

umowy ubezpieczenia za pośrednictwem 

serwisu albo doręczyłeś do nas lub 

naszego przedstawiciela oryginał 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

ubezpieczenia  

lub oświadczenia o wypowiedzeniu 

umowy ubezpieczenia 

Yi% 

 

1. 2,50% 31. 1,25% 

2. 2,46% 32. 1,21% 

3. 2,42% 33. 1,17% 

4. 2,38% 34. 1,13% 

5. 2,34% 35. 1,09% 

6. 2,30% 36. 1,05% 

7. 2,25% 37. 1,00% 

8. 2,21% 38. 0,96% 

9. 2,17% 39. 0,92% 

10. 2,13% 40. 0,88% 

11. 2,09% 41. 0,84% 

12. 2,05% 42. 0,80% 

13. 2,00% 43. 0,75% 

14. 1,96% 44. 0,71% 

15. 1,92% 45. 0,67% 

16. 1,88% 46. 0,63% 

17. 1,84% 47. 0,59% 

18. 

 

 

 

 

 

 

1,80% 48. 0,55% 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 

 

ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław 

tel. 71 36 92 700, fax 71 36 92 707 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRS 0000092396, NIP 895 17 65 137 

kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 307 200 000 zł  

Zezwolenie MF nr FI/756/AU/KF/2001 z 17.01.2002 r. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 

Biuro Obsługi Klienta 

tel. 801 500 300, 71 36 92 887 koszt połączenia zgodny z taryfą operatora 

bok@tueuropa.pl 

tueuropa.pl  

kod: 2018_IBSM_02_v.01  strona 2 z 3 
 

19. 1,75% 49. 0,50% 

20. 1,71% 50. 0,46% 

21. 1,67% 51. 0,42% 

22. 1,63% 52. 0,38% 

23. 1,59% 53. 0,34% 

24. 1,55% 54. 0,30% 

25. 1,50% 55. 0,25% 

26. 1,46% 56. 0,21% 

27. 1,42% 57. 0,17% 

28. 1,38% 58. 0,13% 

29. 1,34% 59. 0,09% 

30. 1,30% 60. 0,05% 

 

Wartości minimalne lub  maksymalne 

Rodzaj Wysokość/ilość 

Minimalna wysokość składki: 10 000 zł 

Minimalna wysokość jednorazowej kwoty przeznaczonej do nabycia jednostek uczestnictwa UFK ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego 
100 zł 

Minimalna wysokość jednorazowej kwoty otrzymanej poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa UFK ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego 
100 zł 

Maksymalna suma zapłaconych składek z tytułu zawarcia wszystkich umów ubezpieczenia na rzecz jednej osoby 

obejmowanej ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w §3 ust. 6 OWU: 

W przypadku, gdy suma zapłaconych składek z tytułu zawarcia wszystkich umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości” na rzecz jednej osoby obejmowanej ochrona ubezpieczeniową przekroczy kwotę 

4 000 000 zł, objęcie ochroną ubezpieczeniową może nastąpić na wniosek ubezpieczającego na warunkach indywidualnych, innych 

niż określone w OWU 

4 000 000 zł 

 

 

Fundusz inwestycyjny, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowią aktywa danego ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego, pobiera opłaty, w tym opłatę za zarzadzanie, zgodnie z obowiązującym prospektem informacyjnym lub statutem danego 

funduszu inwestycyjnego, które są uwzględnione odpowiednio w wycenie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Część opłaty za 

zarządzanie, o której mowa w zdaniu poprzednim, otrzymujemy w formie świadczenia dodatkowego w związku z ulokowaniem w funduszu 

inwestycyjnym środków pieniężnych pochodzących ze składek. Wysokość świadczenia dodatkowego wskazana jest w Karcie Informacyjnej 

zawierającej podstawowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica 

Możliwości”, które przekazujemy przed jej zawarciem oraz udostępniamy na naszej stronie internetowej www.tueuropa.pl.  

Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, udostępniamy na naszej stronie internetowej www.tueuropa.pl 

informację o miejscu, w którym dostępny jest prospekt informacyjny lub statut danego funduszu inwestycyjnego. 
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Oświadczenie 

Niniejszym potwierdzam odbiór tabeli opłat i limitów przed złożeniem podpisanego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, zapoznanie się 

z jej treścią, jej zrozumienie oraz akceptację. 

 

    data i podpis ubezpieczającego 

 

 

 

Wypełnia osoba upoważniona:  

Potwierdza się własnoręczność złożonego podpisu przez ubezpieczającego. 

 

 

 

imię i nazwisko, nr RA osoby  wykonującej 

czynności agencyjne 

 podpis osoby                                                    

wykonującej czynności agencyjne 

 

 

 

 

 data 

  pieczęć służbowa  pieczęć oddziału 

 


