
WYKAZ OFEROWANYCH FUNDUSZY

Załącznik nr 1 do Regulaminu funduszy Pogodna Jesień

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

W ubezpieczeniu emerytalnym Pogodna Jesień PZU Życie SA oferuje następujące fundusze:

Lp. Nazwa funduszu Kod funduszu

1. Stabilna Pogodna Jesień UWZ03

TABELA OPŁAT
Grupowe ubezpieczenie emerytalne Pogodna Jesień
Indywidualnie Kontynuowane Grupowe Ubezpieczenie Emerytalne Pogodna Jesień

Lp. Nazwa Wysokość Sposób pobierania

1. Opłata z tytułu zarządzania – Fundusz
Stabilna Pogodna Jesień

2,25% wartości funduszu 
rocznie

na każdy dzień wyceny pobierana jest 
część opłaty przypadająca na daną 
wycenę

2. Opłata z tytułu odpowiedzialności
na wypadek śmierci ubezpieczonego

wyższa  z wartości: 
1) 0,05% wartości funduszu
  rocznie
2) współczynnik W*

na każdy dzień wyceny pobierana jest 
część opłaty przypadająca na daną 
wycenę

3. Opłata z tytułu doręczenia informacji 
rocznej i informacji półrocznej o fun-
duszach funkcjonujących w ramach 
umowy ubezpieczenia

20 zł za każdą informację poprzez umorzenie udziałów jednost-
kowych w dniu najbliższej wyceny 
przypadającym od wysłania przez 
PZU Życie SA informacji, z tym że nie 
wcześniej niż po upływie 2 dni po speł-
nieniu powyższego warunku.

* współczynnik W jest ustalany przez PZU Życie SA w tej samej wysokości dla wszystkich ubezpieczonych, jako iloraz:
-  sumy opłat z tytułu odpowiedzialności PZU Życie SA na wypadek śmierci poszczególnych ubezpieczonych ustalo-

nych jako iloczyn prawdopodobieństwa zgonu w ciągu roku na podstawie najbardziej aktualnych Tablic trwania 
życia publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na podstawie aktualnego wieku i płci ubezpieczonego, oraz 
dodatkowej kwoty płatnej w przypadku śmierci w wysokości 10% wartości rachunku udziałów albo

-  wartości funduszu.*

Roczna wysokość opłaty z tytułu odpowiedzialności na wypadek śmierci ubezpieczonego ustalana jest co roku 
wg danych na dzień 30 listopada i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia roku następnego po dokonaniu wyliczenia.
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