emerytury

indeks IKZET/12/04/12

Tabela opłat i limitów

do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi IKZE
ze składką opłacaną regularnie
1. Składka podstawowa (miesięcznie)

80 zł

2. Minimalna wysokość składki uzupełniającej

0 zł

Składka uzupełniająca może być wpłacana po opłaceniu wszystkich składek należnych w danym roku kalendarzowym.
W danym roku kalendarzowym suma wpłaconych składek podstawowych oraz uzupełniających nie może być wyższa niż limit wpłat na IKZE dla danego
Oszczędzającego określony w ustawie o IKZE.

3. Składka ochronna z tytułu śmierci (miesięcznie)*

0,25 zł

* Promocja obowiązująca w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia może przewidywać niższą wysokość składki ochronnej z tytułu śmierci, pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w regulaminie tej promocji.

4. Składka ochronna z tytułu niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (miesięcznie)
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

19,90 zł

29,90 zł

39,90 zł

5. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci

100 zł

6.	Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (suma ubezpieczenia) wypłacane miesięcznie
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

500 zł

1 000 zł

2 000 zł

7. Opłata wstępna

3,5%

8. Opłata dodatkowa

85%

Opłata dodatkowa jest pobierana w przypadku dokonania wypłaty z IKZE, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia.

9. Opłata za przyjęcie transferu z IKE

900 zł

10. Opłata operacyjna
1) za złożenie dyspozycji konwersji:
a) pierwsze 4 dyspozycje konwersji w każdym roku polisy

bezpłatnie

b) każda kolejna dyspozycja konwersji

15 zł

2) za złożenie dyspozycji zmiany alokacji:
a) pierwsze 4 dyspozycje zmiany alokacji w każdym roku polisy

bezpłatnie

b) każda kolejna dyspozycja zmiany alokacji

15 zł

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Bartkiewicz

Janusz Arczewski

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości

0151113

Niniejsza Tabela opłat i limitów została zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 1/15/03/2012 z dnia 15 marca 2012 r. Niniejsza Tabela opłat i limitów wchodzi
w życie z dniem 12 kwietnia 2012 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych po tej dacie.

