ubezpieczenia

Kod dokumentu: 039_0617

Tabela opłat i limitów

do umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami
kapitałowymi Ochrona z Plusem – indeks GNUFK/17/06/01

I.

Limity finansowe

Minimalna składka inwestycyjna indywidualna

40 zł miesięcznie

Minimalna składka doraźna

100 zł

II. Opłaty
1.

Opłata dystrybucyjna

W zależności od liczby Ubezpieczonych objętych umową dodatkową w dniu jej zawarcia:
1)

w pierwszym roku polisowym:
a)

pobierana ze składki inwestycyjnej w wysokości:

		

– dla grup do 20 osób

		

– dla grup powyżej 20 osób

b)
2)

25% każdej składki inwestycyjnej
5% każdej składki inwestycyjnej

pobierana ze składki doraźnej w wysokości

3% każdej składki doraźnej

w drugim i każdym kolejnym roku polisowym:
a)

pobierana ze składki inwestycyjnej w wysokości:

		

– dla grup do 20 osób

5% każdej składki inwestycyjnej

		

– dla grup powyżej 20 osób

5% każdej składki inwestycyjnej

b)

2.

pobierana ze składki doraźnej w wysokości

3% każdej składki doraźnej

Opłata administracyjna

W zależności od liczby Ubezpieczonych objętych umową dodatkową w dniu jej zawarcia:

3.

1)

dla grup do 35 osób

4 zł miesięcznie za każdego Ubezpieczonego

2)

dla grup od 36 do 100 osób

3 zł miesięcznie za każdego Ubezpieczonego

3)

dla grup powyżej 100 osób

2 zł miesięcznie za każdego Ubezpieczonego

Opłata transakcyjna

Pobierana z tytułu dokonywanej w stosunku do danego Ubezpieczonego drugiej i każdej kolejnej w danym roku polisowym:
1)

zmiany funduszy

2)

zmiany procentowego podziału środków pomiędzy fundusze

3)

konwersji

4)

wypłaty wartości rachunku podstawowego lub części wartości rachunku podstawowego

5)

wypłaty wartości rachunku dodatkowego lub części wartości rachunku dodatkowego

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

15 zł

III. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Dopuszcza się inwestowanie w wymienionych poniżej ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych:
1)

Portfel Zrównoważony

2)

Portfel Akcji

3)

Portfel Stabilnego Wzrostu

4)

Portfel Cyklu Koniunkturalnego

IV. Pozostałe informacje

0390617

Niniejsza Tabela opłat i limitów została zatwierdzona uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 2/30/06/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. i wchodzi w życie od tego
dnia.

