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Szanowni Państwo

Jeśli ktoś zapytałby mnie, jak zapamiętałem połowę lat 90-tych, odpowiedziałbym, że stanąłem wtedy na starcie. Znaleźliśmy się wówczas wszyscy 

w otoczeniu bardzo intensywnych zmian dotyczących gospodarki i funkcjonujących przedsiębiorstw. Średnia pensja wynosiła 70 mln zł. Jednak w cią-

gu jednej nocy przestaliśmy być milionerami, bo denominacja złotego skreśliła cztery zera. Wtedy też zezwolenie na działalność uzyskało TU Europa, 

które dziś obchodzi 20-lecie obecności na rynku. 

W 1995 r. himalaista Marek Kamiński jako pierwszy Polak zdobył biegun północny. Dla Europy takim biegunem było wystawienie w tym samym roku 

pierwszej polisy. Potem ruszyła lawina: nowi partnerzy biznesowi, kolejne produkty ubezpieczeniowe z sukcesem wprowadzane na rynek i wresz-

cie wejście na giełdę. W ciągu 20 lat Europa przeszła długą drogę na szczyt: od rynkowego debiutanta do eksperta relacji z sektorem finansowym, 

a w szczególności z bankami. W tym czasie stworzyła także wiele nowych linii biznesowych wykraczających poza ten sektor. Bardzo silne i konse-

kwentnie budowane kompetencje procentują dziś umiejętnością tworzenia innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych i doboru skutecznych 

kanałów dystrybucji. Obecnie współpracujemy z 300. instytucjami, w tym licznymi bankami i firmami doradztwa finansowego, a nasze ubezpieczenia 

turystyczne są dostępne w ponad 1000. biur podróży. Od początku działalności kapitały własne Europy wzrosły ponad 550-krotnie. 

W 2014 r. Grupa Europa wypracowała prawie 1,7 mld zł składki przypisanej brutto i osiągnęła 96 mln zł zysku. Strategia Europy, opierająca się na wyso-

kiej specjalizacji i innowacjach przynosi od wielu lat bardzo wymierne efekty. Sprzedaż perspektywicznych linii biznesowych – ubezpieczeń dla 

MSP i leasingu – wzrosła w minionym roku aż o 25 proc. W tym czasie podpisaliśmy ponad 300 umów i aneksów na dystrybucję ubezpieczeń. 

Oczekując wejścia w życie Rekomendacji U intensywnie przygotowywaliśmy się do przejścia z modelu grupowego na sprzedaż ubezpieczeń indywi-

dualnych. Przeszkoliliśmy 15 tys. osób, które będą aktywnie pośredniczyć w sprzedaży naszych polis.

Z dumą przekazuję na Państwa ręce ten wyjątkowy raport. Nie tylko podsumowuje on ostatni rok, ale prezentuje historię Europy, która wielokrotnie 

zaskakiwała szybkością działania, odwagą decyzji i determinacją w dążeniu do celu. Zapraszam Państwa w podróż przez lata budowania silnej pozycji 

Europy na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. 

Dziękuję naszym Klientom, Partnerom, Pracownikom, Akcjonariuszom i Przyjaciołom za wytrwałość, lojalność i życzliwość, jakich doświadczyliśmy 

od Państwa zarówno w minionym roku, jak i na przestrzeni 20 lat. Wierzę, że nasza wysoka specjalizacja w połączeniu z siłą innowacji pozwoli nam 

w przyszłości zdobywać kolejne szczyty i sięgać poza horyzonty. 

Z wyrazami szacunku 

Jacek Podoba 

Prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa

LIST PREZESA ZARZĄDU

LETTER FROM THE CHAIRMAN  

OF THE MANAGEMENT BOARD
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Dear Sirs,

If somebody asked me what I recall from the 90s, I would reply I was at the very start of a journey. We were all witnesses to very intense and deep 

changes in our economy and enterprises. An average salary was some 70m PLN. However, over one night we all stopped being millionaires as the 

devaluation, which took place the following year, took away four zeros. The same year Europa Non-Life was granted permission to operate and now 

it is celebrating its twentieth year on the market. 

In 1995, Marek Kamiński was the first Polish man to reach the North Pole. A similar pole for Europa was issuing the first policy the same year. From then 

on, it felt like an avalanche: new business partners, new insurance products introduced successfully onto the market and finally, going public on the 

Warsaw stock exchange. Within those twenty years Europa has come a long way from a market debutant to an expert in the finance sector, especially 

banks. It created many new business lines which have gone beyond this sector. Our strong competence, built consistently throughout the years, has 

resulted in our ability to create innovative insurance products and to select the most effective distribution channels. Currently, we cooperate with three 

hundred institutions, including banks and financial intermediaries, and our travel insurance policies are available in over one thousand travel agencies. 

From the beginning, Europa’s equity has increased over 550 times. 

In 2014, Europa Group gained 1.7bn PLN gross written premiums and earned 96m PLN in profit. The strategy for innovation and high specialisation has 

consistently produced significant effects. The sales of prospective business product lines – insurance policies for SME and leasing – increased by 25%. 

At the same time we concluded over three hundred agreements and annexes for insurance distribution. Waiting for the Recommendation U to come 

into force, Europa has prepared to implement the new group model for sales of individual insurance policies. We have trained fifteen thousand people 

who will actively intermediate in selling our policies.

I am proudly handing this special report to you. It not only sums up the last year, but also presents Europa’s history and how it has surprised with its 

swift action, bold decisions and determination in reaching its aims. Enjoy the journey through the years of building Europa’s strong position in the 

Polish insurance market. 

I would like to thank all our Clients, Partners, Employees, Shareholders and Friends for your persistence, loyalty and kindness which we have been 

experiencing for the last twenty years. I believe that our high specialisation combined with the force of innovation will allow us to reach new peaks 

and go beyond horizons. 

Kindest regards, 

Jacek Podoba 

Chairman of Europa Insurance Group
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Grupę Ubezpieczeniową Europa tworzą: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., działające na Ukrainie spółki majątkowa 

i życiowa Europa.ua oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. 

Naszymi głównymi akcjonariuszami są najwięksi gracze na globalnym rynku ubezpieczeniowym – nie-

miecki Talanx International AG i japoński Meiji Yasuda Life Insurance Company. Korzystając z ich doświad-

czenia, własnych nowatorskich rozwiązań oraz modeli współpracy z partnerami biznesowymi wdrażamy 

na rynek unikalne portfolio produktów. 

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach dla sektora bankowego, a nasze produkty tworzone są z myślą 

o realnych potrzebach klientów. Szybko reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość na polskim rynku 

finansów – w 2014 r. jako jedni z pierwszych przeszkoliliśmy 15 tys. osób, które będą aktywnie pośredniczyć 

w sprzedaży naszych polis, dostosowując model dystrybucji ubezpieczeń do wymagań Rekomendacji U.

Jesteśmy dynamiczną organizacją, stale poszukującą nowych, alternatywnych kanałów dystrybucji, dlatego 

stawiamy również na rozwój ubezpieczeń sprzedawanych w branżach niezwiązanych z bankowością i sekto-

rem pośrednictwa finansowego. W 2014 r. zaproponowaliśmy klientom proste produkty dostępne w sprzeda-

ży online: ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie inwestycyjne Europejski Fundusz Obligacji. Startując 

z nowymi pomysłami, wykorzystujemy potencjał pracowników, którzy są najcenniejszym aktywem firmy.

Od 20 lat wyznaczamy kierunek, za którym podąża rynek bankowo-ubezpieczeniowy w Polsce. Inno-

wacyjność Europy przejawia się nie tylko w tworzeniu odważnych, oryginalnych produktów, ale również 

w szybkości ich wprowadzania na rynek. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów biz-

nesowych i poszukujemy najlepszych rozwiązań współpracy dla obu stron. Dysponując ekspercką wie-

dzą i doświadczeniem z zakresu bancassurance dzielimy się nimi z partnerami organizując niezmiennie 

od 13 lat prestiżowe wydarzenie, jakim jest Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe – miejsce 

wymiany myśli i dialogu branży finansowej. 

Klient jest dla nas najważniejszy – podążając za tą myślą Grupa Europa wdrożyła w 2014 r. szereg uspraw-

nień. Na uwagę zasługuje rozbudowana zakładka Centrum Klienta na stronie tueuropa.pl zawierająca kom-

pendium informacji i funkcjonalności dedykowanych konsumentom. Kompleksową obsługę zapewnia im 

serwis transakcyjny, gdzie mogą samodzielnie 24/7 zarządzać posiadanymi produktami ubezpieczeniowy-

mi, m.in. zgłosić szkodę, sprawdzić status jej rozpatrywania, złożyć reklamację bądź rezygnację z produktu, 

czy zweryfikować status płatności. Działania prokonsumenckie są odpowiedzią na wzrastające wymagania 

klientów oraz poszukiwanie rozwiązań zwiększających naszą konkurencyjność na rynku detalicznym.

SIŁA DOŚWIADCZENIA, MOC INNOWACJI

FORCE OF EXPERIENCE, POWER OF INNOVATION
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Europa Insurance Group comprises: Europa Life, Europa Non-Life and life and non-life 

insurance companies operating in Ukraine: Europa.ua and Open Life. 

Our main shareholders include the largest global insurance companies: the German Talanx Internatio-

nal AG and Japanese Meiji Yasuda Life Insurance Company. Using their experience, our own innovative 

solutions and cooperation models which we apply with our business partners, we introduce a unique 

portfolio of products into the market. 

We specialise in insurance products for the banking industry, and our products are designed to meet the 

real needs of our clients. We react quickly to the changing reality in the Polish finance market. That is why 

in 2014, as one of the first companies to do so, we trained fifteen thousand people to actively interme-

diate in selling our policies. In this way we adjusted the insurance distribution model to the requirements 

of the U Recommendation.

We are a dynamic organisation, searching for new, alternative distribution channels, which is why we also 

focus on developing insurance products for industries not connected with banking and insurance inter-

mediation. In 2014 we offered our clients simple products available on-line, such as home and proper-

ty insurance as well as the first investment insurance offered online: European Bond Fund investment 

insurance. By implementing new ideas, we use the full potential of our employees who are the most 

valuable asset of our company.

For the last twenty years we have been leading the way in the Polish bancassurance market. It is not 

only our bold and original products which prove Europa to be innovative, but also their swift implemen-

tation into the market. We meet our business partners’ expectations and search for new solutions for 

cooperation which will be mutually beneficial. We have been sharing our knowledge and experience in 

bancassurance with our partners at the prestigious European Banking and Insurance Forum – a place 

to exchange thoughts and have dialogue in the finance industry. 

The client holds a key position – and maintaining this thought, in 2014 Europa Group introduced a number 

of improvements in this area. Special attention was given to the complex layout of the tueuropa.pl web 

site, Client Centre, which contains a vast selection of information and functions dedicated to the consu-

mer. The transactional service gives them full support through which they can manage their insurance 

products 24/7, i.e. submit a claim, check the status of their claim, make a complaint, cancel a product or 

check a payment status. Our pro-consumer activities are an answer to the constantly growing demands 

of the clients. They make our company a more competitive player on the retail market. 
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RADA NADZORCZA  

TU EUROPA S.A. I TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.

THE SUPERVISORY BOARD  

OF EUROPA NON-LIFE AND EUROPA LIFE

TORSTEN LEUE
PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ

CHAIRMAN  
OF THE SUPERVISORY BOARD

MICHIAKI SHIRAI
SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

SECRETARY OF THE SUPERVISORY BOARD

DR LESZEK CZARNECKI
WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY NADZORCZEJ

VICE PRESIDENT  
OF THE SUPERVISORY BOARD 

SVEN FOKKEMA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

OLIVER SCHMID
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

stan na 26.03.2015
as at March 26th, 2015
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AKCJONARIAT  

TU EUROPA

EUROPA’S SHAREHOLDERS 

50% + 1 AKCJA/SHARE  
Talanx International AG

33,46%  
Meiji Yasuda Life Insurance Company

7,46% Getin Holding

9,08% Getin Noble Bank

stan na 26.03.2015
as at March 26th, 2015
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WŁADZE SPÓŁEK  

COMPANY GOVERANCE

JACEK PODOBA
PREZES ZARZĄDU  

CHAIRMAN OF THE BOARD

Prezes Zarządu od 2005 r. Odpowiedzialny za obszar strategicznych projektów, compliance, 
prawny, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, polityki personalnej, marketingu 

i komunikacji z rynkiem, a także likwidacji szkód i reklamacji. Absolwent IESE Business 
School University of Navarra w Barcelonie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

oraz Politechniki Wrocławskiej. Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń 
Życie S.A. oraz spółek Europa.ua. W branży finansowej od 17 lat.

Chairman of the Board since 2005, responsible for the area of strategic projects, compliance, 
law, risk management, internal audit, HR policy, marketing and market communications, as well 
as claims handling and complaints. A graduate of IESE Business School University of Navarra in 

Barcelona, Warsaw School of Economics and Wrocław University of Technology. Member of the 
Supervisory Board of Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. and Europa.ua.  

Active for 17 years in the financial sector.

EWA LIPIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU 
VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Wiceprezes Zarządu od 2011 r. Z branżą finansową związana od ponad 20 lat.  
Zarządza obszarem administracji, aktuariatu, analiz i planowania, informatyki, inwestycji, 
operacji oraz rachunkowości. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Handlu 
Zagranicznego) oraz wielu specjalistycznych programów szkoleniowych i studiów z obszaru 
finansów i zarządzania ryzykiem. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółek Europa.ua.

Vice President of the Board since 2011, involved in the financial sector for more than 20 years. 
Manages the area of administration, actuarial, analyses and planning, IT, investments, operations 
and accounting. A graduate of Warsaw School of Economics and many specialist training 
programs in the area of finances and risk management. Vice President of the Supervisory Board 
of Europa.ua.

stan na 26.03.2015
as at March 26th, 2015
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MARAT NEVRETDINOV
WICEPREZES ZARZĄDU 

VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Wiceprezes Zarządu od 2013 r. Odpowiedzialny za rozwój ubezpieczeń finansowych, 
turystycznych i ochronnych oraz rynków zagranicznych. Od 18 lat obecny 

w sektorze finansowym w Polsce oraz w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej. 
Ukończył Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych w Moskwie oraz studia 

European MBA University of Bradford.

Vice President of the Board since 2013, responsible for the development of financial, tourist and 
protection insurance products as well as foreign markets. He has been present in the financial 

sector in Poland and Central and Eastern Europe for 18 years.  
A graduate of Moscow State Institute of International Relations  

and European MBA at University of Bradford.

ANDRZEJ POPIELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU 
VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Wiceprezes Zarządu od 2013 r. W jego kompetencjach znajduje się zarządzanie obszarem 
produktów inwestycyjnych oraz segmentem B2C. W świecie finansów aktywny od 15 lat. 
Ukończył IESE Business School University of Navarra w Barcelonie i Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie.

Vice President of the Board since 2013. His responsibilities include management of the investment 
products area and the B2C sector. He has been present in the world of finance for 15 years. 
A graduate of IESE Business School University of Navarra in Barcelona and Warsaw School of 
Economics.
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ADAM  
ROSPENK

Dyrektor Pionu  
Sprzedaży Ubezpieczeń

Head of the Insurance Sales  
Division

JADWIGA  
ŁOŚ-UJDA 

Dyrektor Departamentu  
Ubezpieczeń Inwestycyjnych

Head of the Investment Insurance Department

ELŻBIETA  
RAJTER-ŁOŻYŃSKA

Dyrektor Departamentu  
Bancassurance

Head of the Bancassurance Department 

MARTA 
SURMACZ

Dyrektor Departamentu  
Sprzedaży i Szkoleń

Head of the Sales and Training Department

TOMASZ 
JANAS

Dyrektor Departamentu  
Ubezpieczeń Turystycznych  
i Gwarancji

Head of the Travel Insurance 
and Guarantee Department

KADRA MENEDŻERSKA

MANAGEMENT TEAM
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PATRYCJA 
DUSZEŃKO-MAJCHROWSKA

Dyrektor Pionu  
Projektów Strategicznych

Head of the Strategic Project Division

JACEK  
WAKULSKI

Dyrektor Pionu  
Sprzedaży Alternatywnej

Head of the Alternative Channel  
Sales  Division

SYLWIA  
GĄSIOROWSKA

Dyrektor Departamentu  
Sprzedaży przez Pośredników

Head of the Intermediaries Sales  
Department

MAŁGORZATA  
KULIŃSKA-SCZOGIEL 

Dyrektor Departamentu  
Pośredników Ubezpieczeniowych

Head of the Insurance Intermediaries  
Department
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KANAŁY DYSTRYBUCJI:
 » Banki
 » Pośrednicy finansowi
 » Instytucje użyteczności publicznej
 » Leasing
 » Dealerzy
 » Direct (w tym telemarketing)
 » Biura podróży, touroperatorzy
 » Alternatywa

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE TU EUROPA:

UBEZPIECZENIA FINANSOWE
 » Ubezpieczenie spłaty kredytów hipotecznych w okresie pomostowym. 
 » Ubezpieczenie spłaty kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pomostowym do ustanowienia 

hipoteki na nieruchomości – celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie banku przed zaprzestaniem spłaty kre-
dytu przez firmę, w okresie od dnia wypłaty kredytu do dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku.

 » Ubezpieczenie spłaty brakującego wkładu własnego kredytobiorcy w kredytach. 
 » Ubezpieczenie spłaty brakującego wkładu własnego kredytobiorcy w kredytach dla małych i średnich przed-

siębiorstw – celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie spłaty części kredytu udzielonego firmie, w wysokości 
różnicy pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym kredytobiorcy a kwotą rzeczywistego wkładu 
własnego kredytobiorcy.

 » Gwarancja wartości nieruchomości dla małych i średnich przedsiębiorstw – celem ubezpieczenia jest zagwa-
rantowanie bankowi utrzymania pełnej adekwatności wartości zabezpieczenia do ekspozycji kredytowej oraz 
uzyskania w procesie windykacji kredytu, zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości, kwoty, jaka przynaj-
mniej zaspokaja roszczenia banku. Dzięki ubezpieczeniu kredytobiorca uzyskuje pewność, że win dykacja kre-
dytu zostanie przeprowadzona wyłącznie z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, bez narażania 
innych składników majątkowych kredytobiorcy. 

 »  Ubezpieczenie spłaty części kredytów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw – celem ubez-
pieczenia jest zabezpieczenie spłaty części kredytu udzielonego firmie, w wysokości różnicy pomiędzy 
wymaganym przez bank wkładem kredytobiorcy przy nabywaniu środka trwałego a kwotą rzeczywistego 
wkładu wniesionego przez przedsiębiorcę będącego kredytobiorcą.

 »  Ubezpieczenie od upadłości kredytobiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zabezpieczenie 
roszczeń banku w stosunku do części ubezpieczonego kredytu w sytuacji ogłoszenia przez Sąd upadłości 
przedsiębiorcy będącego kredytobiorcą.

 »  Ubezpieczenie spłaty kredytów na VAT – celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie spłaty kredytu udzielone-
go firmie przeznaczonego na pokrycie podatku VAT w nabywanym przedmiocie kredytowania, pod warun-
kiem, że wartość netto nabywanego przedmiotu/inwestycji jest również finansowana kredytem.

 »  Ubezpieczenie od utraty zysku dla małych i średnich przedsiębiorstw – przedmiotem ubezpieczenia jest 
przewidywany zysk brutto przedsiębiorcy, jaki ubezpieczony osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub 
sprzedaży towarów i usług (prowadzenia działalności), gdyby prowadzona przez niego działalność gospodar-
cza nie została zakłócona lub przerwana na skutek szkody w mieniu.

 »  Ubezpieczenie od utraty stabilności finansowej obejmujące m.in.: ryzyko zgonu w wyniku nieszczęśliwego 

DISTRIBUTION CHANNELS:
 » Banks
 » Financial intermediaries using an external sales network
 » Public utility
 » Leasing
 » Dealers
 » Direct (including telemarketing)
 » Travel agencies, tour operators
 » Alternative

EUROPA NON-LIFE INSURANCE PRODUCTS:

FINANCIAL INSURANCES
 »  Mortgage loan repayment insurance during the bridge period. 
 »  Loan repayment insurance for SMEs during the bridge period for establishing a mortgage on a property - the 

purpose of this insurance is to protect the bank against the discontinuation of repayment by a company during 
the period from the date of payment of the loan until the entry of a mortgage in the land register to the bank.

 »  Repayment insurance of the borrower’s own contribution for the loans. 
 »  Repayment insurance of the borrower’s own contribution for the loans for SMEs - the purpose of this insurance 

is to secure the repayment of a part of the loan granted to a company; its amount is the difference between the 
borrower’s own contribution required by the bank and the amount of the actual borrower’s own contribution.

 »  Guarantee of the value of the pledged property for SMEs – the purpose of this insurance is to guarantee to the 
bank, to maintain a full adequacy of the full value of the security against the credit exposure and to recover, 
during the debt collection of the loan secured by a mortgage on the property, the amount that would at least 
satisfy the bank’s claims. In this way, the borrower can be sure that the loan recovery will be carried out only 
for the property being the security of such a loan, without compromising the other assets of the borrower. 

 »  Repayment insurance of a part of investment loans for SMEs – the purpose of this insurance is to secure the 
repayment of a part of the loan granted to the company; this amount is the difference between the borrower’s 
own contribution required by the bank and the amount of the actual own contribution of the entrepreneur 
being the borrower.

 »  Bankruptcy insurance for SME borrowers – to secure the claims of the bank in respect of a part of the insured 
loan in case of the bankruptcy of the entrepreneur being the borrower declared by the court.

 »  Repayment insurance of VAT loans – the purpose of this insurance is to secure the repayment of the loan 
granted to the company which is intended to cover the VAT in the subject of the loan being purchased, pro-
vided that the net value of the purchased subject/investment is also financed by the loan.

 »  Insurance against loss of earnings for SMEs – the subject of this insurance is the expected gross profit of the 
entrepreneur which the insured would earn on the production or sale of goods and services (business activi-
ties), if his/her business activities were not disrupted or discontinued due to damage to property.

 »  Insurance covering the loss of financial stability, including the risk of death due to an accident, the risk of 
bankruptcy of the insured and the risk of loss of profit as a result of the decrease in turnover due to Damage 
to property of a business partner.

 »  Insurance on an exceeded LTV ratio – this insurance is for foreign currency loans for which the current LTV 
ratio due to the increase of exchange rates exceeds the maximum acceptable level for this ratio for a new type 

PORTFOLIO TU EUROPA

EUROPA NON-LIFE PORTFOLIO 

16



wypadku, ryzyko upadłości ubezpieczonego oraz ryzyko utraty zysku na skutek spadku obrotu w wyniku 
szkody w mieniu partnera biznesowego.

 »  Ubezpieczenie przekroczonego wskaźnika LTV – ubezpieczenie przeznaczone dla kredytów walutowych 
dla których aktualny wskaźnik LTV na skutek wzrostu kursu walut przekracza maksymalny dopuszczalny 
poziom tego wskaźnika dla nowego rodzaju kredytów, określony w regulacjach banków. Ubezpieczenie 
dedykowane bankom w formie generalnej umowy ubezpieczenia.

 »  Ubezpieczenie tytułu prawnego i wad prawnych nieruchomości – w formie grupowej umowy ubezpie-
czenia zabezpiecza kredytobiorcę w przypadku wystąpienia usuwalnych wad prawnych lub obciążeń 
nieruchomości – ubezpieczyciel zapewnia ochronę prawnych interesów ubezpieczonego, któremu 
przysługuje tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady prawnej lub 
obciążenia nieruchomości – ubezpieczyciel odpowiednio spełni świadczenie na rzecz wierzyciela lub 
ubezpieczonego mające na celu usunięcie obciążenia lub pokrycie szkody ubezpieczonego w wyniku 
ujawniania się nieusuwalnej wady prawnej.

 »  Eurogwarancje:
• Gwarancje należytego wykonania umowy o dofinansowanie ze środków UE – zapewniają wymagane 

zabezpieczenie, warunkujące uzyskanie dofinansowania ze środków UE.
• Gwarancje zwrotu zaliczki udzielonej w ramach umowy o dofinansowanie ze środków UE – zapew-

niają wymagane zabezpieczenie zwrotu zaliczki, wypłaconej przez instytucję finansującą, na realizację 
projektu objętego dofinansowaniem.

 » Gwarancje kontraktowe:
• Gwarancje wadialne – zapewniają możliwość brania udziału w wielu przetargach jednocześnie, bez 

konieczności angażowania własnych środków.
• Gwarancje należytego wykonania umowy – zapewniają wymagane zabezpieczenie prawidłowego 

wykonania zlecenia, warunkujące zawarcie umowy, zwiększając jednocześnie wiarygodność wyko-
nawcy wobec inwestora.

• Gwarancje usunięcia wad i usterek – umożliwiają odzyskanie kaucji zatrzymanych przez inwestora 
na zabezpieczenie jego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

• Gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – umożliwiają zleceniodawcy 
zawarcie umowy i otrzymywanie pełnej zapłaty bez konieczności dokonywania przez inwestora potrą-
ceń na poczet kaucji.

 »  Gwarancje zapłaty długu celnego – zapewniają wymagane zabezpieczenie zapłaty cła pozwalające 
na dokonywanie obrotu towarowego z zagranicą bez konieczności zamrażania własnych środków finan-
sowych.

 »  Limit gwarancyjny – zapewnia firmie kompleksowy pakiet gwarancji, możliwych do uzyskania w szybki 
sposób przy uproszczonej procedurze.

 »  Gwarancje dla biur usług płatniczych – zapewniają biurom usług płatniczych spełnienie obowiązku 
zabezpieczenia zobowiązań wobec swoich klientów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
roku o usługach płatniczych. 

 »  Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – zapewnia orga-
nizatorom turystyki i pośrednikom turystycznym spełnienie obowiązku wynikającego z zapisów Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, dotyczącego posiadania gwarancji ubezpieczeniowej.

of loan specified in the bank’s regulations. This is insurance for banks in the form of a general insurance 
agreement.

 »  Legal title and property legal defects insurance – in the form of a group insurance agreement which 
protects the borrower in case of removable legal defects or property encumbrances – insurer ensures 
the protection of legal interests of the insured who is entitled to the legal title to property, and in the case 
of an irreparable legal defect or property encumbrance – insurer will respectively pay the benefit to the 
creditor or the insured for the purpose of removing or compensating for the damage to the insured when 
such irreparable legal defect is detected.

 »  Euroguarantees:
• Guarantees for the due performance of a co-financing agreement using EU funds - provide the required 

security, which is a condition for obtaining co-funding using EU funds.
• Cash advance return guarantees granted under a co-financing agreement using EU funds - provide the 

required security for the cash advance return paid by a financing institution for the implementation of 
the project covered by co-financing. 

 » Contract-related guarantees:
• Bid guarantees – provide the possibility to participate in several tenders simultaneously without the 

need to engage own resources.
• Guarantees for the due performance of an agreement – provide the required security for the proper 

performance of the order, which is a condition for concluding the agreement while increasing the 
credibility of the contractor to the investor.

• Guarantees for removing defects and failures – enable the recovery of the retained deposit held by the 
investor to secure its claims under the warranty for defects.

• Guarantees for the due performance of a contract and removal of defects and failures – enable the 
orderer to conclude the contract and receive full remuneration without the investor having to make 
deductions towards the retained deposit.

 »  Guarantees for the payment of customs debt – provide the required security for the payment of customs 
duty in order to enable the foreign trade of goods without freezing own funds.

 »  Guarantee limit – provides the company with a comprehensive package of guarantees, which can be 
obtained quickly via a simplified procedure.

 »  Guarantees for payment service providers – enable payment service providers to fulfil their obligation of 
securing liabilities towards their customers pursuant to the provisions of the Act of 19th August 2011 on 
payment services.

 »  Insurance guarantee for tour operators and travel agents – enables tour operators and tourism agents 
to fulfil the obligation arising out of the provisions of the Act of 29th August 1997 on Tourist Services relat-
ed to holding an insurance guarantee.
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POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE
 »  Ubezpieczenie na wypadek zgonu wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków – dla osób fizycznych 

i podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapew-
nia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę 
stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 »  Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania – dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę kolej-
nych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia 
w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 »  Ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy – dla osób fizycznych i podmiotów gospodar-
czych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę 
kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpie-
czenia w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 »  Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy – dla osób fizycznych i podmiotów gospodar-
czych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę 
kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpie-
czenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 »  Ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodów – dla osób fizycznych i podmiotów gospodar-
czych. Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata pracy przez ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi 
spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubez-
pieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 »  Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu – dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę kolej-
nych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia 
w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 »  Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę kolej-
nych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia 
w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 »  Ubezpieczenie typu assistance – home asistance dla osób fizycznych, medical assistance, ochrona prawna, 
travel assistance, IT asistance.

 »  Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych, ruchomości domowych od pożaru 
i innych zdarzeń losowych, ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku, oszkleń od stłuczenia, 
odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością.

 »  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę kolej-
nych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia 
w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 »  Gwarancja najniższej ceny – dla posiadaczy kart bankowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest gwarancja niższej 
ceny towaru zakupionego kartą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 »  Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty – dla posiadaczy kart bankowych. Przedmiotem ubez-
pieczenia są zobowiązania finansowe powstałe na rachunku kredytowym wskutek nieuprawnionej transakcji doko-
nanej przy użyciu karty, która została przez ubezpieczonego utracona w wyniku kradzieży, rozboju lub zagubienia.

 »  Ubezpieczenie na wypadek rabunku wypłaconej gotówki – dla posiadaczy kart bankowych lub ROR. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata gotówki. Należne odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej 
rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia.

 »  Ubezpieczenie na wypadek utraty dokumentów – dla posiadaczy kart bankowych. Przedmiotem ubezpie-
czenia jest zwrot kosztów wydania nowych dokumentów oraz pomoc w zakresie zastrzeżenia zagubionych 
czeków i kart płatniczych.

 »  Ubezpieczenie na wypadek utraty lub zniszczenia zakupów dokonanych przy użyciu karty – dla posiadaczy 
kart bankowych. Przedmiotem ubezpieczenia są straty finansowe wynikające z utraty lub zniszczenia towarów 
zakupionych za pomocą karty.

 » Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – dla posiadaczy kart bankowych. 
 »  Ubezpieczenie na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu, opóźnienia bagażu – dla posiadaczy kart ban-

kowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w związku 
z opóźnieniem lub odwołaniem lotu, opóźnieniem bagażu.

OTHER PROPERTY AND PERSONAL INSURANCES
 »  Insurance in the event of death due to accidents – for individuals and businesses. The subject of the insurance 

is the life of the insured. The insurance enables the customer to pay subsequent instalments (liabilities) arising 
out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed sum insured in the event of an occur-
rence of insurance event during the insurance period.

 »  Insurance in the event of a serious illness – for individuals and businesses. The subject of the insurance is the 
health of the insured. The insurance enables the customer to pay subsequent instalments (liabilities) arising 
out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed sum insured in the event of an occur-
rence of insurance event during the insurance period.

 »  Insurance in the event of a total inability to work – for individuals and businesses. The subject of the insurance 
is the health of the insured. The insurance enables the customer to pay subsequent instalments (liabilities) 
arising out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed sum insured in the event of an 
occurrence of insurance event during the insurance period. 

 »  Insurance in the event of a temporary inability to work – for individuals and businesses. The subject of the 
insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer to pay subsequent instalments 
(liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed sum insured in the 
event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 »  Insurance in the event of a loss of permanent source of income – for individuals and businesses. The subject 
of the insurance is the loss of employment of the insured. The insurance enables the customer to pay sub-
sequent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed 
sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 »  Insurance in the event of hospitalisation – for individuals and businesses. The subject of the insurance is the 
health of the insured. The insurance enables the customer to pay subsequent instalments (liabilities) arising 
out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed sum insured in the event of an occur-
rence of insurance event during the insurance period.

 »  Insurance in the event of a permanent disability – for individuals and businesses. The subject of the insurance 
is the health of the insured. The insurance enables the customer to pay subsequent instalments (liabilities) 
arising out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed sum insured in the event of an 
occurrence of insurance event during the insurance period.

 »  Assistance insurance – home assistance for individuals, medical assistance, legal protection, travel assistance, 
IT assistance.

 »  Property insurance against fire and other acts of God, home contents protection against fire and other acts of 
God, home contents protection against theft and robbery, glazing requirements against forced entry, personal 
liability in respect of personal property.

 »  Insurance in the event of accidents – for individuals and businesses. The subject of the insurance is the health 
of the insured. The insurance enables the customer to pay subsequent instalments (liabilities) arising out of 
agreements concluded with the entity or the payment of a fixed sum insured in the event of an occurrence of 
insurance event during the insurance period.

 »  Best price guarantee – for bank card holders. The subject of the insurance is the guarantee of the lowest price 
of goods or service purchased in the Republic of Poland. 

 »  Insurance against an unauthorised use of the card – for bank card holders. The subject of the insurance are 
the financial liabilities on the loan account as a result of an unauthorised transaction made with the card that 
has been lost by the insured or stolen from him/her.

 »  Insurance in the event of robbery of paid out cash – for holders of bank cards and current and saving accounts. 
The subject of the insurance is the loss of cash funds. The compensation due is paid in the amount equal 
to the size of the damage within the limits of the sum insured.

 »  Insurance in the event of loss of documents – for bank card holders. The subject of the insurance is the 
reimbursement of the costs of issuing new documents and assistance in cancelling lost cheques and payment 
cards.

 »  Insurance in the event of loss or destruction of purchases made with the card – for bank card holders. The 
subject of the insurance are the financial losses due to the loss or destruction of the goods purchased with 
the card.

 »  Personal liability in private life – for bank card holders. 
 »  Insurance in the event of flight delay or cancellation, delay of baggage – for bank card holders. The subject 

of the insurance is the reimbursement of the costs incurred by the insured in respect of flight delay or can-
cellation, delay of baggage.
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 »  Ubezpieczenie przedmiotów utraconych w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla 
posiadaczy kart bankowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zwrot kosztów wydania/wyrobienia/zakupu 
nowych kluczy do miejsca zamieszkania, dokumentów ubezpieczonego, portfela, kart płatniczych, tokena, 
telefonu komórkowego z kartą SIM.

 » Ubezpieczenie typu assistance w trakcie podróży za granicą – dla posiadaczy kart bankowych. Przedmiotem ubez-
pieczenia są: koszty leczenia ubezpieczonego, poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwe-
go wypadku, koszty transportu medycznego ubezpieczonego, koszty transportu zwłok ubezpieczonego, pomoc 
w podróży – assistance i pokrycie jej kosztów, pod warunkiem opłacenia kartą całości należności za przejazd.

 »  Ubezpieczenie pomocy prawnej w podróży – dla posiadaczy kart bankowych. Przedmiotem ubezpieczenia 
jest pomoc w organizacji udziału prawnika reprezentującego interesy ubezpieczonego, pokrycie kosztów 
jego działania (honorarium), na wypadek, gdy w trakcie trwania podróży zagranicznej ubezpieczonego zosta-
nie wszczęte przeciw niemu postępowanie sądowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 »  Przedłużona gwarancja – ubezpieczenie zapewniające bezpłatne naprawy urządzenia w przypadku, gdy ule-
gnie ono awarii lub przypadkowemu uszkodzeniu oraz nowe urządzenie w przypadku, gdy objęte ochroną 
urządzenie zostało utracone w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

 »  Ubezpieczenie ochrony prawnej – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest refunda-
cja kosztów ochrony prawnej ubezpieczonego w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodar-
czej oraz świadczenia usługi telefonicznej asysty prawnej.

 »  Ubezpieczenie ochrony prawnej posiadaczy pojazdów – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem 
ubezpieczenia jest refundacja kosztów ochrony prawnej związana z użytkowaniem pojazdu oraz świadczenie 
usług telefonicznej asysty prawnej (obejmuje m.in. koszty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych).

 »  Ubezpieczenie GAP – dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpiecze-
nia są pojazdy: osobowe, ciężarowo-osobowe do 3,5t., ciężarowe powyżej 3,5t., nowe lub używane (których 
wiek nie przekracza 8 lat).

 »  Pakietowe ubezpieczenie nieruchomości dla podmiotów gospodarczych – przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona: 
nieruchomości na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych, ruchomości na wypadek pożaru i innych zdarzeń loso-
wych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku, oszklenia od stłuczeń, OC w związku z posiadaną nieruchomością. 

 »  Pakietowe ubezpieczenie maszyn i urządzeń dla podmiotów gospodarczych – przedmiotem ubezpiecze-
nia są ruchomości stanowiące zabezpieczenie umowy kredytu/leasingu. Zakres ubezpieczenia np.: pożar, 
powódź, kradzież, przepięcia, koszty transportu.

 »  Office assistance – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących 
wspólnikiem spółki cywilnej, osób fizycznych, będących wspólnikiem spółki jawnej lub spółki partnerskiej. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest realizacja świadczeń związanych z uszkodzeniem mienia lub awarią sprzętu 
w siedzibie firmy oraz świadczenia informacyjne. 

 »  Medical assistance – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest realizacja świadczeń 
związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypad-
ku na terenie firmy lub w czasie podróży służbowej. 

 »  Car assistance – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest realizacja świadczeń zwią-
zanych z awarią lub wypadkiem samochodu służbowego użytkowanego przez ubezpieczonego. 

 »  Travel assistance – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie tury-
styczne w podróży służbowej. 

 » Ubezpieczenie na wypadek braku dostawy towarów zakupionych przez Internet.
 »  Ubezpieczenie wyświetlaczy telefonów, tabletów, laptopów na wypadek przypadkowego uszkodzenia.
 »  Ubezpieczenie na wypadek awarii urządzeń AGD, RTV, IT w miejscu zamieszkania ubezpieczonego.
 »  Ubezpieczenie opon i felg.
 »  Ubezpieczenia zdrowotne:

• Ubezpieczenie ambulatoryjne – przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, świadczenie 
ubezpieczeniowe obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń ambulatoryjnych (konsultacji lekar-
skich, badań, zabiegów ambulatoryjnych, wizyty domowe etc.).

• Ubezpieczenie typu assistance medyczne – przedmiotem ubezpieczenia są koszty transportu ubezpie-
czonego do/z placówek medycznych, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wizyta pielęgniarki etc., 
poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

• Ubezpieczenia kontynuacji leczenia po powrocie do kraju z podróży zagranicznej.
• Ubezpieczenie artroskopii i rehabilitacji – obejmuje organizację i pokrycie kosztów zabiegów artroskopii 

i rehabilitacji w następstwie urazu doznanego podczas podróży zagranicznej.
• Ubezpieczenia turystyczne.

 »  Insurance of items lost due to theft, burglary or robbery – for bank card holders. The subject of the insurance 
is the reimbursement of the costs of handing over/making/purchasing new keys to a property, issuing new 
documents, purchasing a new wallet or bag, issuing payment cards, providing a new access card/token, pur-
chasing a new mobile and SIM card.

 »  Assistance insurance while travelling abroad – for bank card holders. The subject of the insurance includes 
medical expenses incurred as a result of sudden illness or accident, medical transport costs, the cost of trans-
porting the corpse of the insured, aid in travel - assistance and coverage of its costs provided the travel was 
paid in full using the card.

 »  Legal aid in travel insurance – for bank card holders. The subject of this insurance is to help organise a lawyer 
representing the interests of the insured and cover the costs of his work (fee) if during the trip abroad legal 
proceedings under personal liability were brought against the insured.

 »  An extended guarantee – the insurance providing free repairs of a device when it fails or is accidentally dam-
aged, as well as providing a new device if the device under guarantee was lost as a result of burglary or robbery.

 »  Legal protection insurance – for businesses. The subject of the insurance is to reimburse the legal protection 
costs of the insured in the scope of his/her business activities and provide the legal assistance telephone 
service.

 »  Legal protection insurance for vehicle owners – for businesses. The subject of the insurance is to refund legal 
protection costs related to the use of a vehicle and to provide the legal assistance telephone service (includes 
the costs for claiming damages).

 »  GAP insurance – for individuals and businesses. The subject of the insurance are passenger vehicles, cargo 
and passenger vehicles up to 3.5 tonnes, trucks over 3.5 tonnes, new or used (not older than 8 years).

 »  Property insurance package for businesses – the subject of the insurance is the protection of the property 
against fire and other acts of God, home contents protection against fire and other acts of God and against bur-
glary and robbery, glazing requirements against forced entry, personal liability in respect of personal property. 

 »  Machinery and equipment insurance package for businesses – the subject of the insurance are the items as 
the security for the loan/lease agreement. The insurance cover includes fire, flood and theft, power surges, 
transportation costs.

 »  Office assistance – for sole proprietors, individuals who are partners in a general partnership, individuals who 
are partners in a registered partnership or a limited liability partnership. The subject of the insurance is the 
implementation of the benefits related to the damage to property or failure of the equipment in the office and 
the provision of information services. 

 »  Medical assistance – for businesses. The subject of the insurance is the implementation of the benefits related 
to bodily injuries or health failure of the insured as a result of an accident in the office or during a business trip. 

 »  Car assistance – for businesses. The subject of the insurance is the implementation of the benefits related 
to the failure of a company car or accident of the insured using the company car. 

 »  Travel assistance – for businesses. The subject of the insurance is the travel insurance for a business trip. 
 »  Insurance in the event of non-delivery of goods purchased over the Internet.
 »  Insurance of phone, tablet and laptops displays in the event of accidental damage.
 »  Insurance in the event of failure of home appliances, personal electronics, IT in the place of residence of the 

insured.
 »  Insurance of tires and wheel rims.
 »  Health insurance:

• Outpatient insurance – the subject of the insurance is the health of the insured, the insurance benefit 
covers the organisation and cost coverage of outpatient benefits (medical consultations, tests, outpatient 
treatments, home visits, etc.).

• Medical assistance insurance – the subject of the insurance are the transportation costs of the insured to/
from medical facilities, rehabilitation equipment purchase costs, nurse visits, etc., incurred as a result of 
a sudden illness or accident.

• Follow-up treatment insurance after returning from a trip abroad.
• Arthroscopy and rehabilitation insurance – covers the organisation and coverage of the costs of rehabilita-

tion and arthroscopic surgery following an injury sustained during a trip abroad.
• Travel insurances.

19



PORTFOLIO TU NA ŻYCIE EUROPA

EUROPA LIFE PORTFOLIO

KANAŁY DYSTRYBUCJI:
 » Banki
 » Pośrednicy finansowi
 » Instytucje użyteczności publicznej
 » Leasing 
 » Alternatywa
 » Direct

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE TU NA ŻYCIE EUROPA:
 » Ubezpieczenie na życie i dożycie o charakterze strukturyzowanym ze składką jednorazową.
 » Ubezpieczenie o charakterze posagowym.
 » Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną oraz jednora-

zową.
 » Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o charakterze strukturyzo-

wanym ze składką jednorazową.
 » Ubezpieczenie na wypadek zgonu – dla osób fizycznych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczo-

nego. Ubezpieczenie może zapewniać klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych 
z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 » Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia na wypa-
dek zgonu – dla osób fizycznych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie 
zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub 
wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 » Ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia 
na wypadek zgonu – dla osób fizycznych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubez-
pieczenie zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem 
umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 » Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia 
na wypadek zgonu – dla osób fizycznych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubez-
pieczenie zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem 
umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 » Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia na wypadek zgonu 
– dla osób fizycznych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia 
klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę stałej 
sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 » Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia na wypadek zgo-
nu – dla osób fizycznych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapew-
nia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub wypłatę 
stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

DISTRIBUTION CHANNELS:
 » Banks
 » Financial intermediaries using an external sales network
 » Public utility
 » Leasing 
 » Alternative
 » Direct

EUROPA LIFE INSURANCE PRODUCTS:
 » Single premium and structured life and retirement insurance.
 » Dowry-like insurance.
 » Life insurance along with the insurance capital fund – regular or single premium.
 » Single premium and structured life and retirement insurance along with the insurance capital fund.
 » Insurance in the event of death – for individuals. The subject of the insurance is the life of the insured. The 

insurance enables the customer to pay subsequent instalments (liabilities) arising out of agreements conclud-
ed with the entity or the payment of a fixed sum insured in the event of an occurrence of insurance event 
during the insurance period.

 » Insurance in the event of a serious illness, as an option to the insurance in the event of death – for individuals. 
The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer to pay subse-
quent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed 
sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 » Insurance in the event of a total inability to work, as an option to the insurance in the event of death – for 
individuals. The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer 
to pay subsequent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment 
of a fixed sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 » Insurance in the event of a temporary inability to work, as an option to the insurance in the event of death – 
for individuals. The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer 
to pay subsequent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the pay-
ment of a fixed sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 » Insurance in the event of hospitalisation, as an option to the insurance in the event of death – for individuals. 
The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer to pay subse-
quent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed 
sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 » Insurance in the event of a permanent disability, as an option to the insurance in the event of death – for indi-
viduals. The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer to pay 
subsequent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment of 
a fixed sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.
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SEKTOR MSP:
 » Ubezpieczenie na wypadek zgonu – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie 

ubezpieczonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawar-
tych z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia w okresie ubez-
pieczenia.

 » Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia na wypa-
dek zgonu – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. 
Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem 
umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 » Ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia 
na wypadek zgonu – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpie-
czonego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych 
z podmiotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 » Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia 
na wypadek zgonu – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczo-
nego. Ubezpieczenie zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z pod-
miotem umów lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 » Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia na wypadek zgonu 
– dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie 
zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów lub 
wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 » Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa, jako zakres dodatkowy do ubezpieczenia na wypadek zgo-
nu – dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpie-
czenie zapewnia klientowi spłatę kolejnych rat (zobowiązań) wynikających z zawartych z podmiotem umów 
lub wypłatę stałej sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

SME SECTOR:
 » Insurance in the event of death – for businesses. The subject of the insurance is the life of the insured. The 

insurance enables the customer to pay subsequent instalments (liabilities) arising out of agreements conclud-
ed with the entity or the payment of a fixed sum insured in the event of an occurrence of insurance event 
during the insurance period.

 » Insurance in the event of a serious illness, as an option to the insurance in the event of death – for businesses. 
The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer to pay subse-
quent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed 
sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 » Insurance in the event of a total inability to work, as an option to the insurance in the event of death – for 
businesses. The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer 
to pay subsequent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment 
of a fixed sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 » Insurance in the event of a temporary inability to work, as an option to the insurance in the event of death – 
for businesses. The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer 
to pay subsequent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment 
of a fixed sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 » Insurance in the event of hospitalisation, as an option to the insurance in the event of death – for businesses. 
The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer to pay subse-
quent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment of a fixed 
sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.

 » Insurance in the event of a permanent disability, as an option to the insurance in the event of death – for 
businesses. The subject of the insurance is the health of the insured. The insurance enables the customer 
to pay subsequent instalments (liabilities) arising out of agreements concluded with the entity or the payment 
of a fixed sum insured in the event of an occurrence of insurance event during the insurance period.
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DEPARTAMENT  

SPRZEDAŻY I SZKOLEŃ 

THE SALES AND TRAINING  

DEPARTMENT

Departament Sprzedaży i Szkoleń to zespół 

wykwalifikowanych trenerów i specjalistów 

z zakresu szkoleń sieci sprzedaży. Zaufanie 

i profesjonalizm, jakimi kierujemy się 

w codziennym działaniu, są podstawą 

budowania długotrwałych relacji 

z partnerami biznesowymi.

The Sales and Training Department  

is a team of well-qualified trainers and 

specialists which focuses on training and 

developing the sales network. Trust and 

professionalism, which are our watch words 

and guide us in our daily actions, are the 

basis for establishing long-term relations 

with our business partners.

The key tasks of this department are the effective 
implementation of insurance products into the 
market, maintaining the recognisability and expo-
sure of the Europa brand and most of all main-
taining the high quality of insurance sales by the 
partners. To name just a few of our activities 
carried out by the team as part of the sales sup-
port for their Partners, there are product training 
programmes, sales workshops, teleconferences, 
motivational meetings, and sales contests. 

Thanks to our rich experience in the banking 
and insurance industry, our trainers provide our 
Partners with the best support, according to their 
needs, with the purpose of achieving the main 
aim which is a content customer.

Kluczowe zadania departamentu to efektyw-
ne wdrażanie produktów ubezpieczeniowych 
na rynek, dbałość o rozpoznawalność marki 
Europa, a przede wszystkim czuwanie nad wyso-
kim poziomem jakości sprzedaży ubezpieczeń 
przez partnerów. Szkolenia produktowe, warsztaty 
sprzedażowe, telekonferencje, spotkania motywa-
cyjne, konkursy sprzedażowe – to tylko nieliczne 
z wielu działań, które zespół prowadzi w ramach 
wsparcia sprzedaży dla swoich partnerów. 

Dzięki bogatemu doświadczeniu wszystkich 
trenerów w zakresie bankowości, jak i w branży 
ubezpieczeniowej, dajemy naszym partnerom 
najlepsze wsparcie, zgodnie z ich potrzebami, 
aby wspólnie zrealizować główny cel, jakim jest 
zadowolony klient.
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DEPARTAMENT  

POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH 

THE INSURANCE  

INTERMEDIARIES DEPARTMENT

Departament Pośredników 

Ubezpieczeniowych jest odpowiedzialny 

za obszar umów agencyjnych i stanowi 

istotne wsparcie we współpracy 

z partnerami biznesowymi działającymi 

w modelu agencyjnym. 

The Insurance Intermediaries Department 

is responsible for the area of agreements 

concluded via agencies and provides a 

substancial support in cooperation with the 

business partners, using an agency-based 

model.

In response to new challenges arising from the 
guidelines for insurance companies regarding 
the distribution of insurance products, numer-
ous training and examination projects have been 
carried out. Fifteen thousand people were exam-
ined in 2014 thanks to team involvement and their 
desire to reach ambitious aims. The knowledge 
and experience of our employees are reflected 
in our market position as a leader in adjusting the 
insurance distribution model to the U Recom-
mendation. 
The following areas are in constant development:

 ▶ training programme - new training materials with 
numerous interactive exercises and tasks to revise 
by the trainee and acquire the necessary new 
knowledge; 

 ▶ e-learning platform - enriched by new solu-
tions which allow the trainee to use the training 
database available on the platform,

 ▶ training and examination projects for our key 
partners in cooperation with other insurance 
companies.

W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania 
w związku z wytycznymi dla zakładów ubezpieczeń 
dotyczącymi dystrybucji ubezpieczeń zrealizowane 
zostały liczne projekty szkoleniowo-egzaminacyjne. 
Dzięki zaangażowaniu całego zespołu i ciągłemu 
stawianiu sobie ambitnych celów w 2014 r. zosta-
ło przeegzaminowanych 15 tys. osób. Wiedza oraz 
doświadczenie naszych pracowników przełożyła się 
na zajęcie pozycji lidera rynkowego w dostosowy-
waniu modelu dystrybucji ubezpieczeń do wymagań 
Rekomendacji U. 
Obszary, które przechodzą proces ciągłego rozwoju to:

 ▶ szkolenia – zostały opracowane nowe mate-
riały szkoleniowe, które wzbogacono o liczne 
ćwiczenia interaktywne, dzięki czemu uczestnik 
szkolenia może utrwalić dotychczas przyswojo-
ną wiedzę, 

 ▶ platforma e-learningowa – została wzbogaco-
na o nowe rozwiązania, które ułatwiają uczest-
nikowi szkolenia korzystanie ze zgromadzonej 
na platformie bazy szkoleniowej,

 ▶ projekty szkoleniowo-egzaminacyjne dla 
naszych kluczowych partnerów przy współ-
udziale innych towarzystw ubezpieczeniowych.
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KALENDARIUM 2014

DATES IN 2014

KorpoInvest – nowatorska propozycja ubezpie-
czenia inwestycyjnego w ofercie Europy. Produkt 
umożliwiający budowanie kapitału na bazie autor-
skiego funduszu obligacji korporacyjnych, stwo-
rzonego i zarządzanego przez TU na Życie Europa. 
Bezterminowe, grupowe ubezpieczenie na życie 
z UFK, dedykowane zarówno doświadczonym 
inwestorom, jak i osobom dopiero zdobywającym 
doświadczenie na rynku kapitałowym.

KorpoInvest – an innovative investment insur-
ance in Europa’s offer. A product which allows to 
build up capital based on a corporate bond fund, 
created and managed primarily by Europa Life. 
An indefinite, group unit-linked life insurance for 
both, the well-experienced investor and people 
gaining experience in the capital market.

LUTY

FEBRUARY
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Ochrona Wyświetlacza – nowe ubezpieczenie 
TU Europa dla posiadaczy smartfonów i telefo-
nów. Ochroną objęty jest wyświetlacz urządzenia 
na wypadek jego przypadkowego uszkodzenia, 
w tym stłuczenia, pęknięcia, zarysowania lub 
dewastacji. Rozwijając sprzedaż w alternatywnych 
kanałach dystrybucji Europa wzmocniła swoją 
aktywność poza sektorem finansowym. 

Screen Protection - a new insurance product 
by Europa Non-Life for smartphone users. The 
device screen is covered against accidental 
damages, including breaking, cracking, scratching 
or destruction. The development of alternative 
channels of distribution has strengthened Europa’s 
position outside the finance sector. 

KWIECIEŃ

APRIL
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Karta Produktu z UFK – wprowadzona przez 
TU na Życie Europa, zgodna z rekomendacją 
Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzięki wystandaryzo-
wanemu formatowi karta umożliwia poznanie klu-
czowych informacji o produkcie oraz porównanie 
korzyści, kosztów i ryzyk związanych z ubezpie-
czeniami na życie z UFK. Prezentuje także symu-
lację inwestycji klienta w zależności od zadanych 
parametrów. Otrzymuje on kalkulację możliwych 
zysków i strat z ubezpieczenia w trzech warian-
tach: z obniżoną, neutralną i podwyższoną ren-
townością produktu. Karta pomaga konsumentom 
znaleźć produkty w pełni spełniające ich oczeki-
wania oraz adekwatne do ich możliwości finanso-
wych. Karta jest obecnie dostępna we wszystkich 
produktach z UFK, oferowanych przez TU na Życie 
Europa.

XIII Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe 
zorganizowane przez Grupę Europa. Konferencja 
upłynęła pod znakiem trzech najistotniejszych 
trendów wpływających na przyszłość sektora 
finansowego w Polsce. Pierwszy to konieczność 
budowania strategii zaufania i wypracowywania 
trwałych relacji z klientami. Drugi – digitalizacja, 
która stanowi wielkie wyzwanie dla całego sektora 
bankowo-ubezpieczeniowego. Trzecim są zmiany 
rynkowe, które przyniesie Rekomendacja U. 
Relację z konferencji można było po raz pierwszy 
śledzić online na Twitterze #EFBU.

Product Card for unit-linked insurance policies 
– introduced by Europa Life, compliant with the 
recommendations made by the Polish Chamber 
of Insurance. The standardised format of the card 
gives basic information about the product, com-
paring the pros, costs and risks regarding unit-
linked life insurance. It also shows a term simula-
tion of the customer’s investment, depending on 
the chosen parameters. The customer receives 
a calculation of profit and loss in three options: 
lowered, neutral and as a risen rate of return. 
The card allows the customer to find products 
that will fully meet their expectations and will be 
appropriate to their financial capabilities. The card 
is available with all unit-linked products offered by 
Europa Life.

The 13th European Banking and Insurance Forum 
organised by Europa Group. The conference cov-
ered three of the most crucial trends influencing 
the finance sector in Poland. Firstly, the need to 
build a strategy of trust and creating long-lasting 
relations with customers. Secondly, digitisation 
which is a great challenge for the whole bancas-
surance sector. Thirdly, market changes which 
will be introduced by the U Recommendation. 
The footage from the conference was first availa-
ble online on Twitter #EFBU.

MAJ

MAY
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Wdrożenie nowego serwisu internetowego 
Grupy Europa tueuropa.pl — to pierwszy 
w Polsce portal sprzedający ubezpieczenia, 
zaprojektowany zgodnie z najnowszym trendem 
RWD, dzięki czemu zakup polisy online można 
z łatwością przeprowadzić także na urządzeniach 
mobilnych. Przebudowa witryny była kolejnym 
elementem realizacji strategii Grupy, która zakłada 
wzmocnienie obecności w segmencie klientów 
indywidualnych oraz sprzedaż produktów w inter-
necie pod jedną marką, w szerszym niż dotych-
czas zakresie.

Badanie konsumenckie „Ubezpieczenia podróży 
turystycznych Polaków” – przeprowadzone 
przez Grupę Europa. Pozwoliło ono porównać 
poziom świadomości ubezpieczeniowej spo-
łeczeństwa i towarzyszących temu motywacji 
do wyników analogicznego badania z 2011 r., 
a w efekcie edukować Polaków w zakresie bez-
pieczeństwa podczas podróży. Jak wynika 
z ankiety, ponad połowa Polaków wyjeżdżających 
za granicę nie wykupiła ubezpieczenia turystycz-
nego. To aż 17 punktów procentowych więcej 
w porównaniu do analogicznego badania sprzed 
trzech lat. Jako powód niewykupienia polisy więk-
szość ankietowanych (56%) podaje brak potrzeby 
ubezpieczania się. Badani twierdzą, że nigdy nic 
złego im się nie przydarzyło, w związku z tym nie 
wykupują ubezpieczeń na podróż. Kolejne 15% 
ankietowanych jest przekonanych, że na terenie 
Unii Europejskiej nie jest potrzebne ubezpieczenie 
i aż do 15% wzrosła liczba respondentów, którzy 
zapomnieli lub nie zdążyli nabyć polisy.

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ubezpiecze-
nie inwestycyjne – nowe produkty Europy w sprze-
daży internetowej. Domowy Spokój to ochrona 
nieruchomości z jej stałymi elementami od pożaru 
i innych zdarzeń losowych, OC w życiu prywatnym 
oraz Pakiet Bezpieczny Klucz. Z kolei Europejski 
Fundusz Obligacji to nowoczesna i elastyczna for-
ma pomnażania zainwestowanego kapitału przy 
wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu 
Kapitałowego Europa UFK Obligacji Korporacyj-
nych, o prostej konstrukcji i relatywnie niewielkich 
kosztach. 

Uruchomienie bezpłatnej aplikacji mobilnej 
„Europa podróżuje” – dzięki której łatwo i szybko 
można kupić ubezpieczenie turystyczne. Wystar-
czy podać planowany termin wyjazdu i powrotu 
oraz datę urodzenia, a aplikacja zaproponuje 
3 warianty ubezpieczenia. Sprzedaż odbywa się 
w stu procentach online.

Implementation of the new Europa Group 
internet service tueuropa.pl – this is the first 
Polish web site selling insurance policies, designed 
according to the latest RWD trends, thanks to 
which one can purchase a policy on-line also on 
the mobile device. The redesign of the web-
site was part of Europa’s strategy to build up its 
position in the individual clients segment and to 
enhance Internet sales of products at a larger 
scale than seen before.

Consumer research „Travel Insurance of the 
Poles” – carried out by Europa Group. The 
research allowed to compare the level of insur-
ance awareness and motivation with like-for-like 
results from 2011 and ultimately to educate Poles 
about travel safety. As the research revealed, 
over half of Poles going abroad did not purchase 
travel insurance. This is 17 percentage points up 
in comparison to the research from three years 
before. The main reason the majority of the 
respondents gave for not purchasing a policy was 
that there was simply no need to insure (56%). 
They claimed that nothing bad had ever happened 
to them so they did not purchase travel insurance. 
15% of respondents believe they did not need any 
additional insurance within the EU, and the same 
percentage simply forgot or did not manage to 
purchase a policy on time. 

Property insurance and investment insurance 
– two brand new products by Europa in on-line 
sales. Home Peace is buildings and property insur-
ance against fire and other random events, the third 
party personal insurance and Save Key Package. 
The European Bond Fund is a modern and flexible 
form of multiplying the invested capital, using the 
Europa Unit-Linked Insurance which is simple and 
is relatively low cost. 

Launch of the free application „Europa is travel-
ling” – which allows for easy and quick purchase 
of travel insurance policies. The application offers 
three versions of insurance, depending on the 
departure and return date, and the purchaser’s 
date of birth. The sale is completed fully on-line.

CZERWIEC

JUNE
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Rozszerzenie sieci sprzedaży ubezpieczeń 
podróżnych TU Europa o porównywarkę 
rankomat.pl – w prosty sposób można tam 
zestawić oferty ubezpieczycieli i wybrać odpo-
wiedni produkt. To kolejny kanał wykorzystywany 
przez Europę do dystrybucji polis turystycznych. 
W ofercie rankomat.pl znalazły się zarówno kom-
pleksowe pakiety ochronne Europy, jak i np. pod-
stawowe ubezpieczenie NNW.

LIPIEC

JULY

SIERPIEŃ

AUGUST

The sales network for travel insurance is broad-
ened by rankomat.pl – one can easily compare 
insurers’ offers and choose the right product. 
It’s another distribution channel for travel policies, 
adopted by Europa. The offer at rankomat.pl 
includes both Europa’s packages: complex cover-
age as well as basic accident insurance. 

Uruchomienie sprzedaży nowego produktu 
inwestycyjnego Europa Neutral oferowanego 
przez TU na Życie Europa. To propozycja dla 
osób, które oczekują potencjalnych zysków przy 
relatywnie małym zaangażowaniu finansowym. 
Celem jest wzrost wartości aktywów UFK dzięki 
wykorzystaniu unikalnych strategii inwestycyjnych 
na rynku akcji. Produkt ma charakter indywidual-
nego ubezpieczenia na życie z UFK i jest propo-
zycją dla szerokiego grona inwestorów, zarówno 
dla osób chcących zdywersyfikować swój portfel 
inwestycyjny, jak i początkujących graczy rynku 
akcji.

Launch of new investment product, Europa 
Neutral by Europa Life. This is an offer for those 
who expect potential profit with relatively low 
financial involvement. Its main goal is to increase 
the value of unit-linked assets, using unique 
investment strategies in the stock market. It is an 
individual unit-linked life insurance and we offer it 
to a wide range of investors, from those who want 
to diversify their investment portfolio to those who 
are new to the stock market.
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PAŹDZIERNIK
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LISTOPAD

NOVEMBER

Podsumowanie badania konsumenckiego 
Grupy Europa „Emerytura jest bliżej niż myślisz” 
– celem publikacji było uświadomienie Pola-
kom skutków zaniechania decyzji o regularnym 
oszczędzaniu na emeryturę. Z badania wyni-
ka, że tylko 29% emerytów jest zadowolonych 
z tego, jak zaplanowali swoją emeryturę. Patrząc 
wstecz, 13% starałoby się dodatkowo oszczę-
dzać. Aż jedna piąta żałuje, że nie zdecydowało 
się na życie w innym kraju. Mimo nieciekawych 
prognoz dotyczących przyszłych emerytur prawie 
70% Polaków wciąż nie oszczędza samodzielnie.

Powstanie bloga firmowego blog.tueuropa.pl. 
W prosty sposób przybliża on klientom tematy-
kę ubezpieczeń, wyjaśnia zasady działania polis 
i edukuje odbiorców, jednocześnie wzmacniając 
pozycję Europy jako eksperta w obszarze finan-
sów. Zawiera także praktyczne porady i wskazówki 
dla osób podróżujących oraz zainteresowanych 
inwestowaniem. 

Ubezpieczenie Opon i Felg – nowość produktowa 
w ofercie TU Europa. Gwarantuje wymianę opon i felg 
na nowe w przypadku mechanicznego uszkodzenia 
powstałego w trakcie normalnej eksploatacji np. przez 
zniszczoną nawierzchnię jezdni lub przez akt wanda-
lizmu. Ochroną obejmuje zarówno opony letnie, jak 
i zimowe we wszystkich rozmiarach oraz felgi.

Szkody w pełni online – wprowadzenie nowej 
funkcjonalności pozwalającej klientom śledzić 
przez internet status zgłoszonej szkody. Dodatko-
we rozwiązanie ułatwia klientom monitorowanie 
całej operacji: od zgłoszenia zdarzenia poprzez 
kontrolowanie statusów postępowania aż do 
wypłaty świadczenia. 

Wdrożenie Centrum Inwestycji na stronie inter-
netowej Grupy Europa. Udostępnienie klientom 
nowych, użytecznych narzędzi: kalkulatora UFK 
oraz porównywarki UFK. Kalkulator to rozwiązanie 
przydatne zarówno dla klientów, jak i doradców, 
które przedstawia symulację stopy zwrotu portfela 
składającego się z wybranych UFK. Porównywarka 
jest narzędziem umożliwiającym podjęcie decyzji 
o wyborze strategii inwestowania środków pie-
niężnych oraz jej bieżące kontrolowanie. 

The summary of the research by Europa Group, 
„Retirement is sooner than you think” – the aim 
of this publication was to make Poles aware of 
the consequences of not saving for their pension. 
The research showed that only 29% of pensioners 
are happy with how they planned their retire-
ment. In hindsight, 13% would have tried to save 
up some money. One fifth regrets not emigrating 
abroad. Even though the forecast for future pen-
sions is not positive, almost 70% of Poles do not 
save up for their own.

Launch of the company blog, blog.tueuropa.pl. 
It presents the topic of insurance, explains policy 
rules, educates the customers, and at the same 
time strengthens Europa’s position as an expert in 
finance. It also contains useful advice and tips for 
people travelling abroad or interested in investing. 

Insurance for Tyre and Wheel Rims – a new 
product in Europa Non-Life’s offer. It covers the 
replacement of tyres and rims in case of mechanical 
damage resulting from regular usage, e.g.: due to an 
old road surface, or act of vandalism. The coverage 
includes both, summer and winter tyres and rims, of 
all sizes.

Full online claims handling – implementation 
of this new function allows customers to 
check the status of their claims on the Internet. 
This additional solution helps customers monitor 
the process: from the moment of submitting the 
claim, to following its status, to payment of the 
benefit.

Launch of Investment Centre at Europa 
Group’s web site. New, useful tools available 
for customers: a unit-linked insurance calcula-
tor and comparison engine. The calculator is a 
handy tool for both, clients and advisors, which 
displays a simulation of a portfolio of unit-linked 
insurance policies. The comparison engine helps 
make a decision about the selection of an invest-
ment strategy and follow this strategy. 
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NAGRODY 2014

AWARDS 2014

PRZYJAZNA  
FIRMA UBEZPIECZENIOWA 2014
TU Europa zwyciężyło w konkursie „Przyjazna Fir-
ma Ubezpieczeniowa 2014”. Głównym kryterium 
oceny w rankingu jest realizacja strategii skoncen-
trowanej na najwyższej jakości obsługi klientów 
w trakcie trwania ubezpieczenia, jak i podczas likwi-
dacji szkody oraz przy wypłacie odszkodowania. 
TU Europa awansowała z drugiego miejsca zajmo-
wanego w 2013 r. dzięki wprowadzeniu szeregu roz-
wiązań ułatwiających klientom kontakt i komunika-
cję z firmą. Są to m.in. możliwość zgłaszania szkód 
oraz reklamacji online, szybsza likwidacja szkód, 
uruchomienie Centrum Klienta na stronie www. 
Konkurs organizowany przez Gazetę Bankową 
obejmuje okres od połowy 2013 r. do połowy 
2014 r. Opiera się na danych przekazywanych przez 
ubezpieczycieli oraz na informacjach uzyskanych 
u Rzecznika Ubezpieczonych, w Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Pod uwagę brana jest m.in. ilość 
skarg do Rzecznika w odniesieniu do wolumenu 
sprzedaży danej firmy, średni czas oczekiwania 
na wypłatę świadczenia, czas uzyskania połączenia 
telefonicznego z doradcą i likwidatorem w zakresie 
zgłoszenia lub obsługi roszczenia.

FRIENDLY INSURANCE COMPANY  
OF 2014
Europa Non-Life won the “Friendly Insurance 
Company” competition 2014. The main criterion 
for the ranking assessment was the execution of 
the strategy for the highest customer service qual-
ity during the insurance coverage period, as well as 
during claims handling and indemnification.
Europa Non-Life moved up from second place in 
2013 thanks to the implementation of a range of 
solutions which help customers to contact and 
communicate with the company, including oppor-
tunity to submit claims and complaints online, 
faster claims handling, Client Center running on 
the company website.
The competition created by Gazeta Bankowa 
focuses on the period of the second half of 2013 
and the first half of 2014. The winner is chosen on 
the basis of data provided by participating insur-
ers and information obtained from the Insurance 
Ombudsman, the Polish Financial Supervision 
Authority, and the Office for Consumer and Com-
petition Protection. The following are taken into 
account: number of complaints to the Ombuds-
man in relation to the volume of company sales, 
average waiting period for the claims pay out, time 
required to establish a phone connection with the 
insurer in order to handle the report or claim.
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GOOD EMPLOYER 2014
Europa Group again received the title of “Good 
Employer” as part of the Social Responsibility Lead-
ers program. The criteria for the selection by an 
independent jury included the company’s policy as 
an employer, particularly at shaping the relation-
ships with employees and creating an attractive 
working environment, as well as maintaining a fair 
play attitude towards all the company’s stakehold-
ers. The evaluation includes involvement of com-
panies in charity and other positive business activi-
ties such as pro-consumer actions.
The program is implemented by Forum Biznesu 
(Business Forum) under the patronage of the Pol-
ish Academy of Sciences. It aims to popularize the 
principles of corporate responsibility and to identify 
experts in this area. Winning the title of Leader of 
Corporate Social Responsibility – “Good Employer 
2014” confirms the Europa Group’s status as relia-
ble company, responsive to the needs of the envi-
ronment, which is worth to cooperate. 

DOBRY PRACODAWCA 2014
Grupa Europa po raz kolejny otrzymała tytuł 
„Dobry Pracodawca” w ramach programu Liderzy 
Społecznej Odpowiedzialności. Kryteria wyboru 
dokonanego przez niezależną kapitułę obejmo-
wały politykę firmy jako pracodawcy, a szczegól-
nie właściwe kształtowanie relacji z pracownikami 
i tworzenie dla nich atrakcyjnego środowiska pracy 
oraz zachowywanie postawy fair play w stosunku 
do wszystkich interesariuszy firmy. Ocenie podle-
gał także stopień zaangażowania firm w działal-
ność charytatywną oraz inne pozytywne aspekty 
działalności przedsiębiorstwa, jak np. działania 
prokonsumenckie.
Program realizowany jest przez redakcję Forum 
Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. 
Ma on za zadanie upowszechnianie zasad odpo-
wiedzialnego biznesu oraz wskazanie ekspertów 
w tej dziedzinie. Uzyskanie tytułu Lider Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu – „Dobry Pracodawca 
2014” potwierdza status Grupy Europa jako firmy 
solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, z którą 
warto się związać i współpracować.

Kapituła Programu

 Liderzy Społecznej Odpowiedzialności

 Dobry Pracodawca 2014

Patronat: Organiztor:

INSTYTUT FILOZOFII 
I SOCJOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

przyznaje firmie

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

tytuł

 Lidera Społecznej Odpowiedzialności

 Dobry Pracodawca 2014

Anna Biszkowiecka

Redaktor Naczelna  
Forum Biznesu

 Prof. dr hab. Henryk Domański

Instytut Filozofii i Socjolgii
 Polskiej Akademii Nauk
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QI 
DLA DOBREGO STARTU JUNIORA 

Ubezpieczenie Dobry Start Juniora, oferowane 
przez TU na Życie Europa, otrzymało nagrodę 
„Najwyższa Jakość Quality International 2014”. 
To unikalne rozwiązanie finansowe zabezpiecza-
jące przyszłość dzieci w formie ubezpieczenia 
na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Fundu-
szem Kapitałowym. 
Program „Najwyższa Jakość Quality International” 
wyróżnia firmy, które reprezentują najlepsze stan-
dardy, gwarantujące klientom otrzymanie produktu 
lub usługi na najwyższym poziomie. Organizuje go 
redakcja Forum Biznesu pod patronatem Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospo-
darki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Polskiego Forum ISO 9000.

DYNAMICZNA EUROPA W CZOŁÓWCE 
GAZETY BANKOWEJ

TU na Życie Europa zajęło 3. miejsce pod wzglę-
dem dynamiki przychodów w rankingu „100 Insty-
tucji Finansowych”. Zestawienie, opierające się 
na danych za 2013 r., przygotowała Gazeta Ban-
kowa. Spółka życiowa podwoiła składkę przypi-
saną brutto w stosunku do poprzedniego roku, 
co zapewniło jej miejsce w ścisłej czołówce rynku. 
Klasyfikacja obejmuje największe firmy z sektora 
finansowego: banki, ubezpieczycieli, pośredników 
finansowych, domy maklerskie, firmy leasingowe, 
TFI/PTE. 

THE HIGHEST QUALITY QI PRIZE FOR 
GOOD START FOR A JUNIOR

The insurance Good Start for a Junior, offered by 
Europa Life Insurance, was awarded “The Highest 
Quality accolade in the Quality International 2014” 
prize. This is a unique financial solution to secure a 
child’s future in the form of endowment insurance 
with Capital Fund Insurance. 
“The Highest Quality – Quality International” initia-
tive recognises those companies which showcase 
the best standards guaranteeing the highest level 
of products to customers. It is organised under 
the patronage of the Ministry of Infrastructure and 
Development, the Ministry of Economy, the Polish 
Agency for Enterprise Developement, and the Pol-
ish ISO 9000 Forum.

DYNAMIC EUROPA LIFE AT THE TOP 
OF GAZETA BANKOWA

Europa Life ranked 3rd in terms of revenue dynam-
ics in the „100 Financial Institutions” ranking. The 
list, based on 2013 figures, was prepared by Gaze-
ta Bankowa. The life company doubled the gross 
written premium last year as compared to the year 
before, which gave it a place among the top com-
panies on the market.
The classification includes the largest companies 
from the financial sector: banks, insurance com-
panies, financial intermediaries, brokerage houses, 
leasing companies, investment fund companies/
pension fund companies.
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TU EUROPA 
NIEZMIENNIE DYNAMICZNE 
TU Europa kontynuowało dobrą passę w rankingu 
„Najbardziej Dynamicznych Ubezpieczycieli” Gaze-
ty Finansowej. Notując prawie 2-krotny wzrost 
sprzedaży zostało ponownie liderem zestawienia, 
które prezentuje dynamikę firm ubezpieczenio-
wych w 2013 r. W poprzednich rankingach, obej-
mujących 3. kwartał ub.r. oraz pierwsze półrocze 
2013 r., również zajmowało 1. miejsce. 

EUROPA NON-LIFE 
UNCHANGINGLY DYNAMIC

Europa Non-Life is continuing its winning streak in 
the ranking of the “Most Dynamic Insurance Com-
panies” by Gazeta Finansowa. Noting an almost 
twofold increase in sales, it became once again the 
leader of the ranking, which presents the dynamics 
of insurance companies in 2013. In previous rank-
ings, which covered Q3 of 2013 and the first half-
year of 2013, Europa Non-life also ranked first.

NAJWIĘKSI  
WEDŁUG RZECZPOSPOLITEJ 

Grupa Europa znalazła się na 8. miejscu wśród 
wrocławskich przedsiębiorstw zaprezentowanych 
w zestawieniu „Lista 500 – największe firmy” dzien-
nika Rzeczpospolita. W globalnym rankingu uloko-
wała się na 134 miejscu. Zestawienie pokazuje naj-
większe firmy różnych branż, działające na polskim 
rynku. Klucz do zbudowania rankingu stanowiła 
wielkość przychodów ze sprzedaży w 2013 r.

THE LARGEST COMPANIES 
ACCORDING TO RZECZPOSPOLITA

Europa Group ranked 8th among Wrocław-based 
companies presented in the “List 500 – the largest 
companies” ranking by the newspaper Rzeczpo-
spolita. In the global ranking it was on the 134th 
position. This list presents the largest companies 
from various sectors which operate on the Polish 
market. The amount of revenues from sales in 2013 
was the key figure to build the ranking.
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WYNIKI FINANSOWE 2014

FINANCIAL DATA 2014

WYNIK FINANSOWY NETTO MSR 2014 (MLN PLN) • NET PROFIT IFRS 2014 (MILLION PLN)

TU Europa S.A. • Europa Non-Life 137

TU na Życie Europa S.A. • Europa Life 26

Grupa Europa1 • Europa Group1 96

SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO MSR 2014 (MLN PLN) • GROSS WRITTEN PREMIUM IFRS 2014 (MILLION PLN)

TU Europa S.A. • Europa Non-Life 904

TU na Życie Europa S.A. • Europa Life 769

Grupa Europa2 • Europa Group2 1 673

SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO PSR 2014 (MLN PLN) • GROSS WRITTEN PREMIUM PAS 2014 (MILLION PLN)

TU Europa S.A. • Europa Non-Life 904

TU na Życie Europa S.A. • Europa Life 1 043

Grupa Europa3 • Europa Group3 1 947

96

26

137

Grupa Europa1 
Europa Group1

TU na Życie Europa S.A. 
Europa Life

TU Europa S.A. 
Europa Non-Life

1  Wynik spółek z TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A. (nie uwzględnia dywidendy otrzymanej przez 
TU Europa S.A. )

1  Profit of Europa Non-Life and Europa Life (does not include dividend received by Europa Non-Life)

WYNIK FINANSOWY NETTO MSR 2014 (MLN PLN)

NET PROFIT IFRS 2014 (MILLION PLN)
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WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA • SECURITY RATIO 2011 2012 2013 2014

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności
Solvency margin

TU Europa S.A. • Europa Non-Life 733% 906% 708% 589%

TU na Życie Europa S.A. • Europa Life 382% 531% 787% 746%

2011 2012 2013 2014

Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Technical reserves coverage ratio

TU Europa S.A. • Europa Non-Life 117% 125% 112% 114%

TU na Życie Europa S.A. • Europa Life 118% 119% 136% 144%

2011 2012 2013 2014

Wskaźnik pokrycia kapitału gwaracyjnego
Guarantee capital coverage ratio

TU Europa S.A. • Europa Non-Life 2198% 2719% 2125% 1766%

TU na Życie Europa S.A. • Europa Life 1145% 1593% 2362% 2238%

SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO MSR 2014 (MLN PLN)

GROSS WRITTEN PREMIUM IFRS 2014 (MILLION PLN)

SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO PSR 2014 (MLN PLN)

GROSS WRITTEN PREMIUM PAS 2014 (MILLION PLN)

2 Przypis spółek TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.
2 Gross written premiums of Europa Non-Life and Europa Life

TU Europa S.A. 
Europa Non-Life

TU Europa S.A. 
Europa Non-Life

TU na Życie Europa S.A. 
Europa Life

TU na Życie Europa S.A. 
Europa Life

Grupa Europa2 

Europa Group2

Grupa Europa3 
Europa Group3

904 904

1043

1947

769

1673

3 Przypis spółek TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.
3 Gross written premiums of Europa Non-Life and Europa Life
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TU Europa S.A. • Europa Non-Life TU na Życie Europa S.A. • Europa Life Grupa Europa4 • Europa Group4

BILANS (TYS. ZŁ) • BALANCE SHEET (THOUSAND PLN) 2013 2014 2013 2014 2013 2014

AKTYWA • ASSETS

Wartości niematerialne • Intangible assets 3 156 3 205 2 513 2667 100 058 84 343

Rzeczowe aktywa trwałe • Tangible fixed assets 5 035 4 866 6 121 4803 13 051 11 953

Nieruchomości inwestycyjne • Investment properties 7 839 7 817 983 672 8 822 8 489

Inwestycje w jednostkach zależnych • Investments in subsidiaries 369 445 365 746 6 113 2 442 — —

Aktywa reasekuracyjne • Reinsurance assets 15 275 9 568 2 806 3 250 18 599 13 041

Regresy i odzyski • Subrogation and recoveries 13 369 12 913 — — 13 369 12 913

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego • Deferred tax asset — — 71 761 55 686 92 140 60 150

Aktywa finansowe • Financial assets 503 776 643 817 2 598 405 2 810 669 7 823 310 10 045 281

 Instrumenty pochodne • Derivative instruments — — 53 163 46 949 296 499 284 197

 Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy • Financial assets at fair value through profit or loss 42 314 59 623 440 902 959 845 2 234 972 4 083 100

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności • Financial assets held to maturity — — — — — —

 Aktywa dostępne do sprzedaży • Financial assets available for sale 18 792 15 435 16 652 15 523 35 554 30 989

 Pożyczki i należności • Loans and receivables 442 670 568 759 2 087 688 1 788 352 5 256 285 5 646 995

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego • Current income tax receivables 1 068 — — 7 112 1 068 7 228

Należności ubezpieczeniowe i pozostałe należności • Insurance and other receivables 162 887 234 428 202 682 143 274 403 042 388 450

Odroczone koszty akwizycji • Deferred acquisition costs 509 081 853 385 39 957 61 090 551 475 916 300

Rozliczenia międzyokresowe • Prepayments and deferred expenses 72 590 112 735 189 591 154 052 534 854 544 028

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych • Cash and cash equivalents 7 304 4 472 9 307 8 782 297 691 83 427

AKTYWA, RAZEM • TOTAL ASSETS 1 670 825 2 252 952 3 130 239 3 254 499 9 857 479 12 175 603

BILANS

BALANCE SHEET
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TU Europa S.A. • Europa Non-Life TU na Życie Europa S.A. • Europa Life Grupa Europa4 • Europa Group4

BILANS (TYS. ZŁ) • BALANCE SHEET (THOUSAND PLN) 2013 2014 2013 2014 2013 2014

AKTYWA • ASSETS

Wartości niematerialne • Intangible assets 3 156 3 205 2 513 2667 100 058 84 343

Rzeczowe aktywa trwałe • Tangible fixed assets 5 035 4 866 6 121 4803 13 051 11 953

Nieruchomości inwestycyjne • Investment properties 7 839 7 817 983 672 8 822 8 489

Inwestycje w jednostkach zależnych • Investments in subsidiaries 369 445 365 746 6 113 2 442 — —

Aktywa reasekuracyjne • Reinsurance assets 15 275 9 568 2 806 3 250 18 599 13 041

Regresy i odzyski • Subrogation and recoveries 13 369 12 913 — — 13 369 12 913

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego • Deferred tax asset — — 71 761 55 686 92 140 60 150

Aktywa finansowe • Financial assets 503 776 643 817 2 598 405 2 810 669 7 823 310 10 045 281

 Instrumenty pochodne • Derivative instruments — — 53 163 46 949 296 499 284 197

 Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy • Financial assets at fair value through profit or loss 42 314 59 623 440 902 959 845 2 234 972 4 083 100

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności • Financial assets held to maturity — — — — — —

 Aktywa dostępne do sprzedaży • Financial assets available for sale 18 792 15 435 16 652 15 523 35 554 30 989

 Pożyczki i należności • Loans and receivables 442 670 568 759 2 087 688 1 788 352 5 256 285 5 646 995

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego • Current income tax receivables 1 068 — — 7 112 1 068 7 228

Należności ubezpieczeniowe i pozostałe należności • Insurance and other receivables 162 887 234 428 202 682 143 274 403 042 388 450

Odroczone koszty akwizycji • Deferred acquisition costs 509 081 853 385 39 957 61 090 551 475 916 300

Rozliczenia międzyokresowe • Prepayments and deferred expenses 72 590 112 735 189 591 154 052 534 854 544 028

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych • Cash and cash equivalents 7 304 4 472 9 307 8 782 297 691 83 427

AKTYWA, RAZEM • TOTAL ASSETS 1 670 825 2 252 952 3 130 239 3 254 499 9 857 479 12 175 603

4 Skonsolidowany bilans spółek z Grupy Europa (TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., spółki ukraińskie Europa.ua)
4 Consolidated balance sheet of the Europa Group companies (Europa Non-Life, Europa Life, Open Life, Ukrainian companies Europa.ua) 41



TU Europa S.A. • Europa Non-Life TU na Życie Europa S.A. • Europa Life Grupa Europa5 • Europa Group5

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA (TYS. ZŁ) • EQUITY AND LIABILITIES (THOUSAND PLN) 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki • Shareholders' equity — — — — 1 043 839 1 114 058

Kapitał akcyjny • Share capital 37 800 37 800 307 200 307 200 37 800 37 800

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej • Share premium 226 317 226 317 6 800 6 800 226 317 226 317

Kapitały rezerwowe • Reserve capital 344 902 353 557 311 005 311 157 653 485 658 003

Niepodzielony wynik finansowy • Retained earnings 40 935 136 813 67 105 25 921 126 237 191 938

Udziały niekontrolujące • Non-controlling interests — — — — 60 061 65 088

KAPITAŁ WŁASNY, RAZEM • TOTAL EQUITY 649 953 754 487 692 110 651 078 1 103 900 1 179 146

ZOBOWIĄZANIA • LIABILITIES

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe • Technical provisions 807 138 1 177 840 502 245 815 591 1 313 657 2 003 716

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracownicze • Provisions for retirement benefits and other employee benefits 137 153 53 67 238 301

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego • Deferred tax liability 33 255 40 404 —  — 33 270 —

Pozostałe rezerwy • Other provisions —  —  32  — 32 —

Zobowiązania finansowe • Financial liabilities —  — 1 680 847 1 625 317 6 661 389 8 215 557

 Instrumenty pochodne • Derivative —  — 41 442 22 182 283 791 257 907

 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej • Financial liabilities at fair value —  — 411 989 797 588 2 156 453 3 863 754

 Zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia • Financial liabilities at adjusted cost —  — 1 227 416 805 547 4 221 145 4 093 896

Zobowiązania ubezpieczeniowe i inne zobowiązania • Insurance and other liabilities 132 921 229 710 195 062 113 282 625 292 664 293

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego • Income tax liabilities —  1 257 8 246 — 14 177 1 308

Rozliczenia międzyokresowe • Accruals and deferred income 47 421 49 101 51 644 49 164 105 524 111 282

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM • TOTAL LIABILITIES 1 020 872 1 498 465 2 438 129 2 603 421 8 753 579 10 996 457

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA, RAZEM • TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 1 670 825 2 252 952 3 130 239 3 254 499 9 857 479 12 175 603

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA

EQUITIES AND LIABILITIES
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TU Europa S.A. • Europa Non-Life TU na Życie Europa S.A. • Europa Life Grupa Europa5 • Europa Group5

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA (TYS. ZŁ) • EQUITY AND LIABILITIES (THOUSAND PLN) 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki • Shareholders' equity — — — — 1 043 839 1 114 058

Kapitał akcyjny • Share capital 37 800 37 800 307 200 307 200 37 800 37 800

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej • Share premium 226 317 226 317 6 800 6 800 226 317 226 317

Kapitały rezerwowe • Reserve capital 344 902 353 557 311 005 311 157 653 485 658 003

Niepodzielony wynik finansowy • Retained earnings 40 935 136 813 67 105 25 921 126 237 191 938

Udziały niekontrolujące • Non-controlling interests — — — — 60 061 65 088

KAPITAŁ WŁASNY, RAZEM • TOTAL EQUITY 649 953 754 487 692 110 651 078 1 103 900 1 179 146

ZOBOWIĄZANIA • LIABILITIES

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe • Technical provisions 807 138 1 177 840 502 245 815 591 1 313 657 2 003 716

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracownicze • Provisions for retirement benefits and other employee benefits 137 153 53 67 238 301

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego • Deferred tax liability 33 255 40 404 —  — 33 270 —

Pozostałe rezerwy • Other provisions —  —  32  — 32 —

Zobowiązania finansowe • Financial liabilities —  — 1 680 847 1 625 317 6 661 389 8 215 557

 Instrumenty pochodne • Derivative —  — 41 442 22 182 283 791 257 907

 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej • Financial liabilities at fair value —  — 411 989 797 588 2 156 453 3 863 754

 Zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia • Financial liabilities at adjusted cost —  — 1 227 416 805 547 4 221 145 4 093 896

Zobowiązania ubezpieczeniowe i inne zobowiązania • Insurance and other liabilities 132 921 229 710 195 062 113 282 625 292 664 293

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego • Income tax liabilities —  1 257 8 246 — 14 177 1 308

Rozliczenia międzyokresowe • Accruals and deferred income 47 421 49 101 51 644 49 164 105 524 111 282

ZOBOWIĄZANIA, RAZEM • TOTAL LIABILITIES 1 020 872 1 498 465 2 438 129 2 603 421 8 753 579 10 996 457

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA, RAZEM • TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 1 670 825 2 252 952 3 130 239 3 254 499 9 857 479 12 175 603

5 Skonsolidowane kapitały i zobowiązania spółek z Grupy Europa (TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., spółki ukraińskie Europa.ua)
5 Consolidated equities and liabilities of the Europa Group companies (Europa Non-Life, Europa Life, Open Life, Ukrainian companies Europa.ua) 43



TU Europa S.A. • Europa Non-Life TU na Życie Europa S.A. • Europa Life Grupa Europa6 • Europa Group6

RACHUNEK WYNIKÓW (TYS. ZŁ) • INCOME STATEMENT (THOUSAND PLN) 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Składki zarobione brutto • Gross premiums earned 446 905 500 609 1 355 154 755 714 1 874 309 1 328 746

Udział reasekuratorów w składkach zarobionych brutto • Reinsurers’ share in gross premiums earned -8 216 -10 824 -426 -694 -9 022 -11 740

SKŁADKI ZAROBIONE NETTO • NET PREMIUMS EARNED 438 689 489 785 1 354 728 755 020 1 865 287 1 317 006

Przychody netto z tytułu inwestycji • Net investment income 21 970 87 760 158 773 101 893 314 343 260 825

Zrealizowany wynik netto ze sprzedaży instrumentów finansowych i innych aktywów • Net result on sale of financial instruments and other assets 1 166 863 -8 308 1 062 -8 186 1 984

Wynik netto z przeszacowań do wartości godziwej instrumentów finansowych i innych aktywów • Fair value gains and losses 514 703 -11 298 9 586 -11 096 10 136

Pozostałe przychody operacyjne • Other operating revenue 3 734 2 940 53 973 46 956 180 952 192 134

POZOSTAŁE PRZYCHODY • OTHER REVENUES 27 384 92 266 193 140 159 497 476 013 465 079

PRZYCHODY, RAZEM • TOTAL REVENUES 466 073 582 051 1 547 868 914 517 2 341 300 1 782 085

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto • Gross claims and benefits paid -40 336 -72 405 -468 269 -50 371 -509 692 125 957

Udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach brutto • Reinsurers’ share in gross claims and benefits paid 6 555 6 021 394 344 6 980 6 365

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto • Change in gross technical provisions -17 311 32 698 -210 183 -299 968 -230 236 -273 568

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto • Reinsurers’ share in change in gross technical provisions -3 614 -5 013 -3 398 390 -6 730 -4 921

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NETTO • NET CLAIMS AND BENEFITS -54 706 -38 699 -681 456 -349 605 -739 678 -398 081

Koszty akwizycji • Acquisition costs -314 476 -335 262 -602 013 -392 668 -978 436 -780 489

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów • Impairment of assets -688 -4 244 -640 -5 090 -1 351 -3295

Wynik netto z wyceny kontraktów inwestycyjnych • Net result on the investment contracts — — -81 417 -53 909 -200 338 -173 399

Pozostałe koszty operacyjne i administracyjne • Other operating and administrative expenses -45 301 -48 703 -99 418 -79 851 -282 711 -286 707

POZOSTAŁE KOSZTY • OTHER EXPENSES -360 465 -388 209 -783 488 -531 518 -1 462 836 -1 243 890

ODSZKODOWANIA, ŚWIADCZENIA I KOSZTY, RAZEM • TOTAL CLAIMS, BENEFITS AND COSTS -415 171 -426 908 -1 464 944 -881 123 -2 202 514 -1 641 971

ZYSK PRZED UDZIAŁEM W ZYSKU JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH • PROFIT BEFORE ASSOCIATED UNDERTAKINGS 50 902 155 143 82 924 33 394 138 786 140 114

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych po opodatkowaniu • Profit after tax, associated undertakings —  — — — — —

ZYSK BRUTTO • GROSS PROFIT 50 902 155 143 82 924 33 394 138 786 140 114

Podatek dochodowy • Income tax -9 967 -18 330 -15 819 -7 473 -27 207 -28 440

ZYSK NETTO • NET PROFIT 40 935 136 813 67 105 25 921 111 579 111 674

RACHUNEK WYNIKÓW 

INCOME STATEMENT
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TU Europa S.A. • Europa Non-Life TU na Życie Europa S.A. • Europa Life Grupa Europa6 • Europa Group6

RACHUNEK WYNIKÓW (TYS. ZŁ) • INCOME STATEMENT (THOUSAND PLN) 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Składki zarobione brutto • Gross premiums earned 446 905 500 609 1 355 154 755 714 1 874 309 1 328 746

Udział reasekuratorów w składkach zarobionych brutto • Reinsurers’ share in gross premiums earned -8 216 -10 824 -426 -694 -9 022 -11 740

SKŁADKI ZAROBIONE NETTO • NET PREMIUMS EARNED 438 689 489 785 1 354 728 755 020 1 865 287 1 317 006

Przychody netto z tytułu inwestycji • Net investment income 21 970 87 760 158 773 101 893 314 343 260 825

Zrealizowany wynik netto ze sprzedaży instrumentów finansowych i innych aktywów • Net result on sale of financial instruments and other assets 1 166 863 -8 308 1 062 -8 186 1 984

Wynik netto z przeszacowań do wartości godziwej instrumentów finansowych i innych aktywów • Fair value gains and losses 514 703 -11 298 9 586 -11 096 10 136

Pozostałe przychody operacyjne • Other operating revenue 3 734 2 940 53 973 46 956 180 952 192 134

POZOSTAŁE PRZYCHODY • OTHER REVENUES 27 384 92 266 193 140 159 497 476 013 465 079

PRZYCHODY, RAZEM • TOTAL REVENUES 466 073 582 051 1 547 868 914 517 2 341 300 1 782 085

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto • Gross claims and benefits paid -40 336 -72 405 -468 269 -50 371 -509 692 125 957

Udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach brutto • Reinsurers’ share in gross claims and benefits paid 6 555 6 021 394 344 6 980 6 365

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto • Change in gross technical provisions -17 311 32 698 -210 183 -299 968 -230 236 -273 568

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto • Reinsurers’ share in change in gross technical provisions -3 614 -5 013 -3 398 390 -6 730 -4 921

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NETTO • NET CLAIMS AND BENEFITS -54 706 -38 699 -681 456 -349 605 -739 678 -398 081

Koszty akwizycji • Acquisition costs -314 476 -335 262 -602 013 -392 668 -978 436 -780 489

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów • Impairment of assets -688 -4 244 -640 -5 090 -1 351 -3295

Wynik netto z wyceny kontraktów inwestycyjnych • Net result on the investment contracts — — -81 417 -53 909 -200 338 -173 399

Pozostałe koszty operacyjne i administracyjne • Other operating and administrative expenses -45 301 -48 703 -99 418 -79 851 -282 711 -286 707

POZOSTAŁE KOSZTY • OTHER EXPENSES -360 465 -388 209 -783 488 -531 518 -1 462 836 -1 243 890

ODSZKODOWANIA, ŚWIADCZENIA I KOSZTY, RAZEM • TOTAL CLAIMS, BENEFITS AND COSTS -415 171 -426 908 -1 464 944 -881 123 -2 202 514 -1 641 971

ZYSK PRZED UDZIAŁEM W ZYSKU JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH • PROFIT BEFORE ASSOCIATED UNDERTAKINGS 50 902 155 143 82 924 33 394 138 786 140 114

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych po opodatkowaniu • Profit after tax, associated undertakings —  — — — — —

ZYSK BRUTTO • GROSS PROFIT 50 902 155 143 82 924 33 394 138 786 140 114

Podatek dochodowy • Income tax -9 967 -18 330 -15 819 -7 473 -27 207 -28 440

ZYSK NETTO • NET PROFIT 40 935 136 813 67 105 25 921 111 579 111 674

6 Skonsolidowany rachunek wyników spółek z Grupy Europa (TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., spółki ukraińskie Europa.ua)
6 Consolidated income statement of the Europa Group companies (Europa Non-Life, Europa Life, Open Life, Ukrainian companies Europa.ua) 45
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CHARYTATYWNIE I Z SERCEM

CHARITABLY AND HEARTILY

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu stanowi dla Grupy Europa ważny, nieodłączny element obec-
ności na rynku. Już od kilku lat angażujemy się w działania na rzecz lokalnej społeczności, realizując 
wdrożoną w 2012 r. strategię aktywności charytatywnych pod hasłem „Uczciwy i odpowiedzialny partner 
w biznesie oraz członek społeczności”. 
Wierzymy, że prowadzenie uczciwego i transparentnego biznesu w poszanowaniu klientów i otoczenia 
to podstawa sukcesu firmy w długim okresie. Dlatego Grupa Europa jest nie tylko członkiem Koalicji 
na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, lecz również wprowadza w życie szereg rozwiązań proklienckich, 
a w 2014 r. przyjęła do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, opraco-
wane przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Będąc jedną z największych firm we Wrocławiu odczuwamy zobowiązanie wobec naszego regionu, 
dlatego odbiorcami naszych inicjatyw są przede wszystkim mieszkańcy Dolnego Śląska. Dzięki podejmo-
wanym działaniom chcemy zostawić dla przyszłych pokoleń trwały ślad swojej obecności.  
W nasze działania charytatywne bardzo aktywnie włączają się pracownicy. Wierzymy, że tylko dzięki 
wspólnemu wysiłkowi możemy osiągnąć spektakularne rezultaty. 

Corporate Social Responsibility is a crucial and integral part of Europa Group’s presence on the market. 
For the last few years we have been involved in activities for the benefit of the local community by carrying 
out a strategy since 2012 called “Fair and responsible partner in business and member of the community”. 
We believe that fair and transparent business which respects the customer and the environment is a basis 
for long-term success of a company. That is why Europa Group is not only a member of the Coalition for 
Responsible Business, but it has also introduced a whole range of pro-customer solutions, and in 2014 
it adopted the Rules for Corporate Governance for institutions controlled by KNF (Financial Supervision 
Authority in Poland). 
As one of the major companies in Wrocław we feel obliged and connected to the region, which is 
why our initiatives reach mainly the citizens of Lower Silesia. Through those activities we want to leave 
a lasting legacy of our existence for future generations. Our employees are actively involved in charity 
activities. We believe that only through a common effort is it possible to reach spectacular results. 48



Pracownicy z rodzinami wzięli udział w pikniku, 
który zorganizowaliśmy 1 czerwca pod hasłem 
„Europa POMAGA na sportowo”. Podczas spo-
tkania zbieraliśmy pieniądze na sfinansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych 
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Swoją 
cegiełkę można było dołożyć na dwa sposoby: 
biorąc udział w aktywnościach sportowych lub 
zaopatrując się w koszulki, torby i kubki z serii 
„Europa POMAGA.” Dzięki niezwykłemu zaanga-
żowaniu naszych pracowników oraz ich rodzin 
przekazaliśmy znaczną kwotę na rzecz dzieci 
z hospicjum. 

Our employees along with their families took part 
in a picnic organised on 1st June, called “Europa 
HELPS Sportingly”. During the event we collected 
contributions for a rehabilitation holiday for the 
patients of the Wrocław Hospice for Children. 
Employees could donate in two ways: by taking 
part in the sport contests or by purchasing t-shirts, 
bags and mugs with a “Europa HELPS” logo. 
Thanks to our employees’ great commitment 
we managed to raise a considerable amount for 
the children from the hospice. 

Aż 52 Europejczyków w 13 drużynach wystar-
towało w Charytatywnym Biegu Firmowym 
we Wrocławiu. Dochód z biegu, który odbył 
się w maju w trudnych warunkach pogodo-
wych, w całości został przekazany na lecze-
nie ciężko chorych braci Mateusza i Łukasza 
Koniecznych.

As many as 52 Europeans in 13 teams 
took part in the Company Charity Race in 
Wrocław. The funds gathered at the race 
which took place in May in extreme weather 
conditions were donated to the treatment 
of seriously ill siblings Mateusz and Łukasz 
Konieczny.

CHARYTATYWNY  

BIEG FIRMOWY

COMPANY  

CHARITY RACE

EUROPA POMAGA  

NA SPORTOWO

EUROPA HELPS 

SPORTINGLY
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Pod takim hasłem zorganizowaliśmy w grudniu 
świąteczną akcję wsparcia Wrocławskiego Hospi-
cjum dla Dzieci. Za każdą bombkę przyniesioną 
przez pracowników firma płaciła w zależności 
od wielkości 20, 10 lub 5 zł na rzecz małych 
pacjentów. Akcja przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Zebraliśmy aż 769 bombek. 
Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na organi-
zację Mikołajek dla chorych maluchów oraz zakup 
sprzętu medycznego. Ponadto zebrane bombki 
wraz ze świątecznymi kartkami Europy trafiły 
do rodzin, którymi opiekuje się hospicjum. 

W grudniu po raz pierwszy wzięliśmy udział 
w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. 
Spośród tysiąca rodzin, będących w bardzo 
trudnej sytuacji życiowej, wybraliśmy 6 z Dolne-
go Śląska i przygotowaliśmy dla nich prezenty. 
Zaangażowanie naszych pracowników było 
ogromne. Udało nam się zebrać kwotę blisko 
6 000 zł, za którą kupiliśmy sprzęt AGD, meble, 
ubrania i żywność. Ponadto zebraliśmy mnóstwo 
cennych darów: zabawki, pościel, ręczniki, środki 
czystości, przybory szkolne – słowem wszystko, 
czego potrzebowali nasi podopieczni. W sumie 
z Europy do potrzebujących rodzin wyjechały 
na święta aż 32 kartony rzeczy.

Under this motto, in December, we organised an 
event to support the Wrocław Hospice for Chil-
dren. For each bauble brought by the employees 
the company paid, depending on the size, 20, 10 
or 5 PLN for the little patients. The campaign went 
beyond all our expectations. We brought in as 
many as 769 baubles.
The money was given to assist the organisa-
tion of St. Nicholas’ Day for the little ones and 
to purchase medical equipment. Additionally, the 
collected baubles with Christmas cards were sent 
to the families of the hospice patients. 

In December, for the first time we took part in 
an all-Polish event called the “Noble Box”. From 
one thousand families which are in difficult life 
circumstances we chose six from Lower Silesia 
and prepared gifts for them. Our employees’ 
commitment was enormous. We managed to raise 
almost 6.000 PLN which was spent on household 
appliances, furniture, clothes, and food. Addition-
ally, we collected many prized gifts such as toys, 
bedding, towels, cleaning materials and school 
accessories and equipment: everything that those 
families really needed. Altogether, 32 boxes went 
to the families for Christmas.

BOMBKA: MAŁY GEST 

– WIELKA POMOC

BAUBLE: SMALL GESTURE 

– GREAT HELP

SZLACHETNA PACZKA

THE NOBLE BOX
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W 2014 r. ponownie wsparliśmy fundację Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”, kupując unikalne kartki 
świąteczne wykonane przez jedną z jej pod-
opiecznych. Dzięki kartkom przekazujemy życze-
nia partnerom biznesowym i kontrahentom, a jed-
nocześnie pomagamy osobom potrzebującym. 
Dochód ze sprzedaży kartek w całości przezna-
czony jest na wsparcie osób niepełnosprawnych. 
Z fundacją Anny Dymnej Europa współpracuje już 
od kilku lat.

Od kilku lat prowadzimy w Europie akcję zbie-
rania wszelkiego rodzaju plastikowych nakrętek. 
Dochód z ich sprzedaży przeznaczamy na rzecz 
budowy nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpi-
ku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocła-
wiu – Przylądka Nadziei. W 2014 r. udało nam się 
zebrać aż 300 kg nakrętek. 

In 2014, we again supported Anna Dymna’s 
foundation “Mimo Wszystko” by buying unique 
Christmas cards made by one of the wards of the 
foundation. The cards allowed us to both, send 
Christmas wishes to our business partners and 
contractors and help people in need. The pro-
ceeds from their sales went entirely to support 
disabled people. Europa has been cooperating 
with Anna Dymna’s foundation for several years.

For the last few years we have been running 
a campaign to collect all types of plastic screw 
tops. The proceeds from the sales have been 
given to support the construction of new premises 
of the Department of Paediatric Bone Marrow 
Transplantation, Oncology and Haematology in 
Wrocław – Cape of Hope. In 2014, we managed 
to collect as much as 300 kg of screw tops.

AKCJA „NAKRĘTKA”

ACTION „TOP”

KARTKI 

BOŻONARODZENIOWE

CHRISTMAS CARDS

51





. . . D Z I E Ń  P O  D N I U

. . . D A Y  B Y  D A Y



Ogromna zmienność otaczającego nas świata, natłok wydarzeń, ich skala i nieprzewidywalność powodują, że perspektywa dłuższa niż kilka lat wydaje się 

wiecznością. Kiedy zaczynaliśmy budować Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, nikt nie przewidywał ataku z 11 września 2001 r., wojny w Iraku, w Afganistanie 

i na Ukrainie. Wtedy trudno było sobie wyobrazić, że w 2008 r. świat ogarnie globalny kryzys finansowy. W roku 1994, w którym rozpoczęło działalność 

TU Europa, Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, a o smartfonach i tabletach nikt nie słyszał. Polska, obudziwszy się z długiego koszmaru 

komunizmu, bez kapitału, bez technologii, ale z ogromnym zapałem rozpoczęła budowę nowego państwa i pogoń za uciekającym Zachodem.

Minęło dwadzieścia lat. Z perspektywy zdarzeń, których byliśmy świadkami w tym czasie, to cała epoka, ale z perspektywy budowania instytucji finan-

sowej od zera, to bardzo krótki czas. Patrząc na to dzisiaj, muszę przyznać, że mieliśmy ogromne szczęście, iż nie wiedzieliśmy, że nie da się zbudować 

dużej firmy ubezpieczeniowej bez kapitału, specjalistycznej wiedzy, systemów IT, aktuariuszy, bazując wyłącznie na ogromnym entuzjazmie mene-

dżerów i pracowników. Dobrze, że nie mieliśmy tej świadomości, bo w innym wypadku Europa nie miałaby prawa się wydarzyć. A tak tworząc rzecz 

niemożliwą, doprowadziliśmy do powstania jednej z największych i najbardziej innowacyjnych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Myślę, że historia tej 

spółki jest doskonałą ilustracją znanego cytatu z filmu „Ziemia obiecana”: „Ty nie masz nic. Ja nie mam nic. To obaj mamy tyle, aby zbudować fabrykę”. 

W Europie wszystkiego uczyliśmy się od zera – szacowania ryzyka, zapobiegania wyłudzeniom, zasad reasekuracji czy międzynarodowych standar-

dów rachunkowości, bo obowiązujące wówczas polskie zasady zupełnie nie oddawały prawdziwego stanu finansowego spółki.

Pierwszy poważny test spółka przeszła w 1997 r., gdy południe Polski podczas powodzi tysiąclecia znalazło się pod wodą. Sprawnie zlikwidowane 

szkody, wypłacone odszkodowania, a przede wszystkim, jak się wówczas okazało, idealnie dopasowany plan reasekuracji firmy pokazały, że Europa, 

choć rośnie bardzo szybko, rozwija się bezpiecznie.

Kilkunastoletnia przygoda spółki z warszawską Giełdą Papierów Wartościowych to z pewnością jeden z najjaśniejszych punktów historii firmy, który 

na trwałe pozostanie w pamięci inwestorów. Europa debiutowała w czerwcu 1999 r. z kursem 7,5 zł za 1 akcję i kapitalizacją 19,6 mln zł. Kiedy spółka 

była wycofywana z parkietu w 2012 r., kurs wynosił 193 zł za 1 akcję, a kapitalizacja sięgnęła blisko 2 mld zł. Te liczby są najbardziej wymownym 

świadectwem nieprawdopodobnego sukcesu osiągniętego przez Europę oraz jej zespół. Jestem bardzo dumny z tego, że mogłem brać udział w tym 

projekcie i bardzo dziękuję wszystkim menedżerom, pracownikom i, co najważniejsze, naszym Klientom za to, że w ciągu tych dwudziestu lat nieprze-

rwanie wierzyli w Towarzystwo Ubezpieczeń Europa. 

Dr Leszek Czarnecki

Założyciel i wieloletni główny akcjonariusz Grupy Europa

SUKCES ZBUDOWANY OD ZERA

SUCCESS BUILT FROM NOTHING
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The great versatility of the surrounding world, the accumulation of events, their scale and unpredictability cause any perspective longer than a few 

years seem like an eternity. When we were establishing Europa Non-Life, nobody could foresee the 9-11 attack, the war in Iraq, Afghanistan and 

Ukraine. At that time it was hard to imagine that in 2008 the world will be plunged into a financial crisis. Poland was not an EU member and nobody had 

heard of smartphones and tablets in 1994 when Europa Non-Life was founded. Having woken up from the long nightmare of Communism, without 

capital and technology but with huge spirit, Poland began building a new country to live up to the standards of the West.

Twenty years have passed. It seems like a lifetime considering the events taking place at that time, but it was actually a blink of an eye when taking into 

account the logistics of building a financial institution from scratch. Looking back, I must admit we were extremely lucky that we didn’t know it was 

impossible to build up a large insurance company without capital, technical knowledge, IT systems, actuaries, basing ourselves solely on the enor-

mous enthusiasm of the managers and employees. It’s good we weren’t aware of that, otherwise Europa wouldn’t have come into existence. By doing 

something impossible we led to the establishment of one of the largest and the most innovative insurance companies in Poland. The history of this 

company could be illustrated by a famous quotation from the film “The Promised Land”, “I have nothing. You have nothing. Together we have enough 

to build a factory.” At Europa we learnt everything from scratch: risk assessment, extortion prevention, rules for reinsurance or international standards 

for accounting since the Polish ones didn’t reflect the actual financial condition of the company.

In 1997 the company went through its first serious test when southern Poland was devastated in the biggest flood of the last century. Claims were 

handled quickly, the benefits paid, and most of all, as it then turned out, a perfectly adjusted plan for reinsurance proved that Europa grew rapidly 

but safely.

Being present at the Warsaw Stock Exchange for over a dozen years is one of the brightest events in the company’s history which investors will keep 

in their minds forever. In 1999 Europa went public at a value of 7.5 PLN per share and a capitalisation at 19.6 m PLN. When the shares were withdrawn 

from the stock exchange in 2012, the price per share was 193 PLN and the capitalisation was almost two billion PLN. These numbers are the most 

meaningful proof of the incredible success gained by Europa and its team. I’m very proud that I could take part in this project and would like to thank 

all the managers, employees, and most of all our customers for those twenty years of continuous belief in Europa. 

PhD Leszek Czarnecki

A founder and a long-term main shareholder of the Europa Group
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1994
CZERWIEC • JUNE
W Katowicach powstaje Towarzystwo Ubezpiecze-
niowe Europa S.A.
Europa Non-Life was founded in Katowice, Poland

LISTOPAD • NOVEMBER
Europa otrzymuje zezwolenie Ministra Finansów 
na prowadzenie działalności ubezpieczenio-
wej bezpośredniej i pośredniej, reasekuracyjnej 
na terytorium RP i za granicą w dziale ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych
Europa was granted permission from the Finance 
Minister to run direct and indirect insurance and 
reinsurance activities in the field of life and non-life 
insurance, in Poland and abroad

1995
KWIECIEŃ • APRIL
Europa wystawia pierwszą polisę 
Europa issues its first policy

Przeniesienie siedziby spółki do Wrocławia
The head office was relocated to Wrocław, Poland

1996
PAŹDZIERNIK • OCTOBER
Rozwój ubezpieczeń granicznych w Rosji, 
na Białorusi, Ukrainie i Litwie
The introduction of border insurance in Russia, 
Belorussia, Ukraine and Lithuania

KALENDARIUM 20-LECIA

CALENDAR OF 20 YEARS

DR LESZEK CZARNECKI
Prezes Europy • Europa’s Chairman 1995 / 1997-1999

Pierwsza siedziba • First head office
ul Kamieńskiego 57, Wrocław

STANISŁAW WLAZŁO
Prezes Europy • Europa’s Chairman 1995-1997
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1999
STYCZEŃ • JANUARY
Rozwój ubezpieczeń turystycznych i koncentracja 
na krótkoterminowych ubezpieczeniach komunika-
cyjnych dla obcokrajowców z krajów nieuczestni-
czących w systemie Zielonej Karty 
Growing numbers of travel insurance polices with 
a focus on short-term travel insurance for foreign-
ers from countries not participating in the Green 
Card system

CZERWIEC • JUNE 
Debiut Europy na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Kurs akcji 7,5 zł, kapitalizacja spółki 
19,6 mln zł
Europa goes public on the Warsaw Stock Exchange. 
The price per share was 7.5 PLN and company’s 
capitalisation was 19.6m PLN

LISTOPAD • NOVEMBER 
Wdrożenie na rynek ubezpieczeń skierowanych 
do sektora finansowego. Wprowadzenie nowego 
produktu – Ubezpieczenia Kredytu Hipotecznego 
na Zakup Nieruchomości. Początek bancassurance
Europa enters the insurance market in the 
finance sector. A new product was launched - 
the Mortgage Credit for the Purchase of Real Estate 
Insurance policy. The beginning of bancassurance

2001
KWIECIEŃ • APRIL
Złożenie wniosku przez Europę o wydanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności ubezpieczenio-
wej w zakresie ubezpieczeń na życie
Europa Non-Life applies for permission to run 
activities in the field of life insurance

GRUDZIEŃ • DECEMBER
Powstanie drugiej spółki – TU na Życie Europa S.A.
The sister company Europa Life was founded

2002
STYCZEŃ • JANUARY
TU na Życie Europa otrzymuje zezwolenie 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
bezpośredniej i reasekuracyjnej na terytorium RP 
i za granicą w zakresie ubezpieczeń na życie
Europa Life is granted permission to run direct 
activities regarding life insurance and reinsurance, 
in Poland and abroad

MAJ • MAY
Pierwsze Forum Kredytu Hipotecznego zorgani-
zowane przez Europę, które później przekształca 
się w Europejskie Forum Bankowo-Ubezpiecze-
niowe. W kolejnych latach na konferencji wystąpiły 
wybitne osobistości życia publicznego i świata 
finansów, m.in. prof. Leszek Balcerowicz, Prezydent 
Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Lech Wałęsa, 
prof. Marek Belka
First Mortgage Forum organised by Europa which 
evolves later into the European Banking and 
Insurance Forum. Previous editions have included  
remarkable financial speakers and well-known 
personalities such as Professor Leszek Balcerow-
icz, President Aleksander Kwaśniewski, President 
Lech Wałęsa, Professor Marek Belka

Druga siedziba • Second head office
pl. Orląt Lwowskich 1, Wrocław

JAROSŁAW DOWBAJ
Prezes Europy • Europa’s Chairman 1999-2005
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2003
STYCZEŃ • JANUARY
Ekspansja ubezpieczeń finansowych. Zaoferowanie 
Ubezpieczenia Kredytów Hipotecznych na Cele 
Mieszkaniowe w tzw. okresie pomostowym oraz 
Ubezpieczenia Kredytów Hipotecznych z Niskim 
Wkładem Kredytobiorcy
Expansion of financial insurance policies. 
Launch of Residential Mortgage Insurance during 
the so-called bridge period and Insurance for 
Mortgage with Low Down Payment

CZERWIEC • JUNE
TU Europa uznane za „Najlepszą instytucję finanso-
wą Rzeczpospolitej 2002 r. w kategorii ubez-
pieczeń majątkowych i osobowych” w rankingu 
organizowanym pod patronatem m.in. warszaw-
skiej Giełdy Papierów Wartościowych i dziennika 
Rzeczpospolita. W rankingu tym spółka zwyciężyła 
także rok później
Europa Non-Life received the title of “Best Financial 
Institution by Rzeczpospolita 2002” in the category 
of property and personal insurance, in a ranking 
organised under the patronage of the Warsaw 
Stock Exchange and Rzeczpospolita newspaper. 
The company won the accolade again a year later

PAŹDZIERNIK • OCTOBER
Sprzedaż pierwszych polis turystycznych dla osób 
podróżujących do krajów Europy Wschodniej
Sales of first travel policies for people going to 
Eastern Europe

2006
MARZEC • MARCH
TU Europa wśród „Pereł Polskiej Giełdy” - 5. miejsce 
w kategorii instytucji finansowych w rankingu 
dziennika Parkiet
Europa Non-Life among “The Pearls of the Polish 
Stock Exchange” - fifth place in the category of 
financial institutions in Parkiet newspaper ranking

JACEK PODOBA
Prezes Europy od 2005 • Europa’s Chairman since 2005

58



2007
CZERWIEC • JUNE
TU na Życie Europa jako pierwsze wprowadza 
na rynek połączenie polisy typu endowment 
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym 
Europa Life launched, as the first company of its 
kind to do so, a combined endowment policy with 
Capital Fund Insurance

GRUDZIEŃ • DECEMBER
Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznaje obu 
spółkom Europy krajowy rating Siły Finansowej 
Ubezpieczyciela (IFS) na poziomie ‘A (pol) ’ i mię-
dzynarodowy rating IFS na poziomie ‘BBB-‘
Europa receives a rating of “A(pol)” for its national 
rating of Insurer’s Financial Strength and interna-
tional IFS rating at the level of “BBB-”

2008
CZERWIEC • JUNE
Wyróżnienie Gazety Finansowej dla oferty ubez-
pieczeniowej TU Europa dedykowanej małym 
i średnim przedsiębiorstwom za indywidualne 
podejście do klienta i stworzenie specjalnej oferty 
dla sektora MSP
The insurance offer of Europa Non-Life received 
a distinction from Gazeta Finansowa magazine for 
its individual approach to the customer and for 
creating a special offer for the SME sector

WRZESIEŃ • SEPTEMBER
Poszerzenie linii ubezpieczeń turystycznych 
o nowe, kompleksowe ubezpieczenie cudzo-
ziemców czasowo przebywających na terytorium 
państw Grupy Schengen „Elitar Partner” 
The travel offer was broadened to include new 
comprehensive insurance for foreigners who tem-
porarily stay in the Schengen Area, “Elitar Partner”

PAŹDZIERNIK • OCTOBER
Europa jako pierwszy ubezpieczyciel wprowadza 
do oferty Eurogwarancje, zabezpieczające prawi-
dłowe rozliczenie dofinansowania ze środków UE
Europa was the pioneer in Euro-guarantee 
products which cover correct settlements of the 
refinancing from EU funds

GRUDZIEŃ • DECEMBER
Wystawienie pierwszej gwarancji turystycznej dla 
touroperatora 
The first insurance guarantee for travel agency 
activities

2009
STYCZEŃ • JANUARY
Wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego 
Ubezpieczenia Tytułu Prawnego i Wad Prawnych 
Nieruchomości, tzw. title insurance, zabezpiecza-
jącego nabywcę nieruchomości przed ukrytymi 
wadami prawnymi i obciążeniami; bankowi nato-
miast gwarantuje skuteczny, egzekwowalny wpis 
hipoteki do księgi wieczystej
Launch of the innovative Legal Title and Legal 
Defects Property Insurance policy that pro-
tects the buyer against hidden legal defects and 
encumbrances, and guarantees the bank that the 
entry into the land and mortgage register will be 
effective and enforceable

Trzecia siedziba • Third head office  
Arkady Wrocławskie

ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław
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2010
STYCZEŃ • JANUARY
Uzupełnienie oferty produktowej o ubezpieczenie 
stanowiące docelowe zabezpieczenie kredytu 
przez wpis hipoteki do księgi wieczystej na pierw-
szym miejscu. Rozwiązanie to wzmocniło pozycję 
Europy jako lidera bancassurance w Polsce
The mortgage insurance offer was further enhanced 
by the insurance policy which is the main loan 
security in which the mortgage provider becomes 
the first creditor in the entry to the land and mort-
gage register. This solution strengthened Europa’s 
leading position in bancassurance in Poland

MARZEC • MARCH
Wprowadzenie do sprzedaży nowatorskiego Pakie-
towego Wieloletniego Ubezpieczenia Nierucho-
mości, co pozwala na ubezpieczenie nieruchomo-
ści nawet przez pięć kolejnych lat
Launch of an innovative Package of Multiannual 
Property Insurance which allows for coverage for 
five consecutive years

LIPIEC • JULY
Rozwój oferty ubezpieczeń turystycznych: wdroże-
nie długoterminowej ochrony podczas wyjazdów 
zagranicznych, ubezpieczenia dla osób podróżują-
cych za granicę w celach biznesowych oraz polisy 
dla właścicieli i użytkowników rowerów
Extension of the travel offer: long-term protection 
during foreign travel, policies for individuals going 
abroad for business and policies for bicycle owners

CZERWIEC • JUNE
I Europejskie Forum Inwestycyjno-Ubezpiecze-
niowe zorganizowane przez TU na Życie Europa 
skierowane do doradców, pośredników finanso-
wych i multiagencji
The first European Investment and Insurance 
Forum organised by Europa Life for financial advi-
sors, intermediaries and multi agencies

2011
LIPIEC • JULY
Wejście w nowy segment biznesowy i rozszerzenie 
portfolio o polisy zdrowotne, obejmujące koszty 
świadczeń medycznych i assistance medycznego
Entrance into the new business segment and 
a broadening of the portfolio with health insurance 
policies, covering the cost of medical services and 
assistance

PAŹDZIERNIK • OCTOBER
„Bancassurance w Polsce” – pierwsze w kraju 
kompleksowe badanie rynku bankowo-ubezpie-
czeniowego, przeprowadzone przez Grupę Europa. 
Projekt objęty patronatem Rady Programowej zło-
żonej z przedstawicieli Związku Banków Polskich, 
Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyniki pokazały, 
że ponad 90 proc. osób korzystających z ubez-
pieczeń przy produktach bankowych pozytywnie 
ocenia zakupiony produkt
“Bancassurance in Poland” - first comprehensive 
research on the Polish financial and insurance 
market by Europa Group. Launched under the 
patronage of the Program’s Council consisting of 
representatives of the Polish Bank Association, the 
Warsaw School of Economics and the University 
of Economics in Wrocław. The results showed that 
over 90% of insurance users have a positive opinion 
about the product they purchased

LISTOPAD • NOVEMBER
Pierwsza edycja konferencji dla brokerów, która 
rozpoczęła cykl konferencji skierowanych do sek-
tora MSP
The first edition of a conference for stock brokers 
which started a series of conferences for the SME 
sector

GRUDZIEŃ • DECEMBER
Podpisanie umowy o długoterminowej współpracy 
pomiędzy głównym akcjonariuszem Europy Getin 
Holding a Talanx International AG i Meiji Yasuda Life 
Insurance Company, której częścią było przejęcie 
większościowych udziałów TU Europa przez Talanx 
i Meiji Yasuda
Agreement for the long-term cooperation between 
Europa’s main shareholder, Getin Holding, Talanx 
International AG and Meiji Yasuda Life Insurance 
Company in which the majority of Europa’s shares 
was taken over by Talanx and Meiji Yasuda
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2012
STYCZEŃ • JANUARY
Przejęcie przez TU Europa większościowego pakie-
tu udziałów Open Life TU Życie S.A. 
Europa Non-Life takes over the majority of shares 
in Open Life Insurance S.A.

CZERWIEC • JUNE
Sfinalizowanie transakcji przejęcia Grupy Europa 
przez Talanx i Meiji Yasuda 
Finalisation of the take-over process by Talanx and 
Meiji Yasuda

PAŹDZIERNIK • OCTOBER
TU Europa opuszcza Giełdę Papierów Wartościo-
wych i rozpoczyna nowy etap w biznesie. Kurs 
193 zł za akcję, kapitalizacja 2 mld zł, czyli niemal 
100-krotny wzrost wartości spółki
Europa Non-Life retires from the Warsaw Stock 
Exchange and begins a new phase in business; the 
price per share is 193 PLN and its capitalisation 
is 2bn PLN which is almost a hundredfold rise in 
company value

SIERPIEŃ-GRUDZIEŃ • AUGUST-DECEMBER
Dynamiczny rozwój ubezpieczeń dla sektora MSP: 
autorskie Ubezpieczenie Spłaty Kredytów na zapła-
tę VAT dla Firm oraz Ubezpieczenie od Utraty Zysku 
dla Mikroprzedsiębiorstw
Dynamic growth of insurance in the SME sector: 
innovative Loan for VAT Repayment Insurance 
for businesses and Loss of Profit Insurance for 
Microenterprises

2013
STYCZEŃ-WRZESIEŃ • JANUARY-SEPTEMBER
Rozwój kanału online: wdrożono e-szkody, e-re-
klamacje, pierwszą na rynku polisolokatę dostępną 
w kanale direct „Europejski Zysk” oraz aplikację 
mobilną do zakupu ubezpieczeń podróżnych 
na smartfonach
Development of the online channel: implementa-
tion of e-claims, e-complaints, “European Profit” – 
a pioneering online insurance policy incorporating 
a deposit and a mobile application for purchasing 
travel policies on smartphones

WRZESIEŃ • SEPTEMBER
Rozszerzenie obecności Europy w telefonicznym 
kanale dystrybucji ubezpieczeń, sprzedaż Ubezpie-
czenia od Utraty Stałego Źródła Dochodów oraz 
Czasowej Niezdolności do Pracy dla abonentów 
sieci komórkowej
Extension of the offer in the telecommunication 
channel with the introduction of Insurance against 
the Loss of a Fixed Source of Income and Tempo-
rary Inability to Work for the subscribers of GSM 
providers

2014
GRUDZIEŃ • DECEMBER
TU Europa zwycięzcą konkursu „Przyjazna Firma 
Ubezpieczeniowa 2014”. Główne kryterium oceny 
w rankingu to realizacja strategii skoncentrowanej 
na najwyższej jakości obsługi klientów w trakcie 
trwania ubezpieczenia, jak i podczas likwidacji 
szkody oraz przy wypłacie odszkodowania
Europa Non-Life wins the “Friendly Insurance Com-
pany of 2014” competition. The main criterion for 
the ranking assessment focused on the execution 
of strategy for the highest customer service quality 
during the insurance coverage period, as well as 
during claims handling

Obecna siedziba • Current head office 
Sky Tower

ul. Gwiaździsta 62, Wrocław
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WZROST WYNIKÓW EUROPY NA PRZESTRZENI LAT

EUROPA’S PROFIT INCREASE OVER THE YEARS

Składka przypisana brutto PSR (mln PLN)  
Gross written premium PAS (million PLN)

Wynik netto MSR (mln PLN)
 Net profit IFRS (million PLN)

19951 8 -3

20052 465 37

20142 1 947 96

2014 20142005 20051995 1995

SKŁADKA PRZYPISANA BRUTTO PSR (MLN PLN)

GROSS WRITTEN PREMIUM PAS (MILLION PLN)

WYNIK NETTO MSR (MLN PLN)

NET PROFIT IFRS (MILLION PLN)

1 947

465

8

-3

37

96

1 TU Europa S.A. (PSR) / Europa Non-Life (PAS)
2 TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A. / Europa Non-Life and Europa Life
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Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 

ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

www.tueuropa.pl
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