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Po wieloletniej obecności na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Europa w październiku 2012 r. opuściła par-
kiet. Wartość spółki w tym czasie wzrosła niemal stukrotnie. W efekcie zmian właścicielskich w minionym roku staliśmy się 
częścią dwóch wielkich grup ubezpieczeniowych Talanx i Meiji Yasuda. Pozostajemy w strukturach tych firm spółką z wła-
sną strategią i wizją rozwoju, zachowując swój dotychczasowy, wyjątkowy charakter. Dzięki ich potężnej sile kapitałowej, 
a także korzystając z międzynarodowego doświadczenia, Europa będzie mogła zaproponować swoim klientom jeszcze 
lepszą ofertę produktową i tym samym zapewnić sobie miejsce w ścisłej czołówce firm ubezpieczeniowych w Polsce. 

W tym roku rozpoczęły działalność na rynku ukraińskim spółki Europa.ua. Zaledwie w 5 miesięcy udało się wprowadzić 
do sprzedaży 11 produktów. Obecnie spółki te pracują nad pozyskaniem kolejnych partnerów, proponując innowacyjną 
ofertę produktów bancassurance, według podobnego modelu działalności jak w Polsce. 

W minionym roku dodatkowo wzmocniliśmy naszą pozycję dzięki sfinalizowaniu przejęcia większościowego pakietu 
udziałów Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. Dzięki tej transakcji Europa zyskuje jeszcze większą stabilność 
biznesową, a także szansę na dalszy intensywny rozwój ubezpieczeń życiowych.

Miniony rok to również zmiany w otoczeniu rynkowym i sytuacji makroekonomicznej, której trudy przeżywają niemal 
wszystkie instytucje finansowe w Polsce. Naszą odpowiedzią jest szybkość działania i elastyczne dostosowanie się 
do nowych okoliczności tak, aby konsekwentnie jak dotąd wyznaczać rynkowe standardy. Oceniając rok 2012 bez waha-
nia mogę powiedzieć, że w dobrej formie dotarliśmy do mety i z jeszcze większą siłą przygotowujemy się do kolejnego 
etapu w życiu Europy. 

Przed nami nowe otwarcie. Opracowaliśmy i wdrażamy strategię biznesową, która w ciągu najbliższych pięciu lat umoż-
liwi nam dalsze zwiększenie przewagi konkurencyjnej, realizację ambitnych celów sprzedażowych oraz systematyczne 
podnoszenie wartości dla naszych Akcjonariuszy. Skoncentrujemy się na umacnianiu pozycji lidera w relacjach bankowo-
-ubezpieczeniowych w Polsce, poszerzaniu innowacyjnego portfolio produktów, a także intensywnym rozwoju nowych 
segmentów działalności. 

Za 2012 rok, pełen zmian, wyzwań i inspirujących doświadczeń serdecznie dziękuję wszystkim Klientom, Partnerom, 
Pracownikom, Akcjonariuszom i Przyjaciołom, którzy wspólnie z nami ciężko pracują na sukces Europy. Dzięki Wam mamy 
pełną wiarę i przekonanie o dalszym dynamicznym rozwoju naszej Grupy.

Z pozdrowieniami 
Jacek Podoba 
Prezes Zarządu TU Europa S.A. i TUnŻ Europa S.A.

List Prezesa Zarządu
Letter from the President of the Management Board

Szanowni Państwo 
W dążeniu do celu bardzo ważna jest droga. 
Styl, w jakim ją pokonamy w dużej mierze 
determinuje ostateczny sukces.  
Europa jest długodystansowym zawodnikiem.  
Od lat konsekwentnie osiągamy imponujące 
wyniki, które umożliwiają nam rozwój 
nowych linii produktowych oraz wdrażanie 
zaawansowanych rozwiązań dystrybucyjnych.  
I choć w 2012 r. sektor finansowy mocno 
odczuł skutki spowolnienia gospodarczego, 
a w otoczeniu rynkowym nastąpiły 
dynamiczne zmiany, Grupa Europa 
wypracowała zysk na poziomie niemal  
144 mln zł i ponad 6 mld zł składki. 
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After many years of presence on the Warsaw Stock Exchange, Europa left the stock market in October 2012. During that time 
the value of the company increased by nearly 100 times. As a result of ownership structure changes last year, we became part 
of two large insurance groups - Talanx and Meiji Yasuda. Within the structures of those companies we remain a company with 
our own strategy and development vision while preserving our unique character. Thanks to their strong capital, and using their 
international experience, Europa will be able to propose to its customers an even better product offer and thus become one of 
the leaders in the Polish insurance market. 

This year Europa.ua started operations in Ukraine. Within just 5 months 11 products were launched. Currently, those companies 
work on winning further partners to cooperate with, while launching innovative bancassurance products based on a similar 
business model as in Poland. 

Last year, we additionally strengthened our position as a result of finalizing the acquisition of majority shareholding of Open Life 
Towarzystwo Ubezpieczeń Życie. This transaction resulted in ensuring even more business stability of Europa and the opportu-
nity for further intensive development of new segments of activity.

Last year also meant changes in market environment and macroeconomic situation which results in difficulties faced by almost 
all financial institutions in Poland. Our response is fast action and flexible adjustment to new circumstances so that we could 
consistently determine market standards as we did before. While evaluating year 2012 I can say without hesitation that we 
reached the finish in good condition and we are even more determined to enter the next stage of Europa’s growth. 

We are ready for new opening. We have developed and are implementing a business strategy which, within next five years, will 
allow us further increase a competitive advantage, achieving ambitious sales targets and systematically increasing the value 
for our Shareholders. We will focus on strengthening a leader position in the bancassurance market in Poland, expanding the 
innovative portfolio of products and intensively developing new areas of activity. 

For the year 2012, full of changes, challenges and inspiring experiences I would like to thank all our Clients, Partners, Employees, 
Shareholders and Friends working hard with us to ensure the success of Europa. Your involvement strengthens our belief and 
conviction that our Group will continue its dynamic development.

Best regards, 
Jacek Podoba 
President of the Board TU Europa S.A. TUnZ Europa S.A.

Ladies and Gentlemen, 
The means we use are of great importance 
when we pursue a goal. How we use those 

means determines final success to a great extent. 
Europa is a long-distance player.  

For years we have been achieving impressive 
results which have enabled the development  

of our new product ranges and implementation 
of advanced distribution solutions.  

And although in 2012 the financial sector 
was strongly affected by the economic 

slowdown and market environment changed 
dynamically, Europa Group earned profit 

of nearly PLN 144 million and the premium 
of more than PLN 6 billion. 
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Lider i ekspert bancassurance 

Grupa Ubezpieczeniowa Europa 
to unikalne połączenie innowacyjnych 
pomysłów, doświadczenia i wysokich 

kompetencji. Jesteśmy liderem i ekspertem 
bancassurance dzięki zaawansowanej 

wiedzy, transparentności oraz precyzyjnemu 
wyczuciu rynku.

Grupę tworzą: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., działają-
ce na Ukrainie spółki majątkowa i życiowa Europa.ua oraz 
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Specjali-
zujemy się w tworzeniu ubezpieczeń powiązanych z pro-
duktami bankowymi, odważnie wdrażając nowoczesne 
rozwiązania dostosowane do realnych potrzeb klientów. 
Od blisko 20 lat wyznaczamy kierunek, w którym podąża 
rynek bankowo-ubezpieczeniowy w Polsce, wspierając 
swoją wiedzą partnerów biznesowych. Inspiracji szukamy 
w światowych trendach i własnym wyczuciu tego, co waż-
ne dla bezpieczeństwa klientów. Naszą siłę stanowi kom-
pleksowa oferta produktów, szybkość ich wprowadzania 
na rynek, połączona z dostępnością w tysiącach placówek 
w całej Polsce. Startując z nowymi pomysłami, wykorzy-
stujemy potencjał pracowników, którzy są najcenniejszym 
aktywem firmy.

Odpowiedzialnie podchodzimy do ryzyka, a swoje działa-
nia opieramy na trwałych wartościach. Kluczowe z nich to: 
innowacyjność, profesjonalizm i skuteczność. Dzięki temu 
jesteśmy organizacją stabilną i bezpieczną. Będąc aktyw-
nym graczem bancassurance wiemy, że dla partnerów 
biznesowych najistotniejsza jest elastyczność w tworze-
niu oferty, która sprawia, że otrzymują od nas produkty 
szyte na miarę wraz z profesjonalną obsługą.

Jako ekspert bancassurance od 12 lat organizujemy presti-
żowe Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, któ-
re stanowi platformę wymiany myśli i doświadczeń bran-
ży finansowej. Forum dedykujemy osobom decydującym 
o kształcie oraz kierunkach rozwoju współpracy sektora 
bankowego i ubezpieczeniowego. Aktywnie uczestni-
czymy także w inicjatywach służących podnoszeniu stan-
dardów funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, jak 
np. prace nad kodeksem dobrych praktyk czy rekomen-
dacjami w obszarze komunikacji z klientami, w tym nad 
wdrożoną na początku 2013 r. III rekomendacją Dobrych 
Praktyk Bancassurance.

Rok 2012 był czasem istotnych zmian, które dały nam 
dodatkowy impuls do działania. Grupa Europa powięk-
szyła się o Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., 
w którym przejęliśmy większościowy pakiet udziałów. 
Znacząco wzmocniliśmy swoją pozycję rynkową, zajmując 
jako Grupa w 2012 r. drugie miejsce pod względem sprze-
daży w segmencie życiowym. Realizując plany ekspansji 
zagranicznej zadebiutowaliśmy na Ukrainie, uruchamiając 
dwie spółki: majątkową i życiową. Kluczowym obszarem 
rozwoju będzie bancassurance, bazujący na najwyższych 
standardach i poziomie obsługi klientów, które zostały 
wypracowane na polskim rynku. Spółki Europa.ua to drugi 
polski ubezpieczyciel, który wszedł na Ukrainę.

I wreszcie przełomowe wydarzenie, która otworzyło nowy 
rozdział w blisko 20-letniej historii firmy. W połowie roku 
Talanx International i Meiji Yasuda otrzymały zgodę KNF 
na przejęcie TU Europa S.A. Dzięki temu oficjalnie staliśmy 
się częścią jednych z największych firm na globalnym ryn-
ku ubezpieczeniowym.

Kim jesteśmy?
Who are we?
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Leader and expert of bancassurance

Unique combination of innovative ideas, 
experience and high-level competencies. 

Advanced knowledge, transparency and a 
precise sense of the market. All of that describes 

the Europa Insurance Group – the expert and the 
leader in bancassurance.

The Group is composed by the following entities: Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Europa S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie Europa S.A., Europa.ua – the companies operating in 
Ukraine and Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. 
We specialize in creating insurance products combined with 
banking products, at the same time courageously imple-
menting modern solutions adjusted to the real needs of the 
customers. For nearly 20 years we have set a path for the 
bancassurance market in Poland and we have supported 
business partners with our knowledge. We have been look-
ing for inspiration in the world’s trends and in our own sense 
of what is important for the customers’ safety. Our strength 
lies in the comprehensive product offer, the quick way of 
launching the products on the market and the accessibility 
in thousands of outlets in the entire Poland. When imple-
menting new ideas we take advantage of the inexhaustible 
potential of our employees, who are the most valuable asset 
of our company.

We approach risk with responsibility, therefore we base our 
actions on stable values. The most important of them are: 
innovation, professionalism and efficiency. Thanks to that 
we are a stable and safe organization and we guarantee that 
our customers can feel safe. 

As an active player of bancassurance sector we know that for 
our business partners the most important aspect of creating 
an offer is flexibility, thanks to which they obtain customized 
products, along with perfect customer service. As experts in 
bancassurance, for 12 years we have organized the prestig-
ious European Banking and Insurance Forum, which consti-
tutes a platform for exchanging thoughts and experiences 
in the financial domain. The forum is dedicated to persons 
who take decisions on the form and directions of the devel-
opment of the cooperation between the banking and insur-
ance sectors. We also actively participate in the initiatives 
which aim at increasing the standards of the functioning 
of the financial market in Poland, such as the code of good 
practices or the recommendations in the area of customer 
communication, including the 3rd recommendation of the 
Good Practices of Bancassurance, which was implemented 
at the beginning of 2013. 

The year 2012 was a time of important changes, which 
gave us an additional impulse to act. The Europa Insurance 
Group has recently taken over a majority share package in 
the insurance company Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie S.A. Thanks to that strategic business decision we 
significantly strengthened our market position, reaching 
the 2nd place in the Life Insurance segment from the sales 
perspective. As a manner of fulfilling our expansion plans 
abroad we made our debut in Ukraine, where we launched 
two companies: one specializing in property insurance and 
one in life insurance. The key area of the development will be 
bancassurance, basing on the highest standards developed 
on the Polish market. Europa.ua is the second Polish insur-
ance company which entered the Ukrainian market.

And, last but not least, we would like to mention the break-
through transaction, which opened a new chapter in nearly 
twenty years of the history of our company. In mid-2012, 
we officially became a part of Talanx International and 
Meiji Yasuda, which are among the largest companies on 
the global insurance market. The new shareholders will sup-
port us with their capital and experience as we will be further 
developing new areas of our activity. 
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13 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

TU Europa S.A. przez 13 lat było obecne 
na Giełdzie Papierów Wartościowych, osiągając 

imponujący, blisko stukrotny wzrost wartości. 
W październiku 2012 r. firma opuściła 

warszawski parkiet, aby rozpocząć nowy 
rozdział w biznesie i podjąć kolejne ambitne 

wyzwania. 

Dla spółki był to czas dynamicznych wzrostów, inten-
sywnego rozwoju i kreowania nowych trendów. Europa 
zadebiutowała na giełdzie w czerwcu 1999 r. Była jednym 
z dwóch towarzystw ubezpieczeniowych notowanych 
na warszawskim parkiecie. Cena akcji w dniu debiu-
tu wyniosła 7,50 zł, a kapitalizacja zaledwie 19,6 mln zł. 
Wzrost wartości spółki, która sięgała pod koniec obecności 
na GPW nawet 2 mld zł oznacza, że potrafiła ona efektyw-
nie pomnażać kapitał inwestorów i tworzyć trwałą wartość 
dla akcjonariuszy.

Dzięki emisji akcji w 2001 r. Europa pozyskała środki, które 
zainwestowała w utworzenie spółki córki – Towarzystwa 
Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sukcesem zakończył się 
także proces SPO (wtórna oferta publiczna), w wyniku któ-
rego trzy lata temu inwestorzy zakupili nowe i istniejące 
akcje za sumę blisko 0,5 mld zł. Pozyskanie kapitałów przez 
spółkę oraz free float na poziomie ponad 33 % znacznie 
podniosły siłę i atrakcyjność firmy. 

Nowi strategiczni akcjonariusze

Talanx i Meiji Yasuda, nowi 
strategiczni akcjonariusze Europy, 

to światowe grupy ubezpieczeniowe. 
Wniosą unikalny know-how i doświadczenie 

wynikające z wieloletniej działalności 
na rynkach globalnych, a także siłę 

finansową oraz standing potężnych firm 
ubezpieczeniowych. 

Talanx pod względem składki ubezpieczeniowej jest nie-
mal dwa razy większy niż cały polski rynek ubezpiecze-
niowy, liczony wg PSR za 2011 r. Zajmuje trzecie miejsce 
wśród ubezpieczycieli na rynku niemieckim i jedenaste 
w Europie, zbierając prawie 24 mld euro składki przypisa-
nej brutto oraz wypracowując prawie 900 mln euro zysku 
netto w 2011 r (ostatnie dostępne dane). Talanx ma swo-
ją główną siedzibę w Hanowerze, a działalność w zakre-
sie ubezpieczeń majątkowych, życiowych i reasekuracji 
prowadzi w 150 krajach. Jego ocena ratingowa wg Stan-
dard & Poor’s kształtuje się na poziomie: A+/stabilna. 
W 2012 r. Talanx zadebiutował na giełdzie we Frankfurcie, 
a jego oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem świato-
wych inwestorów. Ostatni tak duży debiut na tamtejszym 
parkiecie miał miejsce ponad 2 lata temu. Dzięki emisji 
akcji Talanx pozyskał prawie 470 mln euro, a zdobyte środ-
ki zostaną przeznaczone m.in. na rozwój polskich spółek.

Meiji Yasuda to drugi pod względem przychodów, a zara-
zem najstarszy japoński ubezpieczyciel. Wg ostatnich 
danych z 2011 r. zebrał ponad 33 mld euro składki przy-
pisanej brutto, co oznacza, że jest prawie trzy razy więk-
szy niż cały polski rynek ubezpieczeniowy. Posiada ocenę 
ratingową Standard & Poor’s: A/stabilna. Zajmuje 96 miej-
sce na liście 500 największych firm na świecie wg rankin-
gu magazynu Fortune z 2012 r. 

Talanx i Meiji Yasuda zawarły dwa lata temu strategiczny 
alians biznesowy i kapitałowy, którego celem jest wzmoc-
nienie pozycji obu firm w Europie Środkowo-Wschodniej, 
a tym samym na rynku globalnym. Nabycie Europy było 
pierwszą transakcją w ramach tego porozumienia.

33,46 %

16,54 % 50,00 %

Talanx International AG 

Meiji Yasuda Life Insurance Company 

Getin Holding

Struktura własności TU Europa S.A. 
Shareholders
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13 years at the Warsaw Stock Exchange

TU Europa S.A. concluded its thirteen years 
presence at the Warsaw Stock Exchange with 

impressive, nearly a hundredfold increase in 
the company’s value. In October the company 
left the Warsaw Stock Exchange to start a new 

chapter in business and to undertake other 
ambitious challenges.

For the company it was a period in which it saw times of 
dynamic increase, intense development and creating new 
trends in the bancassurance industry, in which it is the leader 
and an expert. Europa made its debut on the trading floor 
in June 1999. It was one of the two insurance companies 
listed at the Warsaw Stock Exchange. The price of the shares 
on the day of the debut was PLN 7.50 and the capitalization 
was merely PLN 19.6 million. An increase in the value of the 
company to the level of almost PLN 2 billion means that 
the company was able to effectively multiply the capitals of 
the investors and to create a stable value for the shareholders. 

Thanks to issuing shares in 2001 the company acquired 
funds which were invested in creating a subordinate 
company – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 
Besides, the Secondary Public Offering (SPO) in 2010 was 
completed with success. The investors purchased new and 
existing shares for the amount of nearly PLN 0.5 billion. 
The new funds and the free float at the level of above 33 % 
significantly increased the strength and the attractiveness 
of the company. Europa remained at the Warsaw Stock 
Exchange for as many as 13 years.

New strategic shareholders

Talanx and Meiji Yasuda, new strategic 
shareholders of Europa, are experienced players 

of world’s league. They will contribute unique 
know-how and experience gained during many 

years of presence on global markets, as well 
as financial strength and standing of powerful 

insurance companies. 

Talanx, as far as insurance premium is concerned, is 
almost twice as large as the entire Polish insurance market, 
calculated according to Polish Accounting Standards, 
for 2011. It is the third biggest insurer in the German market 
and eleventh in Europe, collecting nearly EUR 24 billion of 
gross written premium and earning the net profit of nearly 
EUR 900 million in 2011 (the most recent data available). 
Talanx is seated in Hannover and it conducts operations in 
the sector of non-life and life insurance as well as reinsurance 
in 150 countries. Its rating according to Standard & Poor’s is 
A+/stable. In 2012 Talanx made its stock exchange debut in 
Frankfurt and its offer aroused large interest among global 
investors. The last such a big debut on the stock exchange in 
Frankfurt took place more than 2 years ago. As a result of the 
emission of shares Talanx obtained nearly EUR 470 million 
and the funds gained will be allocated to e.g. development 
of Polish companies. 

Meiji Yasuda is the second Japanese insurer as far as earned 
revenues are concerned, and the oldest one at the same 
time. As the data from 2011 indicate it collected more than 
EUR 33 billion of the gross written premium, which means 
that it is nearly three times as large as the entire Polish 
insurance market. Its rating according to Standard & Poor’s 
is A/stable. It holds 96th position on the list of 500 biggest 
companies in the world according to Fortune ranking of 2012. 

Talanx and Meiji Yasuda concluded strategic business and 
capital alliance two years ago to strengthen the position of 
both companies in the Central and Eastern Europe, thus in 
the global market as well.
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Torsten Leue
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 
PRESIDENT OF THE SUPERVISORY BOARD

Zarząd TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.
Management Board of TU Europa S.A. and TU na Życie Europa S.A.

Rada Nadzorcza TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.
The Supervisory Board of TU Europa S.A. and TU na Życie Europa S.A.

Dr Leszek Czarnecki
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 
VICE PRESIDENT OF THE SUPERVISORY BOARD

Władze spółki
Company’s Government

Jacek Podoba
PREZES ZARZĄDU  
PRESIDENT OF THE BOARD

Prezes Zarządu od 2005 r.  
Odpowiedzialny za obszar compliance, 
zarządzania ryzykiem, audytu 
wewnętrznego, polityki personalnej, 
marketingu i komunikacji z rynkiem.  
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 15 lat.

President of the Board since 2005, responsible 
for the compliance area, risk management, 
internal audit, HR policy, marketing and market 
communications. 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. Since 15 years in the financial 
sector.

Ewa Lipińska
WICEPREZES ZARZĄDU 
VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Wiceprezes Zarządu od 2011 r.  
Z branżą finansową związana od blisko 
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 almost 
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.
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Kazunori Yamauchi
SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ 
SECRETARY OF THE SUPERVISORY BOARD

Oliver Schmid
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

Sven Fokkema
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

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 blisko 16 lat obecny w sektorze 
finansów.  
Ukończył Państwowy Instytut Stosunków 
Międzynarodowych w Moskwie oraz studia 
European MBA University of Bradford.

 
 
Vice President of the Board since 2013, 
responsible for development of financial, 
tourist and protection insurance products as 
well as foreign markets. He has been present in 
the financial sector for nearly 16 years.  
A graduate of the 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 
zarządzenie obszarem produktów 
inwestycyjnych oraz segmentem B2C. 
W świecie finansów aktywny od 13 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 13 years.  
A graduate of IESE Business School University 
of Navarra in Barcelona and Warsaw School 
of Economics.
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Zawsze na czele
Always leading the way

W rankingu 500 Największych Firm Rzeczpospolitej 
Grupa Europa ulokowała się na 2. miejscu wśród firm 
ubezpieczeniowych. Zastosowana przez Rzeczpospolitą 
metodologia oceny opierała się na wskaźnikach notowań 
spółek z poszczególnych branż na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych, ale głównym kryterium oce-
ny wartości największych polskich przedsiębiorstw była 
wielkość uzyskanych przychodów ze sprzedaży w 2011 r.

Grupa Europa zajęła 3. miejsce wśród ubezpieczycieli 
w rankingu 100 Najcenniejszych Firm Newsweeka. 
Zestawienie opracowano za pomocą metody szwajcar-
skiej, prezentującej przedsiębiorstwa działające na pol-
skim rynku według ich wartości szacowanej na koniec 
2011 r., na którą składa się nie tylko wielkość majątku 
firmy, ale również kapitału ludzkiego oraz know-how.

3. miejsce wśród ubezpieczycieli dla Grupy Europa w ran-
kingu 100 Największych Instytucji Finansowych Gazety 
Bankowej. Klasyfikacja szeregowała firmy według osią-
gniętego wyniku finansowego netto w 2011 r. Czynnikami, 
które miały wpływ na wyłonienie laureatów były: poziom 
przychodów, dynamika pozycji rynkowej oraz efektyw-
ność przedsiębiorstw.

In the Rzeczpospolita’s ranking of 500 Largest Companies 
in Poland Europa Insurance Group occupies the 2nd place 
among the insurance companies. The methodology of eval-
uating the companies applied by Rzeczpospolita was based 
on the stock market indices regarding the companies of the 
particular industries listed at the Warsaw Stock Exchange, but 
the main criterion of the evaluation of the largest Polish enter-
prises was the volume of sales revenues generated last year.

The Europa Group reached the third place among the insur-
ers in the ranking of 100 Most Valuable Companies organ-
ized by Newsweek magazine. The list was prepared with the 
application of the Swiss method, presenting the enterprises 
which operated on the Polish market from the perspective 
of their value estimated as at the end of 2011, which value 
comprised not only the value of the company’s property, but 
also that of human resources and know-how.

The 3rd place among insurers for the Europa Group in the 
ranking of 100 Largest Financial Institutions organized by 
Gazeta Bankowa magazine. The classification methodized 
the companies according to their net financial result accom-
plished in 2011. Other factors influencing the ranking were: 
the level of the revenues, the dynamics of the market posi-
tion and the effectiveness of the enterprises.
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Srebrny Parasol – wyróżnienie magazynu Home & Market 
za zajęcie 3. miejsca w kategorii ubezpieczeń na życie 
dla TU na Życie Europa S.A. Klasyfikacja najlepszych firm 
ubezpieczeniowych została stworzona na podstawie 
oceny 5 lat ich działalności.

Nagroda Najwyższa Jakość Quality International dla Ubez-
pieczenia Ochrony Prawnej dla firm z sektora MSP, stworzo-
nego przez TU Europa S.A. Program QI, organizowany przez 
redakcję Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 
i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, promuje 
podmioty posiadające czytelną politykę jakości w odnie-
sieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania.

W zestawieniu Polityki 100 Największych Spółek z bran-
ży finansowej, Grupa Europa znalazła się na 5. miejscu 
wśród ubezpieczycieli. Ranking prezentuje największe 
instytucje finansowe według wartości osiągniętych 
przez nie aktywów.

The award Srebrny Parasol (Silver Umbrella) – a recognition 
of Home & Market magazine for reaching the 3rd place in 
the category of the life insurance for the insurance company 
TU na Życie Europa S.A. The classification of the best insur-
ance companies was created on the basis of the evaluation 
of the 5 years of their activity.

The award Najwyższa Jakość Quality International for the 
Legal Protection Insurance dedicated to the companies from 
the SME sector, created by TU Europa S.A. The QI Programme, 
organized by the editorial team of Forum Biznesu, under the 
auspices of the Ministry of Regional Development, Klub 
Polskie Forum ISO 9000 and the Polish Agency for Enterprise 
Development (PARP), promotes the entities which have a 
distinct quality policy with regard to a product, a service or 
a management system.

On the list of the 100 Largest Companies from the domain of 
finance, organized by Polityka magazine, the Europa Group 
was awarded the 5th place among the insurers. The ranking 
presents the largest financial institutions according to the 
assets accomplished by them.
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Sfinalizowanie przejęcia większościowego pakietu Open Life Towarzystwa 
Ubezpieczeń Życie S.A. Dzięki tej akwizycji Grupa Europa zapewniła sobie 
dalszy dynamiczny wzrost udziału w rynku ubezpieczeniowym w Polsce.

Druga edycja konferencji dla brokerów ubezpieczeniowych, zorganizowana 
w Krakowie. Ponad 30 uczestników z regionu Małopolski i Górnego Śląska 
zapoznało się z najnowszymi trendami w gwarancjach, zasadami oceny 
ryzyka oraz sprofilowaną ofertą ubezpieczeń dla sektora MSP.

Uruchomienie zaawansowanej platformy informatycznej GATE. Umożliwia 
ona bezobsługową wymianę danych z systemami partnerów Europy oraz 
ich automatyczne wysyłanie do aplikacji back-office. GATE jest również 
wykorzystywana do przekazywania informacji o przystąpieniach do firmy 
asystenckiej CORIS oraz do przesyłania dokumentów, załączanych przez 
klientów podczas rejestracji szkód on-line.  

Completing the acquisition of a majority stake in Open Life Towarzystwo 
Ubezpieczeń Życie S.A. It is a strategic decision of Europa, securing an even 
greater business stability and the further intense development of its life 
insurance offer.

Second edition of the conference for insurance brokers, organized in Kraków. 
More than 30 participants from the region of Małopolska and Górny Śląsk 
became familiar with the latest trends in the domain of guarantees, the 
principles of risk evaluation and the customized offer of insurance for the 
SME sector. 

Start-up of the advanced IT platform GATE. It enables automatic data 
exchange with Europa’s partners and the automatic transfer of data to 
back-office applications. GATE is also used to transfer information on insur-
ance coverage to CORIS assistant company and to send documents attached 
by clients during on-line registration of claim.

Styczeń • January Kwiecień • AprilMarzec • March

Kalendarium 2012
Events in 2012
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III Europejskie Forum Inwestycyjno-Ubezpieczeniowe w Zagórzu k. War-
szawy, zorganizowane z inicjatywy Butiku Inwestycyjnego działającego 
w strukturze Europy. Forum zatytułowane „Europejskie perspektywy” 
poświęcono możliwościom otwierającym się przed sektorem finanso-
wym w świetle nowych regulacji prawnych dotyczących firm pośrednic-
twa i doradztwa finansowego. W gronie prelegentów znalazł się m.in. 
Vincent J. Derudder, Prezes FECIF – Europejskiej Federacji Pośredników 
Finansowych, doradzającej Parlamentowi Europejskiemu, oraz prof. Dariusz 
Rosati, który wygłosił wykład inauguracyjny.

Wdrożenie nowego produktu Go Safe do bogatego portfolio ubezpieczeń 
turystycznych Europy. Polisa przeznaczona dla cudzoziemców i Polaków 
mieszkających za granicą pokrywa koszty leczenia, ratownictwa i trans-
portu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

XI Europejskie Forum Bankowo–Ubezpieczeniowe w Jachrance k. Warsza-
wy – najważniejsze wydarzenie roku organizowane przez Grupę Europa. 
Zgromadziło aż 160 czołowych przedstawicieli sektora bancassurance, 
instytucji nadzorujących, w tym gości i prelegentów z zagranicy. Uczestnicy 
konferencji, której idea wyraziła się w haśle „Róbmy swoje”, dyskutowali 
o dostosowaniu branży finansowej do obecnej, trudnej sytuacji gospo-
darczej oraz wyzwaniach stojących przed rynkiem bancassurance w Pol-
sce i Europie. Konfrontacja doświadczeń polskich z przykładami z innych 
krajów pozwoliła na refleksję, co dobrego wynika z doświadczeń rodzi-
mego rynku. W gronie prelegentów znaleźli się czołowi ekonomiści m.in. 
Jan Krzysztof Bielecki, dr Leszek Czarnecki, prof. Witold Orłowski.

TU na Życie Europa S.A., jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce, wprowa-
dziło na rynek innowacyjne ubezpieczenie rentowe o charakterze odwró-
conej hipoteki. Fundusz Pewne Jutro zapewnia dodatkowe źródło dochodu 
dla osób po 65 r. życia, które nie posiadają oszczędności, a dysponują nie-
ruchomością. 

Sfinalizowanie transakcji przejęcia Grupy Ubezpieczeniowej Europa przez 
globalnych graczy ubezpieczeniowych Talanx International i Meiji Yasuda 
Life Insurance Company. Operacja istotnie wzmocni pozycję Grupy Europa 
na polskim rynku ubezpieczeniowym, gdyż oznacza perspektywę dalszego 
dynamicznego rozwoju poprzez wykorzystanie potencjału nowych strate-
gicznych akcjonariuszy. W wyniku zmian Europa stała się częścią drugiej 
największej grupy ubezpieczeniowej w Polsce. 

Grupa Europa otrzymała zezwolenie na działalność na Ukrainie w zakresie 
ubezpieczeń majątkowych i życiowych poprzez spółki zależne Europa.ua. 
Rozpoczęły one aktywność biznesową od zaoferowania produktów ban-
cassurance. Europa to drugi polski ubezpieczyciel obecny na tamtejszym 
rynku. Pierwsze produkty bancassurance spółek ukraińskich zostały wpro-
wadzone do sprzedaży już w sierpniu.

III European Investment and Insurance Forum in Zagórze near Warsaw, 
organized on the initiative of Butik Inwestycyjny operating within the 
structure of the Europa Insurance Company. The forum, entitled “European 
perspectives”, was dedicated to the opportunities which present themselves 
to the financial sector in the light of the new legal regulations regarding 
the financial intermediary and advisory companies. Among the prominent 
speakers there were: Vincent J. Derudder, the President of the European Fed-
eration of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF) – i.e. the 
organization which provides consultancy to the European Parliament, and 
professor Dariusz Rosati, who delivered the opening speech.

Implementing a new product “Go Safe” to the rich portfolio of the tourist 
insurance in Europe. The insurance policy is addressed to foreigners and to the 
Poles living abroad. It covers the costs of medical treatment, rescue operation 
and transportation in case of a sudden illness or accident.

XI European Banking and Insurance Forum in Jachranka near Warsaw – of 
the most important event of the year organized by the Europa Group. It was 
attended by as many as 160 prominent representatives of the bancassurance 
sector and supervising institutions, including foreign guests and speakers. 
The participants the conference discussed the issues of adjusting the financial 
industry to the current difficult economic situation and they also examined 
the challenges faced by the bancassurance markets in Poland and in Europe. 
The comparison of Polish experiences with examples from other countries 
allowed to reflect on the positive lessons learned on the domestic market. 
Among the speakers there were prominent economists, among others, Jan 
Krzysztof Bielecki, Leszek Czarnecki Ph.D., professor Witold Orłowski.

The insurance company TU na Życie Europa S.A., as the first insurer in Poland, 
launched the innovative life-annuity insurance based on the mechanism of 
a reverse mortgage. The “Pewne Jutro Fund” provides an additional source 
of income for persons over 65 years of age who do not have any savings but 
possess a real property.

The Europa Group received a license for operating in Ukraine with regard to 
the property insurance and life insurance through the subordinate companies 
of Europa.ua. The companies commenced their business activity by offering 
bancassurance products. Europa is the second Polish insurer present on that 
market.

Completing the transaction of taking over Europa Insurance Group by global 
insurance players: Talanx International and Meiji Yasuda Life Insurance Com-
pany. The operation will significantly strengthen the position of the Europa 
Group on the Polish insurance market, as it offers a possibility of further 
dynamic development by benefiting from the potential of the new strategic 
shareholders. As a result of the changes Europa has become a part of the 
second largest insurance group in Poland.

Kwiecień • April Maj • May Czerwiec • June

Dariusz Rosati – gość EFIU 2012 Jan Krzysztof Bielecki – gość EFBU 2012 Torsten Leue, dr Leszek Czarnecki, Hiroaki Tonooka
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Sierpień • August Wrzesień • September Październik • October

Autorska nowość Europy - ubezpieczenie spłaty kredytów na zapłatę VAT 
dla firm MSP. Zabezpiecza spłatę całości kredytu przeznaczonego na finan-
sowanie podatku VAT w sytuacji, gdy przedmiot inwestycji jest również 
kredytowany przez bank. 

Wdrożenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Główne 
obszary to podnoszenie wiedzy w zakresie produktów finansowych, przej-
rzyste relacje z partnerami biznesowymi, odpowiedzialne zarządzanie 
ryzykiem oraz wspieranie lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.

Europa wystartowała w sztafecie charytatywnej „Biegnij po nadzieję”, roz-
grywanej w ramach wrocławskiego maratonu. Jej celem było zebranie jak 
największej kwoty na budowę Przylądka Nadziei we Wrocławiu – kliniki 
dla dzieci z chorobą nowotworową. W maratonie wzięło udział aż 50 Euro-
pejczyków wraz z rodzinami.

Dokładając cegiełkę do działalności wrocławskiego ogrodu zoologicz-
nego Europa została opiekunem tygrysa sumatrzańskiego. Tebo, bo tak 
ma na imię podopieczny, uosabia cechy, z którymi identyfikują się pra-
cownicy firmy: odwagę, siłę, szybkość oraz skuteczność w działaniu. Dzięki 
adopcji Europa pomaga stworzyć tygrysowi lepsze warunki życia i wspiera 
ochronę zagrożonych gatunków zwierząt.

Uczestnictwo w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 
w Poznaniu wraz z prezentacją oferty turystycznej Europy. Targi corocznie 
odwiedza ponad 30 tys. osób.

Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw. Europa 
zaprezentowała na swoim stoisku kompleksową ofertę ubezpieczeń tury-
stycznych. Targi zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających. 

New offer of Europa - credit repayment insurance for VAT for SME sector. 
It covers the repayment of the whole credit intended for VAT financing when 
the subject of the project is also credited by a bank. 

Implementing the strategy of the Corporate Social Responsibility (CSR). 
The main areas of the strategy include raising awareness of financial prod-
ucts, transparent relations with business partners, responsible risk manage-
ment and the support of the local community and natural environment.

Europa participated in the relay race for charity “Run for Hope”, organized 
as part of the Wrocław Marathon. Its purpose was to collect money for the 
construction of the “Cape of Hope” in Wrocław - a clinic for children with 
cancer. As many as 50 employees of Europa, together with their families, 
participated in the marathon.

By giving a donation to support the activity of Wrocław’s zoological garden, Europa 
has become a patron for a Sumatran tiger. The tiger named Tebo embodies the qual-
ities that the employees of the company identify with: courage, strength, speed and 
efficiency in actions. Through “adopting” the tiger Europa helps create better living 
conditions for that particular animal and supports the protection of the endangered 
species.

The participation in the Fair of Regions and Tourist Products Tour Salon in 
Poznań, along with the presentation of Europa’s offer regarding tourism. The 
fair is attended by over 30 thousand people every year.

Participating in the International Tourist Fair “TT Warsaw”. In its stand Europa 
presented a comprehensive offer of tourist insurance products. The fair was 
attended by several dozen thousand visitors.
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Październik • October Listopad • November Grudzień • December

TU Europa S.A. opuściło warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. 
Europa jako jedyny ubezpieczyciel była notowana na GPW aż przez 13 lat. 
W tym czasie wartość spółki wzrosła niemal stukrotnie, sięgając wyceny 
prawie 2 miliardów złotych.

Europa wprowadziła innowacyjne ubezpieczenie kosztów leczenia 
po powrocie z podróży zagranicznej. To jedyna taka oferta w Polsce. 
Umożliwia kompleksową rekonwalescencję, gdy podczas wyjazdu turyście 
przydarzy się nieszczęśliwy wypadek i po powrocie będzie on zmuszony 
kontynuować leczenie w kraju.

Nowość w intensywnie rozwijającej się ofercie produktów dla MSP – ubez-
pieczenie od utraty zysku dla mikroprzedsiębiorstw. Zapewnia ochronę 
w przypadku następstw zdarzeń losowych, które narażają małe firmy 
na stratę dochodów.

TU Europa S.A. left the Warsaw Stock Exchange. Europa, as the only insurer, 
had been listed at the WSE for as many as 13 years. During this time, the 
value of the company rose almost one hundred times, reaching the capitali-
zation of almost PLN 2 billion.

Europa introduced innovative insurance regarding the costs of medical treat-
ment after returning from a journey completed abroad. This is the only offer 
of that type in Poland. The insurance allows for complete convalescence when 
during a trip the tourist has an accident and he/she has to continue medical 
treatment in Poland after the return.

A novelty in the intensely developing offer of products for the SME sector – 
insurance against the loss of profit for micro-enterprises. The insurance pro-
vides a coverage against the consequences of acts of nature, which expose 
small companies to the risk of losing income.
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Wyniki finansowe 2012
Financial data 2012

Wskaźniki bezpieczeństwa • Security ratio 2010 2011 2012

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności 
Solvency margin

TU Europa S.A. 430 % 733 % 906 %

TU na Życie Europa S.A. 146 % 382 % 531 %

Open Life — — 167 %

Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Assets covering technical reserved

TU Europa S.A. 132 % 117 % 125 %

TU na Życie Europa S.A. 107 % 118 % 119 %

Open Life — — 102 %

Wskaźnik pokrycia kapitału gwarancyjnego
Assets covering the guarantee fund

TU Europa S.A. 1289 % 2198 % 2719 %

TU na Życie Europa S.A. 439 % 1145 % 1593 %

Open Life — — 385 %

Wynik finansowy netto MSR 2012 (mln zł)

Net profit (mln PLN)
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* Skonsolidowany wynik Grupy Europa  
(TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A., Open Life, spółki Europa.ua)
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Składka przypisana brutto MSR 2012 (mln zł)

Gross written premiums (IFRS) (mln PLN)

Składka przypisana brutto PSR 2012 (mln zł)

Gross written premiums (PAS) (mln PLN)
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* Przypis łączny dla spółek z Grupy Europa 
(TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A., Open Life)

* Skonsolidowany przypis Grupy Europa  
(TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A., Open Life, spółki Europa.ua)

2009 2010 2011 2012

Kapitały własne Grupy Europa (mln zł) • Shareholders’ equity (mln PLN) 
(TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A, Open Life, spółki Europa.ua)

393 774 850 1050
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Bilans 
Balance sheet

TU Europa S.A. TU na Życie Europa S.A. Grupa Europa

Bilans (tys. zł) • Balance sheet (thous. PLN) 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Aktywa • Assets

Wartości niematerialne • Intangibles 2 078  2 523  2 241  2 130  119 934 8 706

Rzeczowe aktywa trwałe • Tangible fixed assets 3 816  2 990  5 119  4 072  10 076 7 066

Nieruchomości inwestycyjne • Investment properties 8 264  7 640  — — 8 264 7 640

Inwestycje w jednostkach zależnych • Investments in subsidiaries 368 114  324 434  4 895 4 895 — —

Aktywa reasekuracyjne • Reinsurance assets 18 557  11 403  6 539  1 994  25 332 13 397

Regresy i odzyski • Subrogation and recoveries 16 017  12 075  — — 16 017 12 075

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego • Deferred income tax assets — — 45 030  48 541  52 901 48 541

Aktywa finansowe • Financial assets 479 294  464 996  3 550 075  3 947 431  7 217 637 4 412 426

Instrumenty pochodne • Derivative instruments — — 74 178  133 726  213 955 133 726

Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy • Financial assets at fair value through profit or loss 121 077  98 875  555 926  382 682  1 931 241 481 557

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności • Financial assets held to maturity 36 118  65 155  — — 36 118 65 155

Aktywa dostępne do sprzedaży • Financial assets available for sale 44 203  23 843  57 276  33 381  101 479 57 224

Pożyczki i należności • Loans and receivables 277 896  277 123  2 862 695  3 397 642  4 934 844 3 674 764

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego • Current income tax receivables 2 230  — 11 595 — 21 193 —

Należności ubezpieczeniowe i pozostałe należności • Insurance and other receivables 139 473  120 804  227 750  69 572  376 380 190 057

Odroczone koszty akwizycji • Deferred acquisition costs 316 880  326 373  36 249  16 829  354 029 343 202

Rozliczenia międzyokresowe • Accruals and deferred income 21 499  18 902  230 742  229 365  446 689 248 275

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych • Cash and cash equivalents 4 454  5 374  41 842  30 985  291 413 47 721

Aktywa, razem • Total assets 1 380 676  1 297 514   4 162 077  4 355 814  8 939 865 5 339 106 
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TU Europa S.A. TU na Życie Europa S.A. Grupa Europa

Bilans (tys. zł) • Balance sheet (thous. PLN) 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Aktywa • Assets

Wartości niematerialne • Intangibles 2 078  2 523  2 241  2 130  119 934 8 706

Rzeczowe aktywa trwałe • Tangible fixed assets 3 816  2 990  5 119  4 072  10 076 7 066

Nieruchomości inwestycyjne • Investment properties 8 264  7 640  — — 8 264 7 640

Inwestycje w jednostkach zależnych • Investments in subsidiaries 368 114  324 434  4 895 4 895 — —

Aktywa reasekuracyjne • Reinsurance assets 18 557  11 403  6 539  1 994  25 332 13 397

Regresy i odzyski • Subrogation and recoveries 16 017  12 075  — — 16 017 12 075

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego • Deferred income tax assets — — 45 030  48 541  52 901 48 541

Aktywa finansowe • Financial assets 479 294  464 996  3 550 075  3 947 431  7 217 637 4 412 426

Instrumenty pochodne • Derivative instruments — — 74 178  133 726  213 955 133 726

Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy • Financial assets at fair value through profit or loss 121 077  98 875  555 926  382 682  1 931 241 481 557

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności • Financial assets held to maturity 36 118  65 155  — — 36 118 65 155

Aktywa dostępne do sprzedaży • Financial assets available for sale 44 203  23 843  57 276  33 381  101 479 57 224

Pożyczki i należności • Loans and receivables 277 896  277 123  2 862 695  3 397 642  4 934 844 3 674 764

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego • Current income tax receivables 2 230  — 11 595 — 21 193 —

Należności ubezpieczeniowe i pozostałe należności • Insurance and other receivables 139 473  120 804  227 750  69 572  376 380 190 057

Odroczone koszty akwizycji • Deferred acquisition costs 316 880  326 373  36 249  16 829  354 029 343 202

Rozliczenia międzyokresowe • Accruals and deferred income 21 499  18 902  230 742  229 365  446 689 248 275

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych • Cash and cash equivalents 4 454  5 374  41 842  30 985  291 413 47 721

Aktywa, razem • Total assets 1 380 676  1 297 514   4 162 077  4 355 814  8 939 865 5 339 106 

23



RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Kapitały i zobowiązania
Equities and Liabilities

Kapitały i zobowiązania (tys. zł) • Equities and Liabilities (thous. PLN) TU Europa S.A. TU na Życie Europa S.A. Grupa Europa

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki • Equity attributable to shareholders 2012 2011 2012 2011 2012 2011

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 account 226 317 226 317  6 800  6 800   226 317 226 317

Kapitały rezerwowe • Reserve capital 333 671 243 007  251 228  169 504   583 111 411 789

Niepodzielony wynik finansowy • Retained earnings 66 923 91 575  59 988  81 909   143 632 173 472

Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych • Non-controlling interests — — — —  58 909 1 017

Kapitał własny, razem • Total shareholders’ equity 664 711 598 699   625 216  565 413   1 049 769 850 395

Zobowiązania • Liabilities   

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe • Technical provisions 527 380  534 799  276 824  115 032   805 570 649 831

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracownicze • Provisions for retirement benefits and other employee benefits 149  123  58 41 217 164

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego • Deferred income tax provision 26 198  22 891  — —  26 198 22 891

Pozostałe rezerwy • Other provisions — —  32   31  32 32

Zobowiązania finansowe • Financial liabilities — 3 511  2 989 526  3 464 760   6 373 637 3 468 271

Instrumenty pochodne • Derivative instruments — 3 511  73 621  133 613   213 398 137 124

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej • Financial liabilities at fair value — — 507 207  347 796  1 750 221 347 796

Zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia • Financial liabilities at adjusted cost — — 2 408 698  2 983 351   4 410 018 2 983 351

Zobowiązania ubezpieczeniowe i inne zobowiązania • Insurance and other liabilities 121 014  100 796  212 545  118 562   575 759 218 851

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego • Current income tax liabilities — 2 087  —  40 292  91 42 379

Rozliczenia międzyokresowe • Accruals and deferred income 41 224  34 608  57 876  51 683   108 592 86 292

Zobowiązania, razem • Total liabilities 715 965  698 815  3 536 861  3 790 401   7 890 096 4 488 711 

Kapitały i zobowiązania, razem • Total equity and liabilities 1 380 676  1 297 514  4 162 077  4 355 814   8 939 865  5 339 106 
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Kapitały i zobowiązania (tys. zł) • Equities and Liabilities (thous. PLN) TU Europa S.A. TU na Życie Europa S.A. Grupa Europa

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki • Equity attributable to shareholders 2012 2011 2012 2011 2012 2011

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 account 226 317 226 317  6 800  6 800   226 317 226 317

Kapitały rezerwowe • Reserve capital 333 671 243 007  251 228  169 504   583 111 411 789

Niepodzielony wynik finansowy • Retained earnings 66 923 91 575  59 988  81 909   143 632 173 472

Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych • Non-controlling interests — — — —  58 909 1 017

Kapitał własny, razem • Total shareholders’ equity 664 711 598 699   625 216  565 413   1 049 769 850 395

Zobowiązania • Liabilities   

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe • Technical provisions 527 380  534 799  276 824  115 032   805 570 649 831

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracownicze • Provisions for retirement benefits and other employee benefits 149  123  58 41 217 164

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego • Deferred income tax provision 26 198  22 891  — —  26 198 22 891

Pozostałe rezerwy • Other provisions — —  32   31  32 32

Zobowiązania finansowe • Financial liabilities — 3 511  2 989 526  3 464 760   6 373 637 3 468 271

Instrumenty pochodne • Derivative instruments — 3 511  73 621  133 613   213 398 137 124

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej • Financial liabilities at fair value — — 507 207  347 796  1 750 221 347 796

Zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia • Financial liabilities at adjusted cost — — 2 408 698  2 983 351   4 410 018 2 983 351

Zobowiązania ubezpieczeniowe i inne zobowiązania • Insurance and other liabilities 121 014  100 796  212 545  118 562   575 759 218 851

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego • Current income tax liabilities — 2 087  —  40 292  91 42 379

Rozliczenia międzyokresowe • Accruals and deferred income 41 224  34 608  57 876  51 683   108 592 86 292

Zobowiązania, razem • Total liabilities 715 965  698 815  3 536 861  3 790 401   7 890 096 4 488 711 

Kapitały i zobowiązania, razem • Total equity and liabilities 1 380 676  1 297 514  4 162 077  4 355 814   8 939 865  5 339 106 
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Rachunek wyników
Income statement

TU Europa S.A. TU na Życie Europa S.A. Grupa Europa

Rachunek wyników (tys. zł) • Income statement (thous. PLN) 2012  2011  2012  2011 2012 2011

Składki zarobione brutto • Gross premiums earned 411 913  449 077  589 702 243 494  1 052 053 692 570

Udział reasekuratorów w składkach zarobionych brutto • Reinsurers’ share in gross premiums earned (11 089) (10 589) (1 881) (2 007) (13 140) (12 596)

Składki zarobione netto • Net premiums earned 400 824  438 488  587 821 241 487  1 038 913 679 974

Przychody netto z tytułu inwestycji • Net investment income 22 532  22 927  158 872 247 563  290 486 270 492

Zrealizowany wynik netto ze sprzedaży instrumentów finansowych i innych aktywów • Net realized gain on disposal of assets 4 111  600  3 723 (1 996) 6 411 (1 396)

Wynik netto z przeszacowań do wartości godziwej instrumentów finansowych i innych aktywów • Fair value gains and losses 5 688  1 270  266 1 233  6 351 2 503

Pozostałe przychody operacyjne • Other operating income 3 778  4 891  92 016 111 193  178 667 115 971

Pozostałe przychody • Other revenues 36 109  29 688  254 877 357 993  481 915 387 570

Przychody, razem • Total revenues 436 933  468 176  842 698 599 480  1 520 828 1 067 544

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto • Gross claims and benefits paid (40 117) (22 260) (32 642) (88 036) (73 060) (110 296)

Udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach brutto • Reinsurers’ share in gross claims and benefits paid 12 831  6 298  407 1 038  13 238 7 337

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto • Change in gross technical provisions (22 347) 2 893  (157 890) 84 376  (181 040) 87 269

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto • Reinsurers’ share in change in gross technical provisions 8 184 (2 146) 4 552 (2 575) 12 972 (4 721)

Odszkodowania i świadczenia netto • Net claims and benefits (41 449) (15 215) (185 573) (5 197) (227 890) (20 411)

Koszty akwizycji • Acquisition costs (265 899) (302 233) (360 793) (210 924) (678 400) (513 157)

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów • Asset impairment charges (1 041) 156  — — (1 691) 156

Wynik netto z wyceny kontraktów inwestycyjnych • Net profit (loss) on valuation of investment contracts —  — (117 094) (176 546) (211 695) (176 546)

Pozostałe koszty operacyjne i administracyjne • Other operating and administrative expenses (44 804) (37 373) (105 043) (105 535) (227 502) (142 809)

Pozostałe koszty • Other expenses (311 744) (339 450) (582 930) (493 005) (1 119 288) (832 356)

Odszkodowania, świadczenia i koszty, razem • Total claims, benefits and costs (353 193) (354 665) (768 503) (498 202) (1 347 178) (852 767)

Zysk przed udziałem w zysku jednostek stowarzyszonych • Profit before associated undertakings 83 740  113 511  74 195 101 278  173 650 214 777

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

Zysk brutto • Gross profit 83 740  113 511  74 195 101 278  173 650 214 777

Podatek dochodowy • Income tax (16 817) (21 936) (14 207) (19 369) (31 053) (41 306)

Zysk netto • Net profit 66 923  91 575  59 988 81 909  142 597 173 471
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TU Europa S.A. TU na Życie Europa S.A. Grupa Europa

Rachunek wyników (tys. zł) • Income statement (thous. PLN) 2012  2011  2012  2011 2012 2011

Składki zarobione brutto • Gross premiums earned 411 913  449 077  589 702 243 494  1 052 053 692 570

Udział reasekuratorów w składkach zarobionych brutto • Reinsurers’ share in gross premiums earned (11 089) (10 589) (1 881) (2 007) (13 140) (12 596)

Składki zarobione netto • Net premiums earned 400 824  438 488  587 821 241 487  1 038 913 679 974

Przychody netto z tytułu inwestycji • Net investment income 22 532  22 927  158 872 247 563  290 486 270 492

Zrealizowany wynik netto ze sprzedaży instrumentów finansowych i innych aktywów • Net realized gain on disposal of assets 4 111  600  3 723 (1 996) 6 411 (1 396)

Wynik netto z przeszacowań do wartości godziwej instrumentów finansowych i innych aktywów • Fair value gains and losses 5 688  1 270  266 1 233  6 351 2 503

Pozostałe przychody operacyjne • Other operating income 3 778  4 891  92 016 111 193  178 667 115 971

Pozostałe przychody • Other revenues 36 109  29 688  254 877 357 993  481 915 387 570

Przychody, razem • Total revenues 436 933  468 176  842 698 599 480  1 520 828 1 067 544

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto • Gross claims and benefits paid (40 117) (22 260) (32 642) (88 036) (73 060) (110 296)

Udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach brutto • Reinsurers’ share in gross claims and benefits paid 12 831  6 298  407 1 038  13 238 7 337

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto • Change in gross technical provisions (22 347) 2 893  (157 890) 84 376  (181 040) 87 269

Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto • Reinsurers’ share in change in gross technical provisions 8 184 (2 146) 4 552 (2 575) 12 972 (4 721)

Odszkodowania i świadczenia netto • Net claims and benefits (41 449) (15 215) (185 573) (5 197) (227 890) (20 411)

Koszty akwizycji • Acquisition costs (265 899) (302 233) (360 793) (210 924) (678 400) (513 157)

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów • Asset impairment charges (1 041) 156  — — (1 691) 156

Wynik netto z wyceny kontraktów inwestycyjnych • Net profit (loss) on valuation of investment contracts —  — (117 094) (176 546) (211 695) (176 546)

Pozostałe koszty operacyjne i administracyjne • Other operating and administrative expenses (44 804) (37 373) (105 043) (105 535) (227 502) (142 809)

Pozostałe koszty • Other expenses (311 744) (339 450) (582 930) (493 005) (1 119 288) (832 356)

Odszkodowania, świadczenia i koszty, razem • Total claims, benefits and costs (353 193) (354 665) (768 503) (498 202) (1 347 178) (852 767)

Zysk przed udziałem w zysku jednostek stowarzyszonych • Profit before associated undertakings 83 740  113 511  74 195 101 278  173 650 214 777

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

Zysk brutto • Gross profit 83 740  113 511  74 195 101 278  173 650 214 777

Podatek dochodowy • Income tax (16 817) (21 936) (14 207) (19 369) (31 053) (41 306)

Zysk netto • Net profit 66 923  91 575  59 988 81 909  142 597 173 471
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Grupa Europa od lat angażuje się w działania 
w obszarze Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu i wspiera lokalne inicjatywy.  
W 2012 r. przyszedł czas na ich zintegrowanie. 
Europa wdrożyła nową strategię porządkującą 

dotychczasową aktywność w zakresie corporate 
social responsibility (CSR). Strategia Społecznej 

Odpowiedzialności Biznesu koncentruje się 
na szeroko rozumianej etyce w prowadzonej 
działalności, a jej główne obszary to dbałość 

o interes klienta, przejrzyste relacje z partnerami 
biznesowymi, odpowiedzialne zarządzanie 
ryzykiem, podnoszenie efektywności pracy, 

wspieranie lokalnej społeczności oraz 
środowiska naturalnego. 

Europa jest jedną z największych firm we Wroc ławiu 
i odczuwa swoje zobowiązania wobec mieszkańców 
Dolnego Śląska. Podejmowane aktywności są skupione 
pod hasłem „Uczciwy i odpowiedzialny partner w biz-
nesie oraz członek społeczności”. Prowadzone przez nas 
inicjatywy filantropijne mają na celu faktyczną pomoc dla 
członków lokalnej społeczności.

Po szczegółowej weryfikacji Grupa Europa została zapro-
szona do Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, 
której zadaniem jest propagowanie zasad odpowiedzial-
ności społecznej wśród przedsiębiorców. 

The Europa Group has been committed to 
activities within the Corporate Social Responsibility 

and has supported local initiatives for many 
years. In 2012, time came to integrate them. 

Europa implemented a new strategy putting 
order into the existing activities. The Corporate 

Social Responsibility strategy is focused on 
comprehensive business ethics in business, 

with such key fields as care for our customers’ 
interests, transparent relations with our business 

partners, responsible risk management, constant 
improvement of our performance, support of the 

local communities and environment. 

Europa is one of the largest companies in Wrocław, pro-
foundly aware of its obligations towards the people of the 
Lower Silesia region. The activities are centered around the 
watchword „Honest and responsible partner in business and 
a member of the community”. The philanthropic initiatives 
are aimed at offering direct assistance to the members of 
local communities. 

In the desire to follow the best CSR practices, after a detailed 
review, the companies within the Europa Group were invit-
ed to join the Coalition for Responsible Business whose aim 
is, among others, to promote the rules of corporate social 
responsibility among companies.

Biznes odpowiedzialny
Responsible business

Uczciwy i odpowiedzialny partner w biznesie oraz członek społeczności
Honest and responsible partner in business and a member of the community
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Aktywność w obszarze CSR, zwłaszcza 
w branży finansowej, jest naszym zdaniem 
niezwykle istotna. Prowadzenie uczciwego 
i transparentnego biznesu to podstawa 
sukcesu firmy w długim okresie.  
Dzięki podejmowanym działaniom chcemy 
zostawić dla przyszłych pokoleń trwały ślad 
swojej obecności. 

Nasz ślad.

In our opinion, the CSR activity, especially in 
the financial sector, is very important. Business 
integrity and transparency provide the basis 
for long-term success. Thanks to the actions we 
take we want to leave a permanent trace of our 
presence. 

Our trace.

Europejska strategia CSR

Europa’s CSR strategy

Zaufanie i etyka  
w biznesie

Trust and ethics  
in business

Podnoszenie  
efektywności pracy

Performance  
improvement

Partnerskie relacje 
z kontrahentami

Relations  
with Business Partners

Dbałość o zasoby naturalne

Care for natural resources

Odpowiedzialne  
zarządzanie ryzykiem

Responsible  
risk management

Pomoc  
lokalnej społeczności 

Assistance to  
local communities
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W firmie zostały wdrożone „Zasady postępowania pracowników spółki 
w celu ograniczania ryzyka niewłaściwej sprzedaży”. Wyznaczają one 
wzory działania pracowników w celu dbałości o najlepiej pojęty interes 
klientów przystępujących do ubezpieczenia. W spółkach Grupy Europa 
obowiązuje również Kodeks Etyki, którego rolą jest kształtowanie właści-
wych relacji wewnątrz firmy oraz pomiędzy Europą a otoczeniem.

Grupa dzieli się wiedzą i doświadczeniem, m.in. organizując od 11 lat 
Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, które stało się uznanym 
miejscem wymiany doświadczeń polskiego sektora finansowego.

W spółkach obowiązuje Zintegrowany Proces Zarządzania Ryzykiem. 
Jego ideą jest zapewnienie realizacji celów biznesowych oraz ochrona 
przed zdarzeniami, wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, które mogą nega-
tywnie wpłynąć na realizację zakładanej strategii, perspektywy rozwoju, 
osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy.

 
Trust and ethics in business

We have implemented “The Employees Code of Conduct to Limit the Risk of 
misseling”. It describes the role model actions that our employees should take 
to protect the optimum interests of our Clients. Europa Group has also applied 
the Code of Ethics aimed at creating proper relations both within the compa-
ny, as well as between the Group and its external environment.

 
Relations with Business Partners

The Group shares its knowledge and experience, among others, by 
organizing the European Banking and Insurance Forum. During the last 
11 years it has become a renowned venue to share experiences within the 
Polish financial sector.

 
Responsible risk management

The companies apply the Integrated Risk Management Process. Its idea is 
to ensure that business objectives are met while the company is protected 
from both internal and external events which may affect the execution of the 
assumed strategy, perspectives of growth, results generated and the financial 
situation of the Group.

Zaufanie i etyka w biznesie Partnerskie relacje 
z kontrahentami

Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem

Europejska strategia CSR
Europa’s CSR strategy
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Podnoszenie efektywności pracy Pomoc lokalnej społeczności oparta 
na wolontariacie pracowniczym

Dbałość o zasoby naturalne

Doskonaląc rozwój pracowników firma prowadzi „Kuźnię Talentów”, czyli 
autorski program, a zarazem system motywacyjny, dla osób o wysokim 
potencjale zawodowym i osiągających ponadprzeciętne rezultaty w pracy. 
W programie wzięło udział dotąd 20 pracowników, którzy skorzystali z indy-
widualnego planu rozwoju kompetencji. Podczas trwania programu opraco-
wali i wdrożyli ambitne projekty, realnie wspierające funkcjonowanie firmy. 
Do kadry wyższego szczebla skierowana jest „Akademia Menedżera Europy” 
– unikalny program doskonalący umiejętności z zakresu przywództwa, zarzą-
dzania zespołem oraz zarządzania strategicznego. Dla nowych pracowników 
kierunkowskazem, jak poruszać się w firmie, jest „Przewodnik po Europie”. 
Zawiera on kompleksową wiedzę o firmie, jej historii i kulturze organizacyjnej. 
Dzięki temu pracownicy mogą w pierwszych tygodniach miękko wdrożyć się 
w nowe obowiązki i zapoznać ze standardami panującymi w Grupie.

Europejczycy wraz z rodzinami zaangażowali się w pomoc dla dzieci 
z chorobą nowotworową, startując w sztafecie charytatywnej. Pracownicy 
regularnie przygotowują również paczki bożonarodzeniowe dla przedszko-
laków ze Srebrnej Góry, pochodzących z niezamożnych rodzin. 

Firma adoptowała tygrysa z wrocławskiego zoo, zapewniając mu w ten 
sposób lepsze warunki życia. Dodatkowo, pod koniec roku pracownicy 
zgromadzili aż 150 kg makulatury w ramach wymiany starych kalendarzy 
biurowych na nowe. Pieniądze, które udało się uzyskać ze sprzedaży, zosta-
ły przeznaczone na zakup pieluszek dla Domu Małego Dziecka we Wro-
cławiu. Europejczycy zbierają także plastikowe nakrętki, a dochód z ich 
sprzedaży regularnie zasila konto budowy Przylądka Nadziei – nowego 
ośrodka dla dzieci z chorobą nowotworową. W ciągu zaledwie 4 miesięcy 
akcji zebrano aż 100 kg nakrętek, a to dopiero początek.

 
Performance improvement

In order to improve the employees’ skills and drive their development, the 
company has launched its original program called „Kuźnia Talentów” (‚Where 
Talents are Honed’) for employees with exceptional professional potential 
and performance. So far 20 employees have taken part in the program, 
each receiving an individual competence development plan. In the course 
of the program, the participants designed and implemented ambitious 
projects which perfectly supported the company’s operations. Senior man-
agers participate in the „Europa Manager Academy” - a unique program for 
improving their skills in leadership, as well as team and strategic manage-
ment. All new employees receive an orientation tool called „Europa Guide”. 
It contains comprehensive information about the company, its history and 
organizational culture. Using the Guide, new employees may seamlessly find 
their place in the new environment during their first few weeks, learn their 
duties and standards applicable in the Group.

Assistance to local communities based on 
employee volunteering activities

Europa employees and their families get involved in helping children with 
cancer by running in a charity relay race. Employees also regularly prepare 
Christmas presents for underprivileged preschoolers in Srebrna Góra.

 
Care for natural resources

The company adopted a tiger from Wrocław zoo, thus offering it better living 
conditions. Additionally, at the end of the year, employees collected as much 
as 150 kg of waste paper as they replaced old calendars with new ones. 
Money obtained from selling the waste paper were used to buy diapers for 
the Infant Care Institution in Wrocław. Europa employees also collect plastic 
caps, and the money from selling them is regularly transferred to the account 
of the „Cape of Hope” - new center for children with cancer. Only during 
4 months of the collection, as much as 100 kg of caps were collected, and this 
is only just the beginning.
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Ponad 50 Europejczyków wraz z rodzinami 
pobiegło 16 września 2012 r. w sztafecie 
charytatywnej na rzecz budowy Przylądka 
Nadziei we Wrocławiu – nowej siedziby 
szpitala dla dzieci z chorobą nowotworową. 
Dzięki ich zaangażowaniu Europa wsparła 
finansowo powstanie ośrodka. 

Sztafeta „Biegnij po nadzieję” wystartowała w ramach 
wrocławskiego maratonu. Atmosfera wielkiej sportowej 
imprezy, doping kibiców na ulicach miasta, a przede 
wszystkim poczucie wspólnoty i świadomość, że razem 
można więcej – to najlepsza charakterystyka tego nie-
powtarzalnego wydarzenia. Europejczycy dali z siebie 
wszystko, angażując do udziału w biegu także swoich 
bliskich. W efekcie udało się stworzyć aż 3 równoległe 
sztafety, złożone z pracowników Europy i ich rodzin, które 
pobiegły w jednym celu: aby zapewnić dzieciom komfor-
towe warunki leczenia. 

Bieg został zorganizowany z inicjatywy prof. Alicji Chybickiej, 
kierownika Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hema-
tologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Uczestniczyli w nim ludzie dobrej woli, chcący pomóc 
finansowo w budowie nowej siedziby kliniki. Udział w szta-
fecie to jeden z elementów nowej strategii Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu, przyjętej przez Grupę Europa.

More than 50 employees of Europa Insurance 
Group and their families ran on September 16th in 
a charity relay race for the construction of the new 
hospital for children with cancer in Wrocław, called 
“The Cape of Hope”. Thanks to their involvement 
Europa provided financial support for the erection of 
the new Clinic.

The relay race “Run for Hope” started as part of the Wrocław 
marathon. The spirit of the great sporting event, the support 
of fans along the streets of Wrocław and most of all – the 
sense of community and a feeling that together we can do 
more – this is the best description of this unique relay race. 
The Europa employees gave their all, engaging also their 
families to take part in the race. The participants succeeded 
in creating as many as three parallel relay races, which ran for 
a single purpose: to ensure comfortable medical treatment 
conditions to sick children.

The race was organized on the initiative of professor Alicja 
Chybicka, the head of the Clinic of Paediatric Oncology, 
Haematology and Bone Marrow Transplantation of the 
Medical Academy in Wrocław. It was run by the people 
of good will who wished to provide funds for building 
the new Clinic. The participation in the relay race is one of 
the elements of the new strategy of the Corporate Social 
Responsibility, adopted by the Europa Group.

Grupa Europa pobiegła z pomocą
Europa Insurance Group runs to aid others
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Europaka dla przedszkolaka 
Euro-package for a preschooler

Rozwijając jeden z obszarów CSR, jakim jest wspieranie 
lokalnej społeczności, Europejczycy w ramach wolonta-
riatu otoczyli regularną opieką dzieci z przedszkola Kajtek 
w Srebrnej Górze. Od kilku lat organizują dla nich autorską 
wersję „Szlachetnej paczki”. Pracownicy Europy z własnej 
inicjatywy przygotowują bożonarodzeniowe prezenty 
dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Spontaniczność i zakres tej akcji są niesamowite, a wszy-
scy starają się dobrać zawartość paczek tak, aby jak najle-
piej odpowiadały rzeczywistym potrzebom konkretnych 
przedszkolaków. Potrzeby te są określane na podstawie 
wywiadów z dyrekcją placówki, która ma najlepszą orien-
tację w sytuacji życiowej swoich podopiecznych.

By developing one of the areas of Corporate Social Respon-
sibility i.e. supporting local communities, the employees of 
Europa Insurance Group have extended regular assistance 
to children from the kindergarten “Kajtek” in Srebrna Góra 
as part of a voluntary activity. Europa employees prepare, 
on their own initiative, Christmas presents for underprivi-
leged children. The spontaneous nature and the scope of 
this campaign are incredible and the participants do their 
best to match the contents of the packages to the needs of 
particular children. Such needs are identified on the basis 
of the interviews held with the management of the kinder-
garten, as it is the persons running the place who have the 
best knowledge of the situation of the particular children 
in their charge.
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Innowacyjne portfolio Grupy Europa 

jest dostosowane do indywidualnych 

potrzeb klientów i dynamicznie 

zmieniającego się rynku.  

Zakres oferowanych ubezpieczeń 

zapewnia szeroką ochronę zdrowia, życia 

i mienia klientów, a dzięki współpracy 

z szerokim gronem partnerów produkty 

Europy są dostępne w tysiącach placówek 

w całej Polsce. 

Europa’s innovative portfolio is tailored 

to individual Customer needs and  

demands of a dynamic market.  

Thanks to cooperation with many partners 

Europa’s products are available in thousands 

of locations throughout Poland offering our 

Customers health, life and property insurances.

Portfolio
Portfolio

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. • Life segment

Partnerzy • Partners 136

w tym banków • including banks 28

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. • Non-Life segment

Partnerzy • Partners 113

w tym banków • including banks 34

Partnerzy w gwarancjach • Guarantees partners 54

Patnerzy w ubezpieczeniach turystycznych • Travel insurance partners 851

Partnerzy biznesowi

Business partners
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Patrycja Duszeńko-Majchrowska
Dyrektor Pionu 

Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych 
Ubezpieczeń na Życie i Inwestycyjnych

Division Director  
Property and Personal Insurance 

Life and Investment Insurance 

Czeka nas rok pełen wyzwań 
i zmian na rynku, zwłaszcza związanych 

z nowym otoczeniem prawno-regulacyjnym.  
Jestem przekonana, że w tym okresie  

znajdziemy elastyczne rozwiązania  
i stworzymy innowacyjne produkty,  

zgodne z oczekiwaniami klientów.

We are facing the year of challenges and changes in 
the market, in particular those related to new legal 

and regulatory environment. 
I am convinced that in that period we will find flexible 

solutions and develop innovative products meeting 
customers’ expectations.

Bancassurance

Ubezpieczenia do kredytów/pożyczek hipotecznych:
• ubezpieczenie kredytu hipotecznego osób fizycznych 

w okresie pomostowym 
• ubezpieczenie pomost extension – ubezpieczenie 

na wypadek braku pełnego zaspokojenia 
wierzytelności banku z tytułu realizacji zabezpieczenia 
hipotecznego 

• ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
• ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości, 

ruchomości domowych, oszkleń od stłuczenia 
i odpowiedzialności cywilnej posiadacza 
nieruchomości wraz z ubezpieczeniem assistance 
dla posiadacza nieruchomości

• ubezpieczenie życia kredytobiorcy / pożyczkobiorcy
• ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła 

dochodu
• ubezpieczenie assistance dla osób, które utraciły pracę, 

wraz z opcją ubezpieczenia płatności eksploatacyjnych
• ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
• ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji
• ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
• ubezpieczenie na wypadek całkowitego 

lub częściowego inwalidztwa
• ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości 

– Title Insurance – na wypadek odmowy wpisu 
do hipoteki

• ubezpieczenie tytułu prawnego i wad prawnych 
nieruchomości

• ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości

Ubezpieczenia dołączone do kredytów/pożyczek 
detalicznych:
• ubezpieczenie życia kredytobiorcy / pożyczkobiorcy
• ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła 

dochodu
• ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
• ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji
• ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
• ubezpieczenie na wypadek całkowitego lub 

częściowego inwalidztwa
• ubezpieczenie kredytów gotówkowych 

– All risk – od wszelkich przyczyn zaprzestania spłaty 
kredytu

• ubezpieczenie kredytu od wzrostu stopy procentowej
• ubezpieczenie ochrony prawnej 
• ubezpieczenie GAP do kredytów samochodowych

Bancassurance

Insurance for mortgage loans:
• mortgage loan insurance for individuals, offered in the 

bridging period
• bridging extension insurance – in the event of lack of full 

satisfaction of the bank’s claims from the item offered as 
mortgage security

• high LTV insurance
• insurance of financed property, household movables, civil 

liability and glazing insurance for real property owners, 
including assistance insurance for real property owners

• life insurance for borrowers
• permanent income loss insurance
• assistance insurance for terminated employees together 

with an option to insure property maintenance payments
• disability insurance
• hospitalisation insurance
• critical illness insurance
• accident insurance
• total or partial disability insurance
• title insurance – in the event of refusal to register 

a mortgage
• title insurance
• property value insurance 

 
 
 
 
 
 
 

Insurance products sold alongside retail loans:
• life insurance for borrowers
• permanent income loss insurance
• disability insurance
• hospitalisation insurance
• critical illness insurance
• accident insurance
• total or partial disability insurance
• All Risk cash loan insurance providing coverage against 

all reasons of default under the loan
• rate of interest protection insurance
• legal expenses insurance
• GAP insurance for car loans
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Ubezpieczenia dołączone do kart bankowych, w tym:
• ubezpieczenie życia użytkownika karty
• ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła 

dochodu
• ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
• ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
• ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży
• ubezpieczenie pomocy prawnej
• ubezpieczenie assistance (samochodowe, domowe, 

turystyczne)
• ubezpieczenie na wypadek utraty dokumentów
• ubezpieczenie na wypadek opóźnienia lub odwołania 

lotu, opóźnienia bagażu
• ubezpieczenie na wypadek utraty zakupów 

dokonanych kartą
• ubezpieczenie na wypadek utraty karty
• ubezpieczenie na wypadek rabunku wypłaconej 

gotówki
• ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny

Ubezpieczenia dołączone do ROR, w tym:
• ubezpieczenie życia posiadaczy rachunków
• ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła 

dochodu
• ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
• ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji
• ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
• ubezpieczenie na wypadek całkowitego lub 

częściowego inwalidztwa
• ubezpieczenie assistance (domowe, medyczne)
• ubezpieczenia na wypadek utraty gotówki 
• ubezpieczenia ochrony prawnej 
• ubezpieczenie przedmiotów utraconych w wyniku 

kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku
• ubezpieczenie zdrowotne ambulatoryjne – umożliwia 

korzystanie z szerokiej gamy świadczeń medycznych

Ubezpieczenia dołączone do rachunków bieżących firm, 
w tym:
• ubezpieczenie życia przedsiębiorcy 
• ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu 

przedsiębiorcy i osób go reprezentujących 
• ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy 

przedsiębiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania 

przedsiębiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

przedsiębiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła 

dochodu
• ubezpieczenie na wypadek ochrony prawnej
• ubezpieczenie assistance (office, medyczne, turystyczne)

Elżbieta Rajter-Łożyńska
Dyrektor 
Departament Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych 
Departament Ubezpieczeń na Życie

Director 
Property and Personal Insurance Department 
Life Insurance Department

Zwiększająca się konkurencja na rynku finansowym 
kładzie nacisk na przedstawianie najbardziej 
atrakcyjnej oferty, jednakże podstawą jakichkolwiek 
innowacji powinna być umiejętność spojrzenia 
na kształtowanie nowego produktu oczami 
klienta finalnego.

The increasing competition in the financial market 
puts pressure on us to present as attractive offer 
as possible. However, the basis for any innovation 
should be capability of seeing the new product as it is 
perceived by a final customer.

Insurance attached to banking cards, including:
• life insurance for card holders
• permanent income loss insurance
• disability insurance
• hospitalisation insurance
• accident insurance
• travel medical insurance
• legal expenses insurance
• assistance insurance (car, household, travel)
• loss of documents insurance
• delayed or cancelled flight insurance, delayed luggage 

insurance
• insurance of items paid for with the card
• card loss insurance
• insurance against robbery of cash withdrawn
• lowest price guarantee insurance 

 
 
 

Insurance attached to current bank accounts (ROR), 
including:
• life insurance for account holders
• permanent income loss insurance
• disability insurance
• hospitalisation insurance
• critical illness insurance
• accident insurance
• total or partial disability insurance
• assistance insurance (household, medical)
• loss of cash insurance
• legal expenses insurance
• insurance of items lost as a result of theft, burglary or 

robbery
• outpatient medical insurance – offers a wide range of 

medical services 

Insurance attached to current accounts of businesses, 
including:
• life insurance for entrepreneurs
• hospitalisation insurance for the entrepreneur and for 

persons representing the entrepreneur
• disability insurance for the entrepreneur and for persons 

representing the entrepreneur
• critical illness insurance for the entrepreneur and for 

persons representing the entrepreneur
• accident insurance for the entrepreneur and for persons 

representing the entrepreneur
• permanent income loss insurance
• legal expenses insurance
• assistance insurance (office, medical, travel)
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Ubezpieczenia dołączone do leasingu, w tym:
• ubezpieczenie życia leasingobiorcy 
• ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu 

leasingobiorcy i osób go reprezentujących 
• ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy 

leasingobiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych 

wypadków leasingobiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania 

leasingobiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła 

dochodu
• ubezpieczenie mienia będącego przedmiotem 

leasingu
• ubezpieczenie GAP dla pojazdów
• ubezpieczenie GAP dla maszyn i urządzeń
• ubezpieczenie ochrony prawnej
• ubezpieczenie ochrony prawnej posiadaczy pojazdów
• ubezpieczenie assistance (office, medyczne, 

turystyczne, samochodowe)
• ubezpieczenie od upadłości leasingobiorców

Ubezpieczenia dołączone do lokat bankowych, w tym:
• ubezpieczenie życia posiadacza lokaty
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

dla posiadaczy lokat
• ubezpieczenie odsetek na wypadek 

przedterminowego zerwania lokaty

Ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, w tym:
• ubezpieczenia na życie i dożycie o charakterze lokacyjnym
• ubezpieczenia na życie i dożycie – produkty 

strukturyzowane
• ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym
• ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym z indywidualną strategią zarządzania
• ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym
• ubezpieczenia posagowe z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym
• ubezpieczenia rentowe

Jadwiga Łoś
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Inwestycyjnych

Director of the Investment Insurance Department

Powtórzyć sukces  
jest jeszcze trudniej  

niż odnieść go  
po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

To repeat a success  
is even more difficult  
than to be successful  

for the first time.
Margot Fonteyn

Insurance attached to leases, including:
• life insurance for the lessee
• hospitalisation insurance for the lessee and for persons 

representing the lessee
• disability insurance for the lessee and for persons 

representing the lessee
• accident insurance for the lessee and for persons 

representing the lessee
• critical illness insurance
• for the lessee and for persons representing the lessee
• permanent income loss insurance
• insurance of leased assets
• GAP insurance for vehicles
• GAP insurance for machines and equipment
• legal expenses insurance
• legal expenses insurance for vehicle owners
• assistance insurance (office, medical, travel, car)
• bankruptcy insurance for lessees 

 

Insurance products attached to bank deposits, including:
• life insurance for deposit holders
• accident insurance for deposit holders
• interest insurance in the event of early termination of the 

deposit 

Investment-type insurance, including:
• SPE (single premium endowment)
• endowments - structured products
• unit-linked life insurance 
• unit-linked life insurance with an individual 

management strategy
• unit-linked endowments 
• unit-linked child insurance plans
• annuity insurance
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Ubezpieczenia dołączone do produktów dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, w tym:
• ubezpieczenie życia przedsiębiorcy
• ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu 

przedsiębiorcy i osób go reprezentujących 
• ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy 

przedsiębiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania 

przedsiębiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych 

wypadków przedsiębiorcy i osób go reprezentujących
• ubezpieczenie grupowe życia i zdrowia pracowników 

przedsiębiorcy
• ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła 

dochodu
• ubezpieczenie pakietowe przedsiębiorstwa 
• ubezpieczenie GAP dla pojazdów
• ubezpieczenie GAP dla maszyn i urządzeń
• ubezpieczenie ochrony prawnej
• ubezpieczenie na wypadek ochrony prawnej 

posiadaczy pojazdów
• ubezpieczenie assistance (office, medyczne, 

turystyczne)
• ubezpieczenie pomostowe spłaty kredytów dla 

rolników w rachunku bieżącym
• ubezpieczenie spłaty kredytów dla małych 

i średnich przedsiębiorstw w okresie pomostowym 
do ustanowienia hipoteki na nieruchomości

• ubezpieczenie spłaty brakującego wkładu własnego 
kredytobiorcy w kredytach dla małych i średnich 
przedsiębiorstw

• gwarancja wartości nieruchomości dla małych 
i średnich przedsiębiorstw

• ubezpieczenie od upadłości kredytobiorców
• ubezpieczenie spłaty kredytów na VAT
• ubezpieczenie od utraty zysku 

Wymienione ubezpieczenia łączone są w dowolne 
pakiety w zależności od potrzeb naszych klientów.

Insurance attached to products for small and medium-
sized enterprises (SMEs), including:
• life insurance for entrepreneurs
• hospitalisation insurance for the entrepreneur and for 

persons representing the entrepreneur
• disability insurance for the entrepreneur and for persons 

representing the entrepreneur
• critical illness insurance for the entrepreneur and for 

persons representing the entrepreneur
• accident insurance for the entrepreneur and for persons 

representing the entrepreneur
• group life and health insurance for the entrepreneur’s 

employees
• permanent income loss insurance
• blanket insurance of the enterprise
• GAP insurance for vehicles
• GAP insurance for machines and equipment
• legal expenses insurance
• legal expenses insurance for vehicle owners
• assistance insurance (office, medical, travel)
• bridging insurance for loans in current account offered 

to farmers
• loan insurance for SMEs in the bridging period until the 

real estate mortgage has been validly registered
• high LTV insurance for loans extended to SMEs
• guarantee of real property value offered to SMEs
• borrower bankruptcy insurance
• insurance of loans for value added tax
• loss of profit insurance

The above insurance products may be combined into 
packages to suit individual requirements of the client.

Adam Rospenk
Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Finansowych

Director of the Financial Insurance Division

Tajemnicą naszego sukcesu jest umiejętność 
tworzenia dedykowanych rozwiązań 
ubezpieczeniowych zarówno dla jednoosobowych 
działalności gospodarczych, jak i spółek osobowych 
oraz kapitałowych. Razem z naszymi biznesowymi 
partnerami mocno wierzymy w dalszy dynamiczny 
rozwój sprzedaży ubezpieczeń MSP w połączeniu 
z ofertą bankową i umowami leasingowymi. 

The secret of our success is the capability of 
developing dedicated insurance solutions both 
for freelancers and for partnerships or companies. 
Together with our business partners we strongly 
believe in further dynamic growth of sales 
of insurances for SME sector in combination  
with a bank offer and lease agreements.
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Inne ubezpieczenia

• Przedłużona Gwarancja – ubezpieczenie zapewniające 
bezpłatne naprawy urządzeń RTV/AGD i sprzętu 
komputerowego w sytuacji, gdy ulegnie on awarii 
po zakończeniu okresu gwarancji producenta. 
Ubezpieczenie może też zapewniać ochronę 
na wypadek przypadkowego uszkodzenia urządzenia 
lub na wypadek utraty w wyniku kradzieży 
z włamaniem lub rabunku

• Szlachetne Zdrowie – indywidualne ubezpieczenie 
zdrowotne umożliwiające Ubezpieczonym 
korzystanie z konsultacji lekarskich, badań, zabiegów 
ambulatoryjnych, szczepień, rehabilitacji

• Fundusz Pewne Jutro – ubezpieczenie o charakterze 
odwróconej hipoteki w postaci dożywotniej renty 
wypłacane w zamian za przeniesione prawa własności 
do mieszkania lub domu

Gwarancje

• Eurogwarancja – Projekt – gwarancja należytego 
wykonania umowy o dofinansowanie ze środków UE

• Eurogwarancja zwrotu zaliczki – gwarancja 
zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach umowy 
o dofinansowanie ze środków UE

• Gwarancja wadialna, przetargowa – do przetargów 
organizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych (wyjątkowo przetargi prywatne), zgodnie 
z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ)

• Gwarancje kontraktowe – zabezpieczające należyte 
wykonanie przez zleceniodawcę (generalny 
wykonawca, podwykonawcy) warunków umowy 
zawartej z Inwestorem (beneficjentem gwarancji):
• Gwarancja należytego wykonania umowy 
• Gwarancja zwrotu zaliczki 
• Gwarancja usunięcia wad i usterek 
• Gwarancja łączona (należytego wykonania umowy 

oraz usunięcia wad i usterek)
• Gwarancja wpisu hipoteki – jako zabezpieczenie 

przed odmową wpisu hipoteki z powodu wad 
prawnych nieruchomości

• Gwarancja dla Biur Usług Płatniczych – gwarancja 
należytego wykonania usług płatniczych udzielana 
na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie 
z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych

Other insurance

• Extended Warranty – insurance offering free repairs of 
audio/video, household equipment and of computer 
equipment when they break down after the end of the 
manufacturer’s warranty period. The insurance will also 
provide coverage in the event of accidental damage 
to the equipment or loss of equipment as a result of 
burglary or robbery

• Szlachetne Zdrowie (Precious Health) – individual health 
insurance offering medical consultations, examinations, 
outpatient procedures, vaccinations and rehabilitation

• Fundusz Pewne Jutro (Certain Tomorrow Fund) – reverse 
mortgage type insurance in the form of annuity payable 
in return for transfer of title to a flat or house 
 
 

Guarantees

• Eurogwarancja – Projekt – performance bond with 
respect to EU financed projects

• Eurogwarancja advance payment bond – advance 
payment bond with respect to advances paid under EU 
financed projects

• Bid bond – with respect to tendering processes organised 
in accordance with the Public Procurement Law 
(in exceptional cases also including private tendering 
processes), in line with the requirements specified in the 
Terms of Reference

• Contract bonds – protecting due performance by the 
general contractor and subcontractors of the terms of 
the contract entered into with the Owner (beneficiary of 
the bond):
• Performance bond
• Advance payment bond
• Maintenance bond
• Combination bond (performance bond and 

maintenance bond)
• Mortgage registration bond – as a protection against 

a refusal to register the mortgage because of legal 
defects of the property

• Guarantee for Payment Services Offices – guarantee 
of due performance of payment services offered in 
favour of the Polish Financial Supervision Authority 
in accordance with the Payment Services Act of 
19 August 2011

Tomasz Janas
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Gwarancji

Director of the Guarantee Sales Department

Gwarancje ubezpieczeniowe są popularną 
formą zabezpieczenia zobowiązań 

podmiotów gospodarczych.  
Wielkość kontraktów przez nie zabezpieczanych 

wynosi rocznie niemal 30 mld zł.  
Gwarancje ubezpieczeniowe ułatwiają 

wielu przedsiębiorcom dostęp do środków 
unijnych, stanowiąc wymagane zabezpieczenie 

realizowanych projektów.

Insurance guarantees are a popular form 
to secure obligations of entities. Value of the 

contracts covered by such guarantees amounts to 
nearly PLN 30 billion per year. Insurance guarantees 
make it easier for entrepreneurs to obtain EU funds, 

required as a security of implemented projects.
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Turystyka

• Ubezpieczenie Travel World, dedykowane 
podróżującym głównie w celach turystycznych 
na krótkie okresy czasu:
• z rozszerzeniem o ubezpieczenie mieszkania 

lub domu na czas podróży zagranicznej
• z rozszerzeniem o ubezpieczenie Komfortowa 

Kieszeń
• z rozszerzeniem o ubezpieczenie artroskopii 

i rehabilitacji
• z rozszerzeniem o leczenie po powrocie z podróży 

zagranicznej
• z rozszerzeniem o Car Assistance

• Ubezpieczenie Travel World długoterminowe dla osób 
podróżujących często za granicę

• Ubezpieczenie Sport & Fun dla osób łączących 
podróżowanie z uprawianiem sportów w Polsce 
i za granicą

• Ubezpieczenie Ski & Sport, czyli ubezpieczenie ryzyk 
związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa 
i snowboardu oraz innych sportów

• Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji
• Ubezpieczenie NNW Polska, przeznaczone dla osób 

podróżujących po Polsce
• Ubezpieczenie Rowerzysty obejmujące ubezpieczenie 

następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie 
kosztów ratownictwa, kosztów rehabilitacji, 
odpowiedzialności cywilnej, assistance

• Ubezpieczenie Business Travel World, przeznaczone dla 
osób podróżujących za granicę w celach biznesowych

• Ubezpieczenie Go Safe dla cudzoziemców 
podróżujących po Polsce i świecie, a także dla Polaków 
na stałe mieszkających poza granicami kraju

• Gwarancja dla organizatora turystyki i pośrednika 
turystycznego

• Elitar Partner – kompleksowe ubezpieczenie 
cudzoziemców czasowo przebywających 
na terytorium Republiki Białorusi

• Elitar Partner – kompleksowe ubezpieczenie 
cudzoziemców czasowo przebywających 
na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

• Elitar Partner – kompleksowe ubezpieczenie 
cudzoziemców czasowo przebywających 
na terytorium państw Grupy Schengen

Mariusz Górski
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zagranicznych

Director of the Foreign Insurance Department

W 2012 r., mimo trudnego dla branży czasu, 
zwiększyliśmy przypis ze sprzedaży ubezpieczeń 
indywidualnych, a z naszym ubezpieczeniem 
podróżnym wyjechało ponad milion osób. 
Aktywnie współpracujemy z około tysiącem 
biur podróży i intensywnie rozwijamy obszar 
gwarancji, których mamy obecnie w portfelu 
o 40 procent więcej niż rok temu.

In 2012, despite difficult times for the sector, 
we increased a written premium from the sales 
of individual travel insurances and more than 
a million people travelled with our insurance.  
We actively cooperate with about 1 thousand 
travel agencies and intensively develop the area 
of guarantees. We increased the portfolio of 
guarantees by 40 percent comparing to last year.

Travel

• Travel World insurance, dedicated for persons travelling 
mainly for pleasure and for short periods of time:
• with extended coverage including insurance of flat or 

house during the trip abroad
• with extended coverage including Komfortowa Kieszeń 

(Comfortable Pocket) insurance
• with extended coverage including arthroscopy and 

rehabilitation insurance
• with extended coverage including medical treatment 

after return from the trip abroad
• with extended coverage including Car Assistance

• Long-term Travel World insurance for frequent 
international travellers,

• Insurance for persons who combine traveling and 
practising sports in Poland and abroad

• Ski & Sport insurance covering risks connected with 
leisure skiing and snowboarding and leisure practising of 
other sports

• Cancellation Insurance
• NNW Polska insurance dedicated to persons travelling in 

Poland
• Biker insurance including accident coverage, insurance 

of the costs of rescue, rehabilitation, civil liability and 
assistance

• Business Travel World insurance dedicated for 
international business travellers

• Go Safe insurance for foreigners traveling around Poland 
and world, and for citizens of Poland permanently living 
abroad

• Insurance guarantees for tour operators and travel 
intermediaries

• Elitar Partner - comprehensive insurance for foreign 
nationals visiting the Republic of Belarus

• Elitar Partner - comprehensive insurance for foreign 
nationals visiting the Russian Federation and Ukraine

• Elitar Partner - comprehensive insurance for foreign 
nationals visiting Schengen countries
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Direct

Grupa Ubezpieczeniowa Europa od 2012 r. intensywnie 
rozwija nowy kanał dystrybucji, jakim jest sprzedaż 
bezpośrednia. To przede wszystkim direct, czyli sprzedaż 
przez Internet i telefon. W ubiegłym roku uruchomiono 
sprzedaż następujących produktów:
• ubezpieczenie nieruchomości
• ubezpieczenie na życie „Stabilna Przyszłość”
• ubezpieczenie na życie „Życie Direct”
• ubezpieczenia turystyczne
• ubezpieczenie zdrowotne „Szlachetne Zdrowie”

Direct

Since 2012 the Europa Group has been intensively working 
on direct sales, its new distribution channel. 
The channel includes mainly Internet and telephone selling. 
Last year witnessed the launch of sales of the following 
products:
• real estate insurance
• Stabilna Przyszłość (Safe Future) life insurance
• Życie Direct life insurance
• travel insurance
• Szlachetne Zdrowie (Precious Health) health insurance 

Przemysław Ćwikła
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Bezpośredniej

Director of the Direct Sales Department

W przypadku produktów ubezpieczeniowych 
możliwe jest pozyskanie klienta 

dzięki atrakcyjnej cenie.  
Ale zdobycie jego lojalności – już nie. 

In the case of insurance products  
you may gain a customer  

offering an attractive price. 
But you will not win his loyalty.
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Szkolenia

Grupa Ubezpieczeniowa Europa w trosce o jakość sprze-
daży produktów ubezpieczeniowych zapewnia swoim 
partnerom wsparcie dzięki działaniom Departamentu 
Sprzedaży i Szkoleń. To zespół wykwalifikowanych eksper-
tów i trenerów z zakresu ubezpieczeń, którzy prowadzą 
szkolenia produktowo-sprzedażowe dla pracowników 
banków współpracujących z Europą. Kluczowe zadania 
zespołu to efektywne wdrażanie produktów ubezpiecze-
niowych na rynek, odpowiedzialność za jakość sprzedaży, 
poszerzanie wiedzy doradców i konsultantów oferujących 
produkty, dbałość o rozpoznawalność marki Europy oraz 
pozyskiwanie do współpracy nowych partnerów bizneso-
wych. Na działania departamentu składają się szkolenia, 
instruktaże, spotkania, coachingi i akcje „mystery client”. 
W ramach wsparcia sprzedaży oferujemy naszym partne-
rom także programy motywacyjne, m.in. konkursy ogól-
nopolskie, udział w wyjazdach integracyjnych. Celem tych 
działań jest podniesienie jakości oferowania produktów 
Europy oraz wzrost ich sprzedaży.

Trainings

In the interest of the quality of sales of its insurance prod-
ucts the Europa Insurance Group provides the support to 
its partners through activities of the Sales and Training 
Department. It consists of the team of qualified insurance 
experts and trainers who conduct product-sale orientated 
trainings for the personnel of banks cooperating with the 
Europa Group. Some key tasks assigned to the Department 
are: effective implementation of insurance products on the 
market, responsibility for the quality of sales, expanding the 
knowledge about the product of the consultants and advi-
sors who offer it, care for the recognizability of the Europa 
brand, as well as capturing new business partners for 
cooperation. The Department is responsible for organizing 
trainings, briefings, meetings, coaching and “mystery client” 
actions. As far as the sales support is concerned we offer our 
partners motivational programs, such as contests, function 
events etc. These actions are targeted at increasing the qual-
ity of the product offering of Europa Group, as well as growth 
of its sales.

Marta Surmacz
Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Szkoleń

Director of the Sales and Training Department

„Musimy żeglować czasem z wiatrem,  
czasem pod wiatr,  
ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy”.
Oliver Wendell Holmes

“To reach a port we must sail, sometimes with the wind, 
and sometimes against it.  
But we must not drift or lie at anchor.”
Oliver Wendell Holmes
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