Komunikat w sprawie ustalenia wysokości stałej opłaty administracyjnej oraz
maksymalnego limitu stałej opłaty administracyjnej w umowach z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym ze składką regularną
Pragniemy poinformować, iż MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (dalej
zwane „Towarzystwo”) ustaliło wysokość stałej opłaty administracyjnej oraz wysokość
maksymalnego limitu stałej opłaty administracyjnej na dzień 31 sierpnia 2016 r. w umowach
podstawowych i dodatkowych ze składką regularną, wymienionych w poniższej tabeli, w wysokości
podanej w aktualnie obowiązującej dla danej umowy ubezpieczenia Tabeli Elementów Zmiennych/
Tabeli Opłat i Limitów, będącej załącznikiem do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej zwane
„OWU”). Dotyczy to wszystkich obowiązujących OWU danego produktu, z zastrzeżeniem, iż
maksymalny limit stałej opłaty administracyjnej, związany z administracją rachunkiem, ma
zastosowanie tylko do tych OWU, w których limit taki został określony. Opłata w takiej wysokości
będzie pobierana do dnia 31 grudnia 2017 r.
Pragniemy również poinformować, iż zgodnie z postanowieniami OWU umów podstawowych i
dodatkowych ze składką regularną, wymienionych w poniższej tabeli, Towarzystwo zwaloryzowało
na dzień 31 sierpnia 2017 r. wysokość stałej opłaty administracyjnej oraz wysokość maksymalnego
limitu stałej opłaty administracyjnej w tych umowach o wskaźnik 6,6%. Dotyczy to wszystkich
obowiązujących OWU danego produktu, z zastrzeżeniem, iż maksymalny limit stałej opłaty
administracyjnej, związany z administracją rachunkiem, ma zastosowanie tylko do tych OWU, w
których limit taki został określony.
Zgodnie z postanowieniami OWU wskaźnik waloryzacji jest równy większemu z następujących
wskaźników:
 Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) za sierpień 2017 r. w
stosunku do analogicznego miesiąca w roku poprzednim, który wyniósł 1,8%
 Wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw
za sierpień 2017 r. w stosunku do analogicznego miesiąca w roku poprzednim, który
wyniósł 6,6%
Wskaźniki te zostały ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i są dostępne na
stronie internetowej tego urzędu.
Wysokość stałej opłaty administracyjnej oraz wysokość maksymalnego limitu stałej opłaty
administracyjnej na dzień 31 sierpnia 2017 r. dla poszczególnych produktów są podane w
poniższej tabeli i obowiązują od 1 stycznia 2018 r. W tej samej tabeli znajduje się link do
Załącznika do Tabeli Elementów Zmiennych/ Tabeli Opłat i Limitów, w której określona jest nowa
wysokość powyższych parametrów dla danych OWU.

Produkt

Współczynnik
waloryzacji
na dzień
31.08.2017

Wysokość ustalona na
dzień 31.08.2017
Maksymalny
Stała opłata
limit stałej
administraopłaty
cyjna
administrac.
8,53 zł
15,99 zł

Link do Załącznika
OWU z
1.08.2012 i
wcześniejsze

OWU po
1.08.2012
Załącznik 2
Załącznik 2

SuperKapitał

6,6%

SuperKapitał KR

6,6%

8,53 zł

15,99 zł

Załącznik 1
Załącznik 1

SuperKapitał M

6,6%

8,53 zł

15,99 zł

Załącznik 1

Załącznik 2

SuperKapitał S

6,6%

8,53 zł

15,99 zł

Załącznik 1

Załącznik 2

SuperKapitał oferta specjalna dla
pracowników Grupy AIG w Polsce

6,6%

4,26 zł

15,99 zł

Załącznik 3

Twoja Emerytura

6,6%

8,53 zł

15,99 zł

Załącznik 1

Załącznik 2

Nowa Emerytura

6,6%

8,53 zł

15,99 zł

Załącznik 1

Załącznik 2

Pewna Emerytura

6,6%

8,53 zł

15,99 zł

Załącznik 1

Załącznik 2

Optimax Plus

6,6%

4,26 zł

15,99 zł

Załącznik 3

Optimax Superplus

6,6%

5,33 zł

15,99 zł

Załącznik 4

MetLife Invest

6,6%

10,55 zł

nie dotyczy

MetLife Invest Plus

6,6%

10,55 zł

nie dotyczy

Załącznik 5
Załącznik 5

MetLife Invest Premium

6,6%

10,55 zł

nie dotyczy

Załącznik 5

MetLife Invest 2.0

6,6%

10,66 zł

nie dotyczy

Załącznik 6

MetLife Invest 2.0 dla Dziecka

6,6%

10,66 zł

nie dotyczy

Plan Inwestycyjny Cassiopeia

6,6%

10,55 zł

nie dotyczy

Załącznik 6
Załącznik 5

Plan Inwestycyjny Cassiopeia Plus

6,6%

10,55 zł

nie dotyczy

Załącznik 5

Ubezpieczeniowy Program
Inwestycyjny ze składką regularną

6,6%

11,73 zł

nie dotyczy

Załącznik 7

Dla umów MetLife Projekt Jutro Towarzystwo ustaliło wysokość stałej opłaty administracyjnej na
dzień 31 sierpnia 2017 r. w wysokości podanej w aktualnie obowiązującej dla danej umowy
ubezpieczenia Tabeli Opłat i Limitów, będącej załącznikiem do Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia, to jest w wysokości 10,00 zł. Dotyczy to wszystkich obowiązujących OWU tego
produktu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Telefonicznym Centrum Informacji pod numerem
+48 22 523 50 70 (poniedziałek – środa: 9:00-17:00, czwartek-piątek: 8:00–16:00).

