
1 1

C
L/

BR
P-

17
18

/Ż
AK

_K
ID

 s
ce

na
riu

sz
e/

PŻ
U

/v
s.

1/
20

23

�ZAŁĄCZNIK������DO�DOKUMENTU�ZAWIERAJĄCEGO�KLUCZOWE�INFORMACJE�  
SCENARIUSZE�DOTYCZĄCE�WYNIKÓW�  
UBEZPIECZENIE�STYPENDIALNE�ŻAK

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 224 263 746,00 zł ‒ opłacony w całości

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 
Compensa Kontakt: +48 22 867 66 67, 22 501 61 00

W tabeli scenariuszy poniżej pokazano: 
1. ile pieniędzy (w PLN) możesz dostać z powrotem w ciągu 1 roku, 8 lat i 15 lat w 4 scenariuszach: warunków skrajnych, niekorzystnym, 

umiarkowanym i korzystnym, przy założeniu, że inwestujesz (tj. wpłacasz składkę regularną) 3 502,80 PLN rocznie. Przedstawione scenariusze 
pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja z uwzględnieniem kosztów przedstawionych w części zatytułowanej „Jakie są koszty?” 
Dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów, 

2. przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach. W przyszłości sytuacja na rynkach może 
kształtować się w zgoła odmienny sposób.Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania produktu. 

Udział w zysku przyznawany jest gdy stopa zwrotu z lokat jest wyższa niż stopa techniczna. Historyczne stopy zwrotu z lokat, na bazie których powstał 
scenariusz umiarkowany obejmują okres 5 lat i mogą być wyższe niż stopy zwrotu jakie osiągnie Compensa w trakcie trwania Twojej umowy. Zwrot, 
który otrzymasz z wpłacanej przez Ciebie Składki regularnej może być mniejszy niż prezentowany w tabeli. Wartość stopy technicznej została określona 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK. 
Scenariusz warunków skrajnych zakłada, że stopa zwrotu z lokat jest niższa niż zakładana a udział w zysku nie zostanie Ci przyznany. Scenariusz 
warunków skrajnych nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci pieniędzy. 
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji 
podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. 
W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością Compensa, osoby uprawnione otrzymają świadczenie 
w wysokości przedstawionej w poniższej tabeli (kwota pieniężna w PLN).

Tabela scenariuszy
Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można 
dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. 
Zalecany okres utrzymywania 15 lat
Przykładowa inwestycja 3 502,80 PLN (roczna składka regularna)

Składka za ochronę ubezpieczeniową
165,60 (jest to roczna wartość składki, jaka służy na pokrycie 
statystycznego ryzyka śmierci w pierwszym roku ubezpieczenia. 
W kolejnych latach ubezpieczenia, ze względu na wyższy wiek 
Ubezpieczonego, składka zmienia się)

Minimum
Zwrot w wysokości wskazanej w polisie jest gwarantowany wyłącznie 
w przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa będzie opłacana przez 
Ubezpieczającego przez cały okres opłacania składek

L.p. Scenariusze
Jeżeli oszczędzający 
dokona wykupu  
po 1 roku

Jeżeli oszczędzający 
dokona wykupu  
po 8 roku

Jeżeli oszczędzający 
dokona wykupu  
po 15 roku

1 Warunki skrajne
Końcowa wartość inwestycji  
po odliczeniu kosztów (PLN) 0,00 24 510,09 48 924,01

Średnia roczna stopa zwrotu -100,00% -2,98% -0,90%

2 Niekorzystny
Końcowa wartość inwestycji  
po odliczeniu kosztów (PLN) 0,00 25 216,61 52 302,78

Średnia roczna stopa zwrotu -100,00% -2,35% -0,06%

3 Umiarkowany
Końcowa wartość inwestycji 
po odliczeniu kosztów (PLN) 0,00 25 257,15 52 495,96

Średnia roczna stopa zwrotu -100,00% -2,31% -0,01%

4 Korzystny
Końcowa wartość inwestycji  
po odliczeniu kosztów (PLN) 0,00 25 524,61 53 773,59

Średnia roczna stopa zwrotu -100,00% -2,08% 0,29%

Wysokość świadczeń
 1 rok 8 rok 15 rok

Śmierć Ubezpieczającego Końcowa wartość inwestycji 
po odliczeniu kosztów 
przysługująca beneficjentom 
(PLN)

101 535 77 016  52 496

Dożycie Ubezpieczonego do końca 
Okresu ubezpieczenia

świadczenie z tytułu dożycia należne jest tylko 
w przypadku utrzymania produktu do końca 
wybranego okresu ubezpieczenia

52 496

Składka ubezpieczeniowa pobrana w czasie (PLN) 165,60 (jest to roczna wartość składki, jaka służy na pokrycie 
statystycznego ryzyka śmierci w pierwszym roku ubezpieczenia. 
W kolejnych latach ubezpieczenia, ze względu na wyższy wiek 
Ubezpieczonego, składka zmienia się)


