
Tabela limitów i opłat
nr TLiO/GUL5/1/2022
Tabela zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa uchwałą nr 74/2022, z dnia 14 grudnia 2022 r., wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.

Terminy użyte w Tabeli należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Opłata
Maksymalne wysokości opłat
wartość maksymalna

Sposób pobierania

1.  Opłata z tytułu alokacji składki  
do funduszu ubezpieczeń grupowych

4%
Pobierana od każdej składki oszczędnościowej 
alokowanej do Ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego ubezpieczeń grupowych.

2.  Opłata administracyjna

Częstotliwość opłacania Opłata
miesięczna   2 zł
kwartalna  6 zł
półroczna   12 zł
roczna    24 zł

Pobierana od każdej składki 
oszczędnościowej.

3. Opłata za konwersję jednostek  
uczestnictwa

0,3% wartości funduszu kapitałowego,  
nie mniej niż 10 zł nie więcej niż 100 zł

Pobierana z wartości funduszu kapitałowego 
w przypadku zmiany funduszu kapitałowego 
w innym terminie niż w rocznicę polisy.

4.  Opłata za zmianę procentowego  
podziału składki oszczędnościowej

10 zł

Pobierana z wartości funduszu kapitałowego 
w przypadku zmiany procentowego podziału 
składki oszczędnościowej, w innym terminie 
niż w rocznicę polisy.

5.  Opłata manipulacyjna Brak opłat

6.  Opłata za częściową wypłatę wartości  
funduszu kapitałowego

25 zł
Pobierana każdorazowo z kwoty częściowej 
wypłaty wartości funduszu kapitałowego.

7.  Opłata z tytułu zarządzania funduszem  
kapitałowym (roczna)

Fundusz Opłata
1. NN UFK Oszczędnościowy 0,500%

2. NN UFK obligacji 0,870%

3. NN UFK mieszany 1,800%

4.
NN Międzynarodowy UFK  
obligacji

0,920%

5.
NN Międzynarodowy UFK  
mieszany

1,220%

6.
UFK NN (L) Obligacji Rynków 
Wschodzących BIS

0,850%

7. UFK NN Zrównoważony BIS 1,750%

8. NN UFK dynamiczny 2,193%

9.
UFK NN (L) Globalny Spółek 
Dywidendowych BIS

1,420%

10. NN UFK ubezpieczeń grupowych 0,322%

Pobierana z wartości aktywów funduszu 
kapitałowego przy każdej wycenie jednostek 
funduszu kapitałowego, proporcjonalnie do 
części roku, jaki stanowi okres pomiędzy 
poprzednią wyceną wartości aktywów 
a wyceną na moment, w którym pobiera się 
opłatę.

Powyższa tabela opisuje opłaty za zarządzanie wszystkimi funduszami zaoferowanymi przez Nationale-Nederlanden w ramach tego 
produktu. Poszczególnym ubezpieczonym udostępnione są jedynie te fundusze, które opisano w przekazanym im Wykazie 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i regulaminie lokowania środków.



Maksymalna różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży jednostki uczestnictwa: 5% ceny zakupu.

Minimalne wysokości Składki

Składka oszczędnościowa
Częstotliwość opłacania: Miesięczna Kwartalna Półroczna Roczna

Składka: 35 zł 105 zł 210 zł 420 zł

Składka dodatkowa opłacana regularnie
Częstotliwość opłacania: Miesięczna Kwartalna Półroczna Roczna

Składka: 20 zł 60 zł 120 zł 240 zł

Składka dodatkowa opłacana nieregularnie 200 zł

Minimalne wysokości Wypłat

Minimalna wysokość częściowej wypłaty wartości funduszu kapitałowego: 500 zł
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