
 

OFERTA 
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA 

EMERYTALNEGO 
 

POGODNA JESIEŃ 
 

 
 
Szanowni Państwo, 

 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna ma zaszczyt 

zaproponować Państwu  Grupowe Ubezpieczenie Emerytalne Pogodna Jesień. 
Jest to nowoczesne ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z elementem 
ochrony życia. Celem tego ubezpieczenia jest przede wszystkim zapewnienie 
emerytury dla jego posiadaczy oraz zabezpieczenie najbliższych na wypadek 
zdarzeń losowych.  
 
 

ZZaalleettyy  ggrruuppoowweeggoo  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  eemmeerryyttaallnneeggoo  PPOOGGOODDNNAA  JJEESSIIEEŃŃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczający decyduje jaką kwotę i jak często będzie przeznaczał na składkę. 

Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoba ubezpieczona otrzymuje wypłatę  zgromadzonych 
środków powiększona o zysk z inwestycji. Przyjmuje się, że wiek emerytalny dla kobiet wynosi 
60 lat, dla mężczyzn 65 lat (na wniosek ubezpieczonego wiek ten może zostać zmieniony).  

Środki funduszu są bezpiecznie i korzystnie inwestowane (głównie w wysoko oprocentowane  
i bezpieczne instrumenty Skarbu Państwa oraz w niewielkim stopniu w akcje). 

Wysoka alokacja składki – 98% w pierwszym roku trwania umowy, 99% w kolejnych latach. 

Systematyczna informacja o wysokości rachunku i wartości udziałów jednostkowych. 

Przystąpienie bez badań lekarskich. 

Możliwość pełnego dysponowania swoim rachunkiem  już po dwóch latach od daty zawarcia 
umowy. 

W przypadku śmierci ubezpieczonego uposażonemu wypłacana jest wartość udziałów 
jednostkowych powiększona o 10%. 

Możliwość wypłaty zgromadzonych środków w formie jednorazowej lub w formie renty.  

Możliwość przenoszenia rachunku do nowego miejsca zatrudnienia lub indywidualne 
kontynuowanie ubezpieczenia poza grupą. 

 
 



 
 

Wyniki inwestycyjne Funduszu POGODNA JESIEŃ bez wątpienia należą do najlepszych na 
rynku. Wzrost wartości udziału jednostkowego w Funduszu w okresie od 30.11.1995 do 
31.03.2003 wynosił 226,57%.  
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość jednostki wzrosła o około 10,4% (średnie 
oprocentowanie rocznych lokat bankowych wynosiło 4,7%). 
 
Wartość udziału jednostkowego: 
30.11.1995 10,00 zł 
30.07.2002 30,50 zł 
26.03.2003  32,72 zł 
30.07.2003  33,69 zł 

 
Wzrost wartości udziału jednostkowego Funduszu Pogodna Jesień  

w okresie od 04.09.2002 do 20.08.2003  
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AKTUALNA PROMOCJA !!! 
 

Wszystkie osoby, które przystąpią do Funduszu Pogodna Jesień 
do 31.12.2003 wezmą udział w promocji, gwarantującej 100% 
alokacji składki w pierwszym roku trwania umowy. 
 
W sprawie uzyskania dodatkowych informacji oraz podpisania deklaracji 
przynależności do „Pogodnej Jesieni” prosimy o kontakt z Panią Anną Szuster 
– Administracja Centralna - Dział Spraw Osobowych Nauczycieli 
Akademickich, tel. 13-23 lub 14-74. 
 
 
 
Najczęściej zadawane pytania: 

  



 

  

 

 
1. Czy mogę, w przypadku braku środków finansowych, zawiesić na jakiś czas 

wpłacanie składek? 
 
Tak, wówczas oszczędności zgromadzone na indywidualnym koncie będą inwestowane, ale 
ilość udziałów jednostkowych pozostanie stała. Wpłacanie składek można wznowić  
w dowolnym momencie. 
 

2. W jaki sposób można wpłacać składki? 
 
Najczęściej stosowaną formą jest potrącenie składki z zarobków pracownika. Można również 
wpłacać składki w kasie uczelni. 
 

3. Czy można wpłacać zróżnicowane kwoty składek miesięcznych? 
 
Tak. Można również wpłacać, oprócz zadeklarowanej składki miesięcznej, dowolne kwoty 
dodatkowe. 
 

4. Czy można skorzystać ze zgromadzonych funduszy przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego? 

 
Tak. Już po dwóch latach od wpłacenia pierwszej składki można dokonać częściowej lub 
całkowitej wypłaty zgromadzonych środków. 
 

5. Co jest korzystniejszą formą lokowania pieniędzy – Fundusz „Pogodna Jesień” 
czy lokaty terminowe w banku? 

 
Wyniki „Pogodnej Jesieni” wykazują zdecydowanie większą rentowność niż lokaty bankowe. 
 

6. Czy można przystąpić do „Pogodnej Jesieni” nie będąc ubezpieczonym  
w Grupowym Ubezpieczeniu Pracowniczym PZU Życie? 

 
Tak, przystąpienie do „Pogodnej Jesieni” nie jest uwarunkowane uczestnictwem w innym 
ubezpieczeniu. 
 

7. Czy można uzyskać informacje od osób, które uczestniczą już w funduszu 
„Pogodna Jesień”? 

 
Tak, „Pogodna Jesień” funkcjonuje już na terenie Politechniki Śląskiej od kilku lat, mamy 
nadzieję, że ku zadowoleniu jego uczestników.  
 
 
 
 
 


