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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 172/2017

ZASADY PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ 
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. 

§ 1 WSTĘP

 1. Zasady Prowadzenia Polityki Informacyjnej, nazywane dalej 
„Polityką Informacyjną”, przez TU Allianz Życie Polska S.A., zwane 
dalej „Spółką”, określają standardy upowszechniania informacji do-
tyczących działalności Spółki oraz prowadzenia przejrzystej polity-
ki informacyjnej uwzględniającej potrzeby i oczekiwania akcjonariu-
szy oraz klientów.

 2. Nadrzędnym celem opracowania Polityki informacyjnej w Spółce 
jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia efektyw-
ności procesu przekazywania informacji i zagwarantowanie wyso-
kich standardów komunikacji z akcjonariuszami i klientami, co stano-
wi wyraz poszanowania zasady powszechnego i równego dostępu 
do informacji.

 3. Treść dokumentu Polityki Informacyjnej wyraża wartości wskaza-
ne w rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie przy-
jęcia i stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzo-
rowanych”, a określone w niej informacje potwierdzają, że Spółka 
prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, któ-
ra służy budowie właściwych relacji oraz przyczynia się do wzrostu 
zaufania społecznego wobec Spółki, jej akcjonariuszy, pracowników, 
klientów i partnerów biznesowych. 

§ 2 ZASADY NADRZĘDNE POLITYKI INFORMACYJNEJ

Wprowadzenie Polityki Informacyjnej przyczynia się do zwiększenia 
efektywności i przejrzystości działania Spółki, umożliwiając budowanie 
właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do in-
formacji zarówno klientom, jak i akcjonariuszom, a także poprzez reali-
zację następujących zasad:

 1) równego dostępu – zapewniającego wszystkim akcjonariuszom 
oraz klientom równe warunki dostępu do informacji oraz równy jej 
zakres;

 2) przejrzystości – realizowanej za pomocą raportów bieżących i okre-
sowych, zawierających wszystkie wymagane prawem informacje, 
usystematyzowane, przedstawione w formie przyjaznej w odbiorze;

 3) rzetelności – gwarantującej, że na pytania kierowane do Spółki ak-
cjonariusze i klienci otrzymają rzetelne, wyczerpujące (w granicach 
obowiązującego prawa) i prawdziwe odpowiedzi;

 4) wiarygodności – zapewniającej publiczny dostęp do informacji 
o zdarzeniach mających bezpośredni lub pośredni istotny wpływ na 
finansowy stan Spółki.

§ 3 ORGANIZACJA POLITYKI INFORMACYJNEJ

 1. Politykę Informacyjną przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Spółki. 
 2. Aby zapewnić efektywną komunikację z akcjonariuszami oraz klien-

tami, Spółka prowadzi okresową weryfikację Polityki Informacyjnej 
pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, wytycznymi i rekomendacjami ogranów nadzoru oraz inny-
mi regulacjami dotyczącymi funkcjonowania Spółki na rynku regu-
lowanym.

§ 4 ADRESACI POLITYKI INFORMACYJNEJ

Adresatami Polityki Informacyjnej prowadzonej przez Spółkę są 
w szczególności:

 1) akcjonariusze; 
 2) klienci;
 3) partnerzy biznesowi;
 4) organy i instytucje nadzorcze odpowiadające na organizację rynku 

regulowanego, w tym Komisja Nadzoru Finansowego;
 5) media.

§ 5 ZAKRES UPOWSZECHNIANYCH INFORMACJI

 1. Polityka Informacyjna dotyczy obowiązków informowania akcjo-
nariuszy i klientów Spółki o zdarzeniach, które mają bezpośredni 
istotny wpływ na bieżącą działalność Spółki. Podstawową zasadą 
Polityki Informacyjnej jest zapewnienie równego dostępu do praw-
dziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji dotyczących bieżą-
cej działalności Spółki, w tym jej sytuacji finansowej.

 2. Prawidłowe realizowanie obowiązku, wskazanego w ust. 1, wyma-
ga podawania do wiadomości publicznej danych, których zakres 
obejmuje:

 1) informacje o bieżącej sytuacji finansowej Spółki (w terminach 
oraz formie i na zasadach określonych przez powszechnie obo-
wiązujące przepisy prawa),

 2) wiadomości o wydarzeniach mających istotny wpływ na sytua-
cję finansową Spółki, 

 3) wewnętrzną organizację Spółki, obejmującą podstawową struk-
turę organizacyjną,

 4) zarządzanie ryzykiem w zakresie aktywów klienta,
 5) zasady i terminy udzielania odpowiedzi klientom,
 6) zasady i terminy udzielania odpowiedzi akcjonariuszom,
 7) informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla 

Instytucji Nadzorowanych, 
 8) inne informacje, wymagane zgodnie przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa.
 3. Spółka, podając powód nieujawnienia informacji, może nie upo-

wszechniać informacji określonej niniejszą Polityką Informacyjną, je-
żeli informacja ta zawiera elementy, których ujawnienie może mieć 
niekorzystny wpływ na pozycję Spółki na rynku właściwym w rozu-
mieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stano-
wić tajemnicę prawnie chronioną. 

 4. Prowadząc aktywne działania w zakresie Polityki Informacyjnej, 
Spółka stosuje się również do zasad z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu, określonych w szczególności w dokumentach:

 1) Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, sformułowane 
przez Polską Izbę Ubezpieczeń, które wskazują sposoby postę-
powania w relacjach z klientami, pośrednikami ubezpieczenio-
wymi, organami regulacyjnymi, mediami, a także z innymi ubez-
pieczycielami;

 2) Kodeks Etyki. Etyka w biznesie i zgodność działania z prawem 
i regulacjami wewnętrznymi – zatwierdzony przez Zarząd – któ-
rego celem jest utrzymanie wysokiej jakości usług oraz zbudo-
wanie wspólnej świadomości korporacyjnej wśród pracowników 
w oparciu o zbiór jednolitych zasad etycznych i norm moralnych.

§ 6 ZASADY I TERMINY UDZIELANIA ODPOWIEDZI KLIENTOM

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, mając 
jednocześnie na uwadze należytą ochronę interesów klientów, Spółka 
dba o wysokie standardy składania i rozpatrywania reklamacji klien-
tów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 7 ZASADY I TERMINY UDZIELANIA ODPOWIEDZI 
AKCJONARIUSZOM

Spółka przekazuje informacje akcjonariuszom zgodnie z zasadami 
określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w zgod-
nych z nim terminach, a w innych przypadkach w terminie 7 dni, kierując 
się dobrymi praktykami działania wypracowanymi w zakresie wzajem-
nej współpracy. Bierze także pod uwagę potrzeby akcjonariuszy i za-
pewnia im równy dostęp do wszystkich przekazywanych informacji. 
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§ 8 ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI MEDIOM

Spółka przekazuje mediom informacje o wynikach, nowych produktach, 
kampaniach reklamowych. Odpowiada też na pytania przedstawicieli 
mediów dotyczące funkcjonowania Spółki, wyjaśnia także sprawy inter-
wencyjne klientów, jeśli media zgłaszają taką potrzebę.

§ 9 MIEJSCE I TERMINY UPOWSZECHNIANYCH INFORMACJI

 1. Spółka upowszechnia informacje wskazane w niniejszej Polityce 
Informacyjnej przez upublicznienie ich na swojej stronie interneto-
wej www.allianz.pl

 2. W ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, Spółka 
przekazuje do publicznej wiadomości informacje w języku polskim, 
w nim również komunikuje się z klientami.

 3. Publikacja danych, do których ujawniania obowiązana jest Spółka, 
następuje w terminach wyznaczonych przez powszechnie obowią-
zujące przepisy prawa. Informacje o czynnikach i zdarzeniach o cha-
rakterze istotnym, które mają wpływ na sytuację finansową Spółki 
przekazywane są niezwłocznie po ich zajściu.

§ 10 SPRAWOZDANIE O WYPŁACALNOŚCI I KONDYCJI 
FINANSOWEJ (SFCR)

 1. Zgodnie z Art. 291 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i rease-
kuracyjnej z dn. 11 września 2015 r. Spółka ujawnia sprawozdanie 

o wypłacalności i kondycji finansowej nie później niż w ciągu 14 ty-
godni od zakończenia roku obrotowego z uwzględnieniem przepi-
sów przejściowych. 

 2. Sprawozdanie publikowane jest na stronie internetowej Spółki w lo-
kalizacji: https://www.allianz.pl/dla-ciebie/pomoc-i-obsluga/archi-
wum/archiwum-sprawozdania-finansowe/

 3. Szczegóły dotyczące procesu sporządzania publikowanych sprawo-
zdań, zgodnie z Wytyczną nr 31 – Polityka publicznego ujawniania 
zawartą w „Wytycznych dotyczących sprawozdawczości i publicz-
nego ujawniania informacji” EIOPA tj. 

 • osoby/funkcje odpowiedzialne za przygotowanie i przegląd 
publicznie ujawnionych informacji,

 • procesy i odpowiadające im procedury wypełniania wymogów 
ujawniania,

 • procesy przeglądu i zatwierdzania sprawozdania na temat wy-
płacalności i kondycji finansowej,

 • oraz pozostałe kwestie związane z tym procesem
  znajdują się w Instrukcji sporządzania Sprawozdania o wypłacalno-

ści i kondycji finansowej w TU Allianz Życie Polska S.A. którą przygo-
towuje i aktualizuje Departament Księgowości i Raportowania.

§ 11

Niniejsza Polityka Informacyjna wchodzi w życie z dniem podpisania. 


