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EIOPA – ang. European Supervisory Authority for Occupational Pensions and Insurance – 
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Północnej dotycz�ca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia 
obowi�zków podatkowych w USA 

GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej 

IRCS – ang. Integrated Risk and Control System - zintegrowany system zarz�dzania ryzykiem i 
kontrol� 

IRCS/ELCA – testowanie kontroli 
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Podsumowanie 

Towarzystwo Ubezpiecze	 Allianz �ycie Polska Spółka Akcyjna (zwane dalej „Towarzystwem”,  
„Zakładem Ubezpiecze	”, „Spółk�”, „Allianz Polska”) z siedzib� w Warszawie przy ul. Rodziny 
Hiszpa	skich 1 rozpocz�ło działalno�� operacyjn� we wrze�niu 1997 roku na podstawie 
zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów dnia 28 lutego 1997 roku. Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru S�dowego S�du Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XIII 
Gospodarczy Rejestrowy w dniu 26 czerwca 2001 roku, pod numerem KRS 21971. 

Przedmiotem działalno�ci Spółki jest prowadzenie działalno�ci ubezpieczeniowej działu I, 
okre�lonej w zał�czniku do ustawy z dnia ustawy z 11 wrze�nia 2015 roku o działalno�ci 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

Spółka nale�y do mi�dzynarodowej grupy, której ostateczn� jednostk� dominuj�c� jest Allianz 
Societas Europaea (Allianz SE). 

Niniejsze sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej zostało sporz�dzone na dzie	 31 
grudnia 2018 roku. 

 

Podstawa sporz�dzenia 

Obowi�zek sporz�dzenia Sprawozdania o wypłacalno�ci i kondycji finansowej wynika z zapisów 
Ustawy o działalno�ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 wrze�nia 2015 r., Rozdział 
11, Art. 284 ust. 1. 

Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej zostało sporz�dzone zgodnie z 
nast�puj�cymi aktami prawnymi i dokumentami:  

• Ustawa o działalno�ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 wrze�nia 2015 r., 
(zwana dalej „Ustaw�”), 

• Rozporz�dzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 pa
dziernika 2014 r. 
uzupełniaj�ce Dyrektyw� Wypłacalno�� II, 

• Rozporz�dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. 
ustanawiaj�ce wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i 
wzorów formularzy dotycz�cych sprawozdania na temat wypłacalno�ci i kondycji 
finansowej zgodnie z dyrektyw� Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE, 

• Wytyczne dotycz�ce sprawozdawczo�ci i publicznego ujawniania informacji (EIOPA-BoS-
15/109 PL). 

Dla celów niniejszego Sprawozdania Spółka stosuje nast�puj�ce zasady ujmowania i wyceny: 

• Zasady ujmowania i wyceny aktywów i zobowi�za� innych ni� rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe dla celów wypłacalno�ci zgodne z Art. 223 Ustawy, 

• Metody ustalania warto�ci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla 
celów wypłacalno�ci przez Zakład zgodne z Art. 224-233 Ustawy. 

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci i minimalny wymóg kapitałowy obliczane s� zgodnie z 
odpowiednimi przepisami Ustawy dotycz�cymi obliczania wymogów kapitałowych (Art. 249 – 
257). 

Wysoko�� �rodków własnych ustalana jest zgodnie z Art. 238 - 248 Ustawy. 

Działalno�� i wyniki operacyjne zakładu ubezpiecze� 

Spółka ma w ofercie szeroki pakiet ubezpiecze	 na �ycie i do�ycie, ubezpiecze	 z funduszami 
kapitałowymi, polisy life casco oraz ubezpieczenia zdrowotne i grupowe. 
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Spółka przygotowuje sprawozdania finansowe według polskich standardów rachunkowo�ci. W 
roku obrotowym 2018 przypis składki brutto w Spółce wyniósł 591,1 mln zł, co stanowi spadek o 
1% w stosunku do przypisu za rok 2017. W 2018 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, 
wyst�piła wy�sza sprzeda� ubezpiecze	 tradycyjnych, zwłaszcza produktów zdrowotnych oraz 
dodatkowych ubezpiecze	 do produktów indywidualnych, przy jednoczesnym spadku sprzeda�y 
produktów grupowych oraz produktów powi�zanych z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym. 

Rok sprawozdawczy zamkni�to zyskiem netto w wysoko�ci 53,5 mln zł, co stanowi spadek o 
3,2% w porównaniu do roku 2017. Spadek wyniku finansowego jest głównie efektem wy�szych 
kosztów działalno�ci ubezpieczeniowej, przy jednocze�nie ni�szej warto�ci wykupów. 

Kapitały własne na dzie	 31 grudnia 2018 roku osi�gn�ły sum� 435,0 mln zł (wzrost o 2,9 mln zł 
w stosunku do okresu porównawczego). Warto�� utworzonych na koniec 2018 roku rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych brutto ukształtowała si� na poziomie 2112,6 mln zł (spadek o 
306,4 mln zł w stosunku do okresu porównawczego). 

 

System zarz�dzania 

Spółka opiera swoj� działalno�� na czterech podstawowych filarach takich jak: 

• przedsi�biorczo�ci 
• przywództwie opartym na współpracy 
• zaufaniu 
• doskonało�ci obsługi klienta i wzorcach rynkowych. 

Wy�ej wskazane filary wsparte s� silnym przestrzeganiem i wdro�eniem: 

• zasad ładu korporacyjnego,  
• mi�dzy-departamentowymi komitetami,  
• adekwatnego, efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewn�trznej,  
• 3 liniach obrony według zasad Wypłacalno�ci II, 
• systemie regulacji wewn�trznych, 
• efektywnej strukturze organizacyjnej. 

Spółka dba o odpowiednia weryfikacj� swoich pracowników zarówno w momencie nawi�zywania 
współpracy jak i w trakcie jej trwania, poprzez wdro�enie regulacji wewn�trznych zakresie 
kompetencji i reputacji dotycz�cej kluczowych funkcji w organizacji, jak równie� odpowiednich 
zasad wynagradzania, ograniczaj�cych ryzyko konfliktu interesów i wyst�pienia narusze	. 

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono istotnych zmian w systemie zarz�dzania. 

Profil ryzyka 

TU Allianz �ycie Polska S.A. oferuje indywidualne długoterminowe jak równie� grupowe 
ubezpieczenia w zakresie ochrony �ycia, zabezpieczenie na wypadek powa�nych chorób i 
ochrony dochodów ubezpieczonych, na całe �ycie, jak i na zadany okres.  

Profil ryzyka mo�na przedstawi� w oparciu o kapitałowy wymóg wypłacalno�ci ("SCR"), który w 
wypadku TU Allianz �ycie Polska S.A. jest generowany: w 68,4% przez ryzyko aktuarialne 
ubezpiecze	 na �ycie, w 24,0% przez ryzyko rynkowe i 6,5% przez ryzyko operacyjne, 
dodatkowo 1,1% zwi�zane jest z ryzykiem niewykonania zobowi�zania przez kontrahenta. 

Profil ryzyka nie ró�ni si� znacznie od profilu na koniec 2017 roku. 

W okresie sprawozdawczym nie zaszły inne istotne zmiany w profilu ryzyka. 
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Moduł „Ryzyko ubezpiecze	 na �ycie” SCR generowany jest przede wszystkim przez ryzyko 
rezygnacji z umów (du�y portfel, długoterminowych umów posiadanych przez towarzystwo) i w 
drugiej kolejno�ci ryzyko �miertelno�ci (ochrona ryzyka �miertelno�ci zapewniana przez 
towarzystwo swoim klientom). 

Moduł „Ryzyko rynkowe” SCR jest generowany przede wszystkim przez ryzyko zmiany cen akcji 
(zwi�zane z dopuszczonym w Dyrektywie Wypłacalno�� II podej�ciem, prezentacji ryzyka 
rynkowego aktywów funduszy inwestycyjnych, jako ryzyka akcji) oraz w drugiej kolejno�ci ryzyko 
stóp procentowych (wra�liwo�� warto�ci najlepszego oszacowania zobowi�za	 
ubezpieczeniowych na zmiany stopy procentowej, kompensowana poprzez dopasowanie 
aktywów stanowi�cych zabezpieczenie w/w zobowi�za	). 

Moduły „Ryzyko operacyjne” i „Ryzyko niewykonania zobowi�zania przez kontrahenta” daj� 
relatywnie najmniejszy wkład do całkowitego SCR (relatywnie zbilansowany poziom składek i 
rezerw, reasekuracja nie stanowi istotnej pozycji w bilansie, a instytucje, z którymi współpracuje 
zakład s� bardzo wiarygodne). 

Wycena do celów wypłacalno�ci 

Spółka wycenia aktywa dla celów wypłacalno�ci w warto�ci godziwej.  

Spółka wycenia zobowi�zania dla celów wypłacalno�ci, inne ni� rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe dla celów wypłacalno�ci, w warto�ci godziwej. 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na cele wypłacalno�ci tworzone s� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu najwy�szych standardów grupy Allianz. 
Na koniec 2018 roku rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na cele wypłacalno�ci brutto wynosiły 
1 722 mln zł, przy czym 1 595 mln zł (92,6%) RTU pochodziło z polis z Ubezpieczeniowym 
Funduszem Kapitałowym, 229 mln zł z polis typu kapitałowego (głównie ubezpieczenia na �ycie i 
do�ycie oraz polisy posagowe), a reszt� (-102 mln zł) stanowiły ujemne rezerwy z ubezpiecze	 
ochronnych, umów dodatkowych oraz polis grupowych. 

Proces oblicze	 rezerw techniczno-ubezpieczeniowych podlega �cisłej kontroli stworzonej przez 
Allianz Polska wokół modeli przepływów pieni��nych zbudowanych przez Spółk� m.in. w celu 
kalkulacji rezerw na potrzeby wypłacalno�ci. 

W okresie sprawozdawczym nie dokonano istotnych zmian w zasadach wyceny dla celów 
wypłacalno�ci. 

Zarz�dzanie kapitałem 

Wska
nik pokrycia SCR (liczony wg formuły standardowej sytemu Wypłacalno�� II) na 31 grudnia 
2018 roku wynosił 305,5%, przy �rodkach własnych w wysoko�ci 672,7 mln zł oraz kapitałowym 
wymogu wypłacalno�ci ("SCR") w wysoko�ci 220,2 mln zł. Zakres wypłacalno�ci był wysoki ze 
wzgl�du na posiadany przez towarzystwo portfel długoterminowych umów ubezpieczenia, z 
których towarzystwo spodziewa si� uzyskiwa� zyski w przyszło�ci. 

Spółka zapłaciła dywidend� swoim wła�cicielom w wysoko�ci 55,3 mln zł we wrze�niu 2018 roku.  

W okresie sprawozdawczym nie zaszły inne istotne zmiany w zarz�dzaniu kapitałem. 

Celem zarz�dzania kapitałem w przedsi�biorstwach jest utrzymywanie wystarczaj�cych �rodków 
własnych na pokrycie SCR i MCR z odpowiednim buforem. TU Allianz �ycie Polska S.A. 
przeprowadza regularny przegl�d współczynnika wypłacalno�ci w ramach systemu 
monitorowania ryzyka i zarz�dzania kapitałem. 
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A. Działalno�� i wyniki operacyjne 

A.1 Działalno�� 

A.1.1 Działalno�� ubezpieczeniowa 

Towarzystwo Ubezpiecze	 Allianz �ycie Polska Spółka Akcyjna ma w ofercie szeroki pakiet 
ubezpiecze	 indywidualnych i grupowych na �ycie. Oferta dla osób prywatnych obejmuje m.in. 
ubezpieczenia na �ycie i do�ycie, ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi, polisy life casco 
oraz indywidualne ubezpieczenie zdrowotne. Firmom spółka oferuje grupowe ubezpieczenia na 
�ycie, pracownicze programy emerytalne oraz ubezpieczenia zdrowotne 
 

A.1.1.1 Przynale�no�� do grupy 

TU Allianz �ycie Polska S.A. nale�y do mi�dzynarodowej grupy, której ostateczn� jednostk� 
dominuj�c� jest Allianz SE. Struktura grupy oraz kraje lokalizacji spółek zaprezentowane s� na 
schemacie poni�ej:  

 
 
 

A.1.1.2 Udziały w kapitale akcyjnym powy�ej 10%  

Poni�ej lista akcjonariuszy wraz z procentow� struktur� praw własno�ci i prawa głosu: 
 
1. Allianz New Europe Holding GmbH, Hietzinger Kai 101-105,  A -1130 Wiede	, Austria – 80,3% 
2. TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpa	skich 1, Warszawa, Polska – 19,7% 
 

A.1.2 Istotne zdarzenia w okresie sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym nie wyst�piły �adne istotne zdarzenia, które wpłyn�łyby istotnie na 
zmian� struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego. 
 
 

Allianz SE, Niemcy

100%

Allianz Holding Eins 
GmbH, Austria

100%

Allianz New Europe 
Holding GmbH, 

Austria 
100%

TUiR Allianz Polska 
S.A., Polska

Allianz 
Edukacja S.A., 

Polska
100%

TFI Allianz 
Polska S.A., 

Polska
100%

Allianz Polska 
Services Sp. z o.o., 

Polska 
100%

TU Allianz �ycie 
Polska S.A., 

Polska
19,7%

PTE Allianz 
Polska S.A., 

Polska
64,98%

  ������ �������
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A.1.3 Pozostałe informacje  

A.1.3.1 Nadzór 

Instytucj� odpowiedzialn� za nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym w Polsce jest Komisja 
Nadzoru Finansowego (KNF), Plac Powsta	ców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Nadzór nad 
grup� kapitałow� Allianz sprawuje niemiecki Federalny Urz�d Nadzoru Finansowego 
(“Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” – BaFin), Dreizehnmorgenweg 13-15, 53175 
Bonn. 
 

A.1.3.2 Audytor 

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Audyt sp.k.� (dawniej: 
PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.), ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, numer podmiotu 
uprawnionego 144, została wybrana przez Rad� Nadzorcz� Spółki na audytora Sprawozdania o 
wypłacalno�ci i kondycji finansowej za rok 2018.  

Za przeprowadzenie badania i sporz�dzenie opinii odpowiedzialny jest niezale�ny biegły rewident 
Tomasz Orłowski, numer ewidencyjny 12045. 

 

A.2 Wynik z działalno�ci ubezpieczeniowej 

A.2.1 Life 

TU Allianz �ycie Polska S.A. prezentuje wynik techniczny jako wynik z działalno�ci 
ubezpieczeniowej. 

 

A.2.1.1 Wynik z działalno�ci ubezpieczeniowej w podziale na istotne linie 
biznesowe.  

Tabela 1: Wynik z działalno�ci ubezpieczeniowej w podziale na istotne linie biznesowe 

tys. PLN 2017 2018 Zmiana % 

Ubezpieczenia na �ycie 42 159 46 426 4 267 10,1% 
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia 
dzieci 2 354 1 795 -559 -23,7% 

Ubezpieczenia na �ycie, je�eli s� zwi�zane 
z UFK, a tak�e ubezpieczenia na �ycie, w 
których �wiadczenie zakładu ubezpiecze	 
jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy 
lub inne warto�ci bazowe 

 

13 284 -1 739 -15 023 -113,1% 

Ubezpieczenia rentowe 29 295 266 917,2% 

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 22 718 30 140 7 422 32,7% 

Suma 80 544 76 917 -3 627 ������

 

Tabela 2: Przychody i koszty z działalno�ci ubezpieczeniowej w podziale na istotne linie biznesowe. 

��	
�

� � � � �

tys. PLN 

Składki 
zarobione 

netto 

Wynik z 
działalno�ci 
lokacyjnej 

Odszkodowania 
i �wiadczenia 

netto 

Koszty 
działalno�ci 

ubezpieczeniowej 
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Ubezpieczenia na �ycie 167 004 22 625 89 608 50 240 
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia 
dzieci 2 558 2 425 4 545 481 

Ubezpieczenia na �ycie, je�eli s� zwi�zane 
z UFK, a tak�e ubezpieczenia na �ycie, w 
których �wiadczenie zakładu ubezpiecze	 
jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy 
lub inne warto�ci bazowe 

 

174 651 -142 313 311 440 54 776 

Ubezpieczenia rentowe 320 189 310 0 

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 226 487 3 560 119 884 79 840 

Suma 571 020 -113 514 525 787 185 337 

��	��

tys. PLN 

Składki 
zarobione 

netto 

Wynik z 
działalno�ci 
lokacyjnej 

Odszkodowania 
i �wiadczenia 

netto 

Koszty 
działalno�ci 

ubezpieczeniowej 

Ubezpieczenia na �ycie 165 687 24 221 86 653 53 269 
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia 
dzieci 2 736 2 796 4 320 489 

Ubezpieczenia na �ycie, je�eli s� zwi�zane 
z UFK, a tak�e ubezpieczenia na �ycie, w 
których �wiadczenie zakładu ubezpiecze	 
jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy 
lub inne warto�ci bazowe 

 

198 756 146 858 342 933 48 392 

Ubezpieczenia rentowe 31 221 403 11 

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 211 390 3 591 121 085 71 545 

Suma 578 600 177 687 555 394 173 706 

 

Zmiana 

Składki 
zarobione 

netto 

Wynik z 
działalno�ci 
lokacyjnej 

Odszkodowania 
i �wiadczenia 

netto 

Koszty 
działalno�ci 

ubezpieczeniowej 

Ubezpieczenia na �ycie 0,8% -6,6% 3,4% -5,7% 
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia 
dzieci -6,5% -13,3% 5,2% -1,6% 

Ubezpieczenia na �ycie, je�eli s� zwi�zane 
z UFK, a tak�e ubezpieczenia na �ycie, w 
których �wiadczenie zakładu ubezpiecze	 
jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy 
lub inne warto�ci bazowe 

 

-12,1% -196,9% -9,2% 13,2% 

Ubezpieczenia rentowe 932,3% -14,5% -23,1% -100,0% 

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 7,1% -0,9% -1,0% 11,6% 

Suma -1,3% -163,9% -5,3% 6,7% 
 
 

Do wyniku finansowego Zakładu w najwi�kszym stopniu kontrybuowały ubezpieczenia na �ycie 
oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, w wi�kszo�ci których zaobserwowany został wzrost 
składki przypisanej brutto. W ubezpieczeniach, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o 
okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpiecze	 zwi�zanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym odnotowali�my spadek składki przypisanej brutto oraz ujemny wynik 
techniczny. 
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A.2.1.2 Wynik z działalno�ci ubezpieczeniowej / przychody i koszty w podziale 
na obszary geograficzne 

Cało�� wyniku z działalno�ci ubezpieczeniowej TU Allianz �ycie Polska S.A. jest realizowana na 
terenie Polski.  

 

A.2.1.3 Ogólna charakterystyka wyniku z działalno�ci ubezpieczeniowej  

 
Wynik techniczny spadł o 3,6 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego, co w głównej mierze 
było spowodowane ni�szym wynikiem w ubezpieczeniach, w których �wiadczenie jest ustalane w 
oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpiecze	 zwi�zanych z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ni�szy wynik tego portfela ubezpiecze	 to wynik 
malej�cych aktywów oraz amortyzacji aktywowanych kosztów akwizycji. Spadek wyniku 
technicznego został cz��ciowo skompensowany lepsz� rentowno�ci� ubezpiecze	 na �ycie oraz 
ubezpiecze	 wypadkowych i chorobowych.  

 

A.3 Wynik z działalno�ci lokacyjnej (inwestycyjnej) 

A.3.1 Wynik z działalno�ci lokacyjnej i jego składowe  

 
Struktura portfela inwestycyjnego Towarzystwa wynika z charakteru i struktury jego zobowi�za	 i 
rezerw. Głównym składnikiem portfela inwestycyjnego Towarzystwa s� obligacje skarbowe oraz 
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych sektora obligacji korporacyjnych. 

Tabela 3: Alokacja aktywów finansowych 

  � w tys. PLN     %     

�� 31.12.2018 31.12.2017 zmiana 31.12.2018 31.12.2017 zmiana  

Obligacje Skarbu Pa	stwa 711 327 594 523 116 804 28% 22% 6 p.p. 

Jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych inwestuj�cych w 
instrumenty dłu�ne 

88 060 82 592 5 468 3% 3% 0 p.p. 

Jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych inwestuj�cych w 
instrumenty akcyjne 

9 805 9 631 174 0% 0% 0 p.p. 

Jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych inwestuj�cych w 
pozostałe instrumenty 

7 009 6 161 848 0% 0% 0 p.p. 

 Depozyty inne ni� ekwiwalenty 
�rodków pieni��nych 31 316 65 969 -34 653 1% 2% -1 p.p. 

Aktywa netto ubezpiecze	 na 
�ycie, gdy ryzyko lokaty ponosi 
ubezpieczaj�cy  

1 696 867 2 006 049 -309 182 
 

67% 73% -6 p.p. 

Suma 2 544 384 2 764 925 -220 541 100% 100% 0 p.p. 

 

Wynik na działalno�ci inwestycyjnej Towarzystwa jest rezultatem takiego składu portfela oraz 
zmian na rynku finansowym: 



TU Allianz �ycie Polska S.A.   
Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej 
31 grudnia 2018 r.  

 

14 

 

Tabela 4: Zmiany wyniku inwestycyjnego 

w tys. PLN Instrumenty dłu�ne 
Jednostki 

uczestnictwa 

Pozostałe lokaty 
oraz depozyty 

inne ni� 
ekwiwalenty 
�rodków 

pieni��nych 

Aktywa netto 
ubezpiecze� na 
�ycie, gdy ryzyko 

lokaty ponosi 
ubezpieczaj�cy 

 
Suma 

  � �    

  12M 18 12M 17 12M 18 12M 17 12M 18 12M 17 12M 18 12M 17 
 

12M 18 12M 17 

Przychody z lokat 25 618 23 000 1 943 10 264 507 353 25 841 27 463  53 909 61 080 

Wynik dodatni z 
realizacji lokat 

1 657   1 229 2 493     2 768 62 555 
 

5 654 65 048 

Niezrezalizowane zyski 
z lokat     3 106     3 905 89 659  3 908 89 765 

Koszty działalno�ci 
lokacyjnej 1 023 2 840 151 456 45 210 21 854 23 343  23 073 26 849 

Wynik ujemny z 
realizacji lokat 

72 1 550 641 330     91 372 7 627 
 

92 085 9 507 

Niezrealizowane straty 
na lokatach     226 1     61 601 1 849  61 827 1 850 

Wynik na działalno�ci 
lokacyjnej                  -113 514 177 687 

 
 

W roku 2018 całkowity wynik na działalno�ci inwestycyjnej wyniósł -113,5 mln zł, co stanowiło 
zmian� o -291,2 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik całkowity w 2018 na 
�rodkach własnych wyniósł 28,8 mln zł, za� na aktywach UFK -142,3 mln zł. 
 

A.3.2 Wynik z działalno�ci lokacyjnej 

 
Przychody z odsetek i dywidend dotycz�ce portfela inwestycyjnego �rodków własnych 
Towarzystwa wyniosły w 2018 roku 53,9 mln zł, w 2017 roku była to warto�� 61,1 mln zł. 
Całkowity wynik na działalno�ci inwestycyjnej wyniósł 28,8 mln zł.  

Na wzrost warto�ci wyniku na instrumentach dłu�nych w 2018 r. wpływ miał przede wszystkim 
wy�sza ni� w 2017 r. baza aktywów (wzrost wielko�ci portfela w wyniku wpływów z nowego 
biznesu), a tak�e udana alokacja w dłu�ne skarbowe papiery warto�ciowe po atrakcyjnych w 
porównaniu do całego roku rentowno�ciach.  

Na znacz�cy spadek wyniku na działalno�ci inwestycyjnej wpływ miał przede wszystkim wynik na 
aktywach UFK, których aktywa znacz�co spadły w wyniku korekty na �wiatowych rynkach akcji w 
4 kw. 2018 r. 

 

A.3.3 Zyski/straty rozpoznawane bezpo�rednio w kapitałach  

  
Poni�sza tabela prezentuje stany kapitału z aktualizacji wyceny. 

Tabela 5: Kapitał z aktualizacji wyceny 

w tys. PLN � 2018 2017 

Skład kapitału z aktualizacji wyceny �     

Instrumenty finansowe dost�pne do sprzeda�y � 31 554 26 940 

Razem Kapitał z aktualizacji wyceny � 31 554 26 940 
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A.3.4 Informacja nt. inwestycji w instrumenty sekurytyzowane 

 
W roku 2018 Towarzystwo nie przeprowadzało inwestycji w instrumenty sekurytyzowane takie jak 
np. ABS (Asset Backed Securities), MBS (Mortgage Backed Securities) czy inne. 

 

A.4 Wyniki z pozostałych rodzajów działalno�ci  

Zakład ubezpiecze	 zalicza do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w szczególno�ci 
przychody i koszty dotycz�ce: 

• sprzeda�y b�d
 likwidacji ruchomych �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i 
prawnych oraz materiałów; 

• czynno�ci komisarza awaryjnego; 
• odpisów aktualizacyjnych warto�ci nale�no�ci, innych ni� nale�no�ci z tytułu ubezpiecze	 

i reasekuracji; 
• odpisów nale�no�ci i zobowi�za	 przedawnionych, umorzonych i nie�ci�galnych, innych 

ni� nale�no�ci z tytułu ubezpiecze	 i reasekuracji; 
• zapłaty lub otrzymania odszkodowa	 pozaubezpieczeniowych, kar i grzywien (z 

wyj�tkiem odsetek za zwłok�) ł�cznie z kosztami post�powania s�dowego; 
• podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych 

instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68).  
 

W roku porównawczym struktura pozostałych przychodów i kosztów kształtowała si� 
analogicznie. 

Warto�ci ze sprawozdania finansowego wg Polskich Standardów Rachunkowo�ci (PSR) 
przedstawione s� w tabeli poni�ej.  

 

Tabela 6: Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

dane w tys. PLN   2018 2017 Zmiana % 

Pozostałe przychody 
operacyjne   882 627 255 40,7% 

Pozostałe koszty 
operacyjne   9 271 10 468 -1 197 -11,4% 

 

  

A.5 Wszelkie inne informacje 

 
Wszelkie istotne informacje zostały zamieszczone w poprzednich sekcjach.   
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B. System zarz�dzania 

B.1 Informacje ogólne o systemie zarz�dzania  

System zarz�dzania podlega regularnym przegl�dom. Przegl�d odbywa si� raz w roku, lub ad-
hoc, w przypadku wyst�pienia nadzwyczajnych okoliczno�ci (takich jak w przypadku wi�kszych 
zmian organizacyjnych lub prawnych), jak równie�, mo�e skupi� si� na wybranych obszarach 
systemu zarz�dzania. 

Odpowiedzialno�� za przegl�d le�y po stronie Zarz�du. Zarz�d dokonuje oceny systemu 
zarz�dzania pod k�tem adekwatno�ci, efektywno�ci, odpowiednio�ci zaprojektowania oraz 
prawidłowo�ci funkcjonowania, przy uwzgl�dnieniu charakteru, skali i zło�ono�ci ryzyk. 

Przegl�d systemu zarz�dzania jest oddzielnym procesem i nie mo�e by� zast�piony przez proces 
kontrolny pojedynczego elementu systemu zarz�dzania. 

Ocena systemu zarz�dzania składa si� z przegl�du adekwatno�ci i przegl�du skuteczno�ci, czyli 
powinna wskaza�, czy system zarz�dzania jest odpowiednio zaprojektowany i czy skutecznie 
działa. 

Ocena adekwatno�ci wskazuje, czy okre�lone elementy systemu zarz�dzania s� kompletne i 
odpowiednio zaprojektowane i czy przystaj� do modelu biznesowego Allianz Polska Ocena 
adekwatno�ci odbywa si� raz w roku na wspólnym posiedzeniu posiadaczy nadzoruj�cych 
kluczowe funkcje w ramach Komitetu Governance i Funkcji Kluczowych. 

Ocena adekwatno�ci systemu zarz�dzania obejmuje w szczególno�ci: 

• strategie Spółki (np. biznesowe, ryzyka inwestycyjnego), w tym strategiczne inicjatywy i 
projekty, a tak�e zadania zwi�zane z praktykami Grupy, 

• współzale�no�ci pomi�dzy Grup� a Spółk�, ich wzajemne relacje, 
• główne ustalenia przegl�du systemu zarz�dzania,  
• transakcje wewn�trz Grupy, 
• struktura organizacyjna, 
• przepływ informacji do Grupy (system komunikacji, raportowanie itd.). 

Ocena skuteczno�ci systemu zarz�dzania gwarantuje, �e elementy zarz�dzania oraz przypisane 
kontrole s� przeprowadzane zgodnie z planem. Opiera si� ona przede wszystkim na kontroli 
przeprowadzonej przez Spółk�, na któr� składa si� zestaw standardowych działa	 kontrolnych, w 
tym cykliczne testowania i podział obowi�zków kontrolnych zwi�zanych z zarz�dzaniem Spółk�. 
Ka�dy element systemu zarz�dzania jest przypisany do jednego lub wi�kszej liczby kontrolnych 
jednostek organizacyjnych. 

Oprócz kontroli jak wy�ej, przegl�d systemu zarz�dzania mo�e wykorzystywa� wyniki z innych 
procesów kontroli czy ustale	, na przykład:  

• sprawozdania z przeprowadzonych audytów wewn�trznych, w szczególno�ci w zakresie 
oceny systemu lub elementów systemu zarz�dzania 

• informacje/wnioski innych jednostek organizacyjnych, czy funkcji, w szczególno�ci funkcji 
kluczowych (np. przegl�dy przez nie przeprowadzone, spotkania kwartalne osób 
pełni�cych kluczowe funkcje). 

Koordynatorem procesu przygotowania materiałów jest Departament Zarzadzania Zgodno�ci�. 

Struktura systemu zarz�dzania składa si� z: 

a) Zarz�du, 
b) Rady Nadzorczej 
c) jednostek organizacyjnych Spółki, 
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d) komitetów powołanych w ramach Spółki, 
e)  osób kieruj�cych poszczególnymi jednostkami wraz z przypisanym im zakresem 

obowi�zków, 
f) wskazanych funkcji kluczowych zgodnie z obowi�zuj�ca regulacj� w zakresie 

kompetencji i reputacji osób pełni�cych kluczowe funkcje, w tym:  
• Zarz�dzania Ryzykiem,  
• Zarz�dzania Zgodno�ci�,  
• Audytu Wewn�trznego,  
• Aktuarialn�, 
• Prawn�, 
• Ksi�gowo�ci i Raportowania. 

Zakresy odpowiedzialno�ci jednostek organizacyjnych Spółki i komitetów powołanych przez 
Zarz�d okre�lone zostały w regulaminie organizacyjnym Spółki, natomiast kompetencje 
poszczególnych członków Zarz�du wskazane s� w Zarz�dzeniu Prezesa Zarz�du. Ka�dy z 
pracowników Spółki posiada zakres obowi�zków, w którym okre�lone s� jego zadania i 
kompetencje. 

System zarz�dzania w TU Allianz �ycie Polska S.A. jest adekwatny do wielko�ci Spółki, jej 
charakteru i skali prowadzonej działalno�ci. 

 

B.1.1 Zarz�d  

Zarz�d składa si�, z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Rad� 
Nadzorcz� na wspóln�, 5-letni� kadencj�.  

Na dzie	 31 grudnia 2018 r. w skład Zarz�du wchodziło 5 członków, w tym trzech Wiceprezesów. 

Do kompetencji Zarz�du nale�� wszelkie sprawy niezastrze�one na rzecz innych organów Spółki 
przez przepisy Ustawy o działalno�ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeks spółek 
handlowych oraz Statut.  

Zarz�d, przy uwzgl�dnieniu uprawnie	 pozostałych organów Spółki, prowadzi sprawy Spółki, 
okre�la kierunki jej działalno�ci, reprezentuje j� na zewn�trz, w s�dzie i poza s�dem oraz 
podejmuje uchwały dla wykonania celów Spółki, w tym w szczególno�ci zatwierdza ogólne i 
szczególne warunki ubezpiecze	. 

 Zadania operacyjne zwi�zane z bie��cym funkcjonowaniem Spółki realizowane s� przez 
poszczególnych członków Zarz�du w ramach kierowanych przez nich wyodr�bnionych pionów 
organizacyjnych. Na dzie	 31 grudnia 2018 roku w Spółce działały nast�puj�ce piony: 

1. Pion Zarz�dzania Wewn�trznego, kierowany przez Wiceprezesa Zarz�du Matthiasa 
Baltina, 

2. Pion Operacyjny, kierowany przez Wiceprezesa Zarz�du Radosława Kami	skiego, 
3. Pion Finansowy, kierowany przez Członka Zarz�du Grzegorza Krawca, 
4. Pion Underwritingu i Zarz�dzania Produktami, kierowany przez Członka Zarz�du 

Krzysztofa Wanatowicza, 
5. Pion Sprzeda�y, kierowany przez Wiceprezesa Zarz�du Grzegorza Kulika. 

Członkowie Zarz�du pracuj� tak�e w komitetach wyodr�bnionych w ramach struktury 
organizacyjnej Spółki. Na dzie	 31 grudnia 2018 roku istniały nast�puj�ce komitety, w skład 
których wchodz� członkowie Zarz�du TU Allianz �ycie Polska S.A.: 

1. Komitet Ryzyka 
2. Komitet Inwestycyjny,  
3. Komitet Finansowo-Inwestycyjny, 
4. Komitet Produktowy, 
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5. Komitet Projektowy, 
6. Komitet Podatkowy, 
7. Komitet Wynagrodze	, 
8. Komitet Windykacyjny, 
9. Komitet Zamkni�cia Aktuarialnego 
10. Komitet Sprzeda�y, 
11. Komitet Bezpiecze	stwa i BCM, 
12. Komitet ds. Zarz�dzania Jako�ci� Danych. 

 

B.1.2 Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza TU Allianz �ycie Polska S.A. sprawuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działalno�ci i składa si� z co najmniej trzech członków powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Pracami Rady kieruje, w tym zwołuje i przewodniczy 
posiedzeniom, jej Przewodnicz�cy powoływany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku 
nieobecno�ci Przewodnicz�cego, Rada reprezentowana jest przez jego Zast�pc�, równie� 
powoływanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obecnie w skład Rady Nadzorczej 
wchodzi czterech członków – dwóch zwi�zanych z akcjonariuszami, Przewodnicz�cy Rady 
Petros Papanikolaou i jego Zast�pca Kay Müller, oraz dwóch członków niezale�nych, Pan Jakub 
Karnowski i Pan Jacek Lisowski. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj� si� w zale�no�ci od 
potrzeb. W roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedze	. Istnieje równie� mo�liwo�� 
zwołania posiedzenia na wniosek Zarz�du Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

 

B.1.3 Kwestie wymagaj�ce zatwierdzenia lub zgody Rady Nadzorczej lub 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

Niektóre istotne działania Zarz�du wymagaj� zatwierdzenia lub zgody Rady Nadzorczej. 
Sytuacje, kiedy takie zatwierdzenie lub zgoda s� wymagane okre�lone s� przez obowi�zuj�ce 
przepisy prawa, a tak�e Statut Spółki. S� to w szczególno�ci: 

• zatwierdzenie strategii zarz�dzania ryzykiem oraz innych dokumentów lub działa	 
przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarz�d, 

• zatwierdzenie rocznego planu audytu wewn�trznego, 
• zatwierdzenie sprawozdania o wypłacalno�ci i kondycji finansowej. 

Działania wymagaj�ce podj�cia uchwały lub udzielenia zezwolenia przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki to w szczególno�ci: 

• podwy�szenie lub obni�enie kapitału zakładowego, 
• poł�czenie Spółki z innymi Spółkami, 
• emisja obligacji Spółki, 
• zmiana Statutu Spółki, 
• podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, 
• rozwi�zanie i likwidacja Spółki, 
• zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa Spółki lub jego zorganizowanej cz��ci oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 
 

B.1.4 Struktura organizacyjna 

W strukturze organizacyjnej Towarzystwa wyodr�bnia si� nast�puj�ce Piony organizacyjne: 

1) Pion Zarz�dzania Wewn�trznego, 
2) Pion Operacyjny, 
3) Pion Finansowy, 
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4) Pion Underwritingu i Zarz�dzania Produktami, 
5) Pion Sprzeda�y. 

Struktura organizacyjna Towarzystwa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Zarz�dzeniem Prezesa Zarz�du odpowiedzialno�� w zakresie organizowania i 
kierowania poszczególnymi pionami biznesowymi przedstawia si� nast�puj�co: 

�� Matthias Baltin, Wiceprezes Zarz�du Towarzystwa, odpowiedzialny jest za pion wskazany w 
pkt. 1 

�� Radosław Kami	ski, Wiceprezes Zarz�du Towarzystwa, odpowiedzialny jest za pion 
wskazany w pkt. 2  

�� Grzegorz Krawiec, Członek Zarz�du Towarzystwa, odpowiedzialny za pion wskazany w pkt. 3 
�� Krzysztof Wanatowicz, Członek Zarz�du Towarzystwa, odpowiedzialny jest za pion wskazany 

w pkt. 4 
�� Grzegorz Kulik, Wiceprezes Zarz�du Towarzystwa odpowiedzialny jest za pion wskazany w 

pkt. 5  
Zmiany w systemie zarz�dzania s� ka�dorazowo wprowadzane do Regulaminu Organizacyjnego 
Spółki zawieraj�cego opis zada	 realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz 
do Zarz�dzenia Prezesa Zarz�du, które okre�la odpowiedzialno�� poszczególnych członków 
Zarz�du w zakresie organizowania i kierowania poszczególnymi pionami biznesowymi. 
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W roku 2018 Regulamin Organizacyjny Spółki był aktualizowany: 29 stycznia 2018 roku, 
6 kwietnia 2018 roku, 11 maja 2018 roku, 1 lipca 2018 roku, 1 listopada 2018 roku w zakresie 
wskazanym poni�ej. 

W styczniu 2018 r. zmiany obejmowały: 

1) w Pionie Organizacyjnym:  
� poł�czenie Wydziału Zarz�dzania Projektami z Wydziałem Zarz�dzania Organizacyjnego 

i utworzenie w Pionie Operacji Departamentu Zarz�dzania Projektami i Zarz�dzania 
Organizacyjnego, 

� utworzenie w ramach nowo powstałego Departamentu Zarz�dzania Projektami i 
Zarz�dzania Organizacyjnego Wydziałów: Performance Management i Wdro�enia 
Projektu ABS, 

� powołanie Zespołu Rozlicze	 z Dostawcami w ramach Departamentu Jako�ci i 
Optymalizacji Procesów, 

� likwidacji Wydziału Prognozowania i Grafikowania w strukturze Departamentu Obsługi 
Klienta i przeniesienia realizowanych przez niego funkcji do Wydziału Projektu i 
Optymalizacji Procesów działaj�cego w strukturach Departamentu Jako�ci i Optymalizacji 
Procesów, 

Powy�sze zmiany wynikały z dostosowania struktury organizacyjnej Spółki do Allianz 
Operating Model, harmonizacji procesów, centralizacji projektów wewn�trz organizacji oraz 
realizacji wymaga	 regulacyjnych i rekomendacji audytowych.  

2) w Pionie Finansowym: 
� powołanie nowego Wydziału Rozwoju Informacji Zarz�dczej w Departamencie Kontroli 

Finansowej celem zwi�kszania przewagi konkurencyjnej Allianz poprzez wdra�anie 
narz�dzi Business Intelligence jak równie� rozwój wiarygodnej i aktualnej informacji 
niezb�dnej do efektywnego zarz�dzania. 

3) w Pionie Sprzeda�y: 
� likwidacj� Wydziału Zarz�dzania Projektami i przesuni�cie jego zada	 do nowego 

Departamentu Zarz�dzania Projektami i Zarz�dzania Organizacyjnego w Pionie 
Operacyjnym. 
 

 
W kwietniu 2018 r. zmiany obejmowały: 
 
1) w Pionie Organizacyjnym: 

� likwidacj� Wydziału �wiadcze	 z Ubezpiecze	 Osobowych, 
� powołanie w strukturach Departamentu Obsługi Klienta nowego Wydziału Obsługi 

Ubezpiecze	 Indywidualnych na �ycie i �wiadcze	 Osobowych, który powstał z 
poł�czenia Wydziału Obsługi Ubezpiecze	 na �ycie z Wydziałem �wiadcze	 z 
Ubezpiecze	 Osobowych, 

� powołanie w ramach Wydziału Obsługi Ubezpiecze	 Indywidualnych na �ycie i 
�wiadcze	 Osobowych zespołów: Zespół �wiadcze	 z Ubezpiecze	 Osobowych; Zespół 
�wiadcze	 Zło�onych i Bankowych; Zespół �wiadcze	 Medycznych; Zespół Operacji 
Finansowych; Zespołu Obsługi Ubezpiecze	 Indywidualnych na �ycie. 

     Powy�sze zmiany wynikały z harmonizacji procesów i centralizacji projektów wewn�trz 
organizacji. 

2) powołanie Komitetu Szkodowego zgodnie z zaleceniami po audycie „Maturity Model”. 
 
 
W maju 2018 r. zmiany obejmowały: 
 
1) w Pionie Organizacyjnym: 

� w Departamencie Administracji z Wydziału Wsparcia Operacyjnego wył�czone zostały 
Zespół Indeksacji oraz Zespół Mailing Room, które w nowej strukturze s� odr�bnymi 
komórkami organizacyjnymi w ramach departamentu. 
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2) w Pionie Sprzeda�y: 
� w ramach Departamentu Rozwoju i Wsparcia Sprzeda�y likwidacj� Wydziału Rozwoju 

Sprzeda�y 
� w ramach Departamentu Sprzeda�y Ubezpiecze	 Masowych: likwidacj� Wydziału 

Współpracy z Sieci� Wył�czn� oraz powołanie Wydziału Rozwoju Sprzeda�y w Kanale 
Wył�cznym 

� zmian� nazwy Departamentu Współpracy z Multiagencjami na Departament Sprzeda�y 
Sieci Multiagencyjnej w ramach którego powołani zostaj� Regionalni Dyrektorzy 
Sprzeda�y Multiagencyjnej oraz Wydział Rozwoju Sprzeda�y w Kanale Multiagencyjnym. 

Zmiany w Pionie Sprzeda�y miały na celu rozdzielenie struktury zarz�dzania sieciami 
dystrybucji kanału wył�cznego oraz kanału multiagencyjnego; aktywizacj� kanałów sprzeda�y, 
aktywizacj� agentów w liniach biznesowych. Zadania dotychczasowego Wydziału Rozwoju 
Sprzeda�y oraz Wydziału Współpracy z Sieci� Wył�czn� zostały przej�te przez nowo 
powstałe: Wydział Rozwoju Sprzeda�y w Kanale Wył�cznym; Wydział Rozwoju Sprzeda�y w 
Kanale Multiagencyjnym; Wydział Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych i 
Zdrowotnych; Wydział Zarz�dzania Ofert� Produktow�.  
 

W lipcu 2018 r. zmiany obejmowały: 
 
1) w Pionie Organizacyjnym: 

� w Departamencie Likwidacji Szkód wył�czenie z Wydziału Likwidacji Szkód Zło�onych 
Sekcji ds. Obsługi Spraw Fraud i wł�czenie jej do Wydziału Zapobiegania Nadu�yciom. 

� w Departamencie Obsługi Klienta w Wydziale Obsługi Ubezpiecze	 i �wiadcze	 
Osobowych poł�czenie dotychczasowego Zespołu Operacji Finansowych oraz Zespołu 
�wiadcze	 Zło�onych i Bankowych w jeden Zespół �wiadcze	 i Operacji Finansowych. 
Zmiany te podyktowane były optymalizacj� procesów i zwi�kszeniem satysfakcji klienta 

2) w Pionie Underwritingu i Zarz�dzania Produktami: 
� przeniesienie Departamentu Sprzeda�y Ubezpiecze	 Korporacyjnych do Pionu Sprzeda�y, 
� powołanie Departamentu Portfolio Management w struktury którego wł�czony został 

Wydział Reasekuracji  
3) w Pionie Sprzeda�y: 

� powołanie Departamentu Sprzeda�y Ubezpiecze	 Korporacyjnych. 
 

W listopadzie 2018 r. zmiany obejmowały: 
 
1) w Pionie Operacyjnym:  

� powołanie Zespołu Testów Biznesowych w Departamencie Zarz�dzania Projektami i 
Zarz�dzania Organizacyjnego; 

� likwidacj� Wydziału Współpracy z Placówkami Medycznymi i przeniesienie jego zada	 do 
Wydziału Obsług Ubezpiecze	 Grupowych i Zdrowotnych. W Wydziale Obsługi 
Ubezpiecze	 Grupowych i Zdrowotnych powołane zostały: Zespół Współpracy z 
Placówkami Medycznymi oraz Zespól Rozlicze	 z Placówkami Medycznymi; 

� w obszarze IT w Departamencie Rozwoju Oprogramowania zmian� nazwy Wydziału 
Integracji i Architektury Aplikacji na Wydział Integracji Aplikacji; 

2) w Pionie Sprzeda�y: 
� powołanie Departamentu Sprzeda�y w Kanale Bankowym i Po�redników Finansowych w 

miejsce Departamentu Bancassurance i Affinity w zwi�zku z rozszerzeniem zada	 
departamentu o współprac� z po�rednikami finansowymi. 

3) likwidacj� Komitetu Sprzeda�y. 
 

 

B.1.5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU Allianz �ycie Polska S.A. powinno si� odby� w terminie 
sze�ciu miesi�cy po upływie ka�dego roku obrotowego. Podczas obrad nast�puje m.in. 
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rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki, a tak�e sprawozdania finansowego 
Spółki za ubiegły rok obrotowy. 

 

B.1.6 Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza TU Allianz �ycie Polska S.A. składa si�, z co najmniej trzech członków 
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzie	 31 grudnia 
2018 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło czterech członków – dwóch reprezentantów 
akcjonariuszy oraz dwóch członków niezale�nych. 

Zakres zada	 i zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej okre�lone zostały w Statucie Spółki, a 
tak�e uchwalonym przez Rad� Regulaminie. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalno�ci� Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalno�ci. Do jej szczególnych uprawnie	 nale�y m.in.: 

• badanie i ocena sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania 
finansowego, 

• ocena wniosków Zarz�du, co do podziału zysku lub pokrycia straty, 
• powoływanie i odwoływanie członków Zarz�du, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarz�du,  
• zatwierdzanie strategii zarz�dzania ryzykiem oraz innych dokumentów lub działa	 

przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarz�d do zatwierdzenia, 
• rozpoznawanie innych spraw przedstawionych przez Zarz�d. 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miar� potrzeb. Zarz�d lub ka�dy członek Rady 
Nadzorczej mo�e równie� wnioskowa� o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, które nast�pnie 
powinno by� zwołane przez Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od 
dnia otrzymania wniosku. Je�eli Przewodnicz�cy nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca mo�e je 
zwoła� samodzielnie. 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani s� na wspóln�, 5-letni� kadencj�. Mog� by� 
powoływani spo�ród akcjonariuszy oraz osób spoza ich grona, spełniaj�cych wymogi 
przewidziane w przepisach prawa, w szczególno�ci w Ustawie o działalno�ci ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej. 

Do 15 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:  

• Petros Papanikolaou - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej,  
• Kay Müller – Zast�pca Przewodnicz�cego,  
• Jakub Marek Karnowski, 
• Jacek Lisowski 
• Götz Martin Wricke 

Pan Götz Martin Wricke zło�ył rezygnacj� ze składu Rady Nadzorczej z dniem 16 grudnia 2018 
roku.  

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane s� zwykł� wi�kszo�ci� głosów. W przypadku równej 
ilo�ci głosów decyduje głos Przewodnicz�cego. Uchwały mog� by� równie� podejmowane w 
trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania 
si� na odległo��. 

Do wa�no�ci podejmowanych uchwał wymagane jest wysłanie zaprosze	 w formie przewidzianej 
Regulaminem Rady Nadzorczej przynajmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie. W roku 2018 Rada Nadzorcza nie 
delegowała �adnego ze swoich członków do samodzielnego pełnienia okre�lonych czynno�ci. 
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Cz��� członków Rady Nadzorczej powołana  jest do funkcjonuj�cych w jej ramach komitetów. Na 
dzie	 31 grudnia 2018 r. istniały nast�puj�ce komitety: 

• Komitet Audytu, w skład którego wchodziło 3 członków Rady Nadzorczej (Jakub 
Karnowski jako Przewodnicz�cy Komitetu Audytu i dwóch członków Jacek Lisowski i Kay 
Müller). Komitet Audytu sprawuje m.in.  stały nadzór nad systemem kontroli wewn�trznej 
w Spółce, monitoruje proces sprawozdawczo�ci finansowej i wykonywanie czynno�ci 
rewizji finansowej oraz odpowiada za procedur� wyboru firmy audytorskiej, jak i 
monitoruje niezale�no�� biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. Mo�e równie� inicjowa� 
audyt okre�lonych obszarów działalno�ci Spółki.  

• Komitet Strategii, w skład którego wchodziło 2 członków Rady Nadzorczej (Petros 
Papanikolaou - Przewodnicz�cy Komitetu Strategii i Kay Müller jako jego członek). 
Głównym zadaniem Komitetu Strategii jest doradztwo i wsparcie dla Zarz�du w zakresie 
planów strategicznych oraz inicjatyw strategicznych.  

• Komitet Wynagrodze	, w skład którego wchodziło 2 członków Rady Nadzorczej (Petros 
Papanikolaou – Przewodnicz�cy Komitetu Wynagrodze	 i Kay Müller jako jego członek). 
Komitet Wynagrodze	 nadzoruje funkcjonowanie polityki wynagradzania w Spółce, 
przygotowuje wnioski do Walnego Zgromadzenia oraz Zarz�du z proponowanymi 
kierunkami zmian funkcjonuj�cych polityk wynagradzania, współpracuje z jednostk� 
odpowiedzialn� za zarz�dzanie zasobami ludzkimi w obszarze zagadnie	 zwi�zanych z 
wynagradzaniem.  

Zasady funkcjonowania komitetów oraz zakres ich zada	 okre�lane s� przez ich regulaminy 
uchwalone przez Rad� Nadzorcz�. 

Ponadto, Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadanie zgodnie z Zasadami ładu korporacyjnego 
oraz wytycznymi i rekomendacjami wydanymi przez Komisj� Nadzoru Finansowego. 
  

 

B.1.7  Funkcjonuj�ce Komitety 

W spółce powołane zostały nast�puj�ce komitety, jako jednostki mi�dzydepartamentowe 
realizuj�ce lub nadzoruj�ce obowi�zki nało�one na Spółk�.  

 

B.1.7.1 Komitety, w skład których wchodz� członkowie Zarz�du 

1. Komitet Ryzyka 
2. Komitet Inwestycyjny 
3. Komitet Finansowo-Inwestycyjny 
4. Komitet Produktowy 
5. Komitet Projektowy 
6. Komitet Podatkowy 
7. Komitet Szkodowy 
8. Komitet Wynagrodze	 
9. Komitet Windykacji 
10. Komitet Zamkni�cia Aktuarialnego 
11. Komitet Bezpiecze	stwa i BCM 
12. Komitet ds. Zarz�dzania Jako�ci� Danych 
 

W spółce funkcjonuj� równie�: 

1. Komitet Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
2. Komitet Ex-Gratia 
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w skład których nie wchodz� członkowie Zarz�du. 

 

B.1.7.2 Komitety funkcjonuj�ce w ramach Rady Nadzorczej 

1. Komitet Audytu 
2. Komitet Strategii 
3. Komitet Wynagrodze	 
 

B.1.7.3 Komitety mi�dzyspółkowe 

Spółka powołała i jest uczestnikiem równie� nast�puj�cych Komitetów: 

1. Grupowy Komitet Governance i Funkcji Kluczowych  
2. Grupowy Komitet Etyki i Przest�pstw Wewn�trznych 

Ka�da spółka z grupy Allianz Polska delegowała swoich przedstawicieli do powy�szych 
Komitetów. 

 

B.1.8 Polityki wynagradzania 

B.1.8.1 Zasady wynagradzania 

Zasady wynagradzania oraz powi�zana z nimi ocena pracownicza s� opisane w nast�puj�cych 
dokumentach formalnych (polityki, regulaminy, procedury): 

- Regulamin wynagradzania, 
- Polityka wynagradzania, 
- Procedura wynagradzania, 
- Procedura premiowania, 
- Regulamin premii kwartalnej, 
- Polityka wynagradzania członków organów kolegialnych, 
- Procedura w sprawie wyznaczania celów i oceny wyników pracy. 

 

B.1.8.1.1 Regulamin wynagradzania 

Regulamin wynagradzania okre�la zasady i warunki wynagradzania oraz przyznawania innych 
�wiadcze	 zwi�zanych z prac� Pracownikom zatrudnionym w TU Allianz �ycie Polska S.A.  

Regulamin okre�la równie� zasady wynagradzania osób pełni�cych kluczowe funkcje oraz osób, 
które maj� istotny wpływ na profil ryzyka. Zasady wynagradzania tych osób zgodne s� dyrektyw� 
europejsk� Wypłacalno�� II.  

Najwa�niejsze informacje: 

- wynagrodzenie składa si� z płacy zasadniczej, dodatków oraz mo�e składa� si� z płacy 
zmiennej; 

- oprócz wynagrodze	 pracownik mo�e otrzyma� �wiadczenia rzeczowe i socjalne; 
- wynagrodzenie wypłacane jest na konto bankowe; 
- pracownik mo�e otrzyma� premi� zgodnie z regulaminem premiowania; 
- mo�liwe jest uzyskanie równie� nagrody specjalnej od Zarz�du za osi�gni�cia maj�ce istotne 

znaczenie dla rozwoju firmy lub osi�gni�tego wyniku finansowego; 
- za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osi�gni�� i efektów w pracy 

pracodawca mo�e przyzna� pracownikowi premi� uznaniow�; 
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- pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za prac� w godzinach nadliczbowych,  
w godzinach nocnych, w dni �wi�teczne oraz dni przyj�te za wolne od pracy; 

- wynagrodzenie za czas choroby, odprawa emerytalno – rentowa wypłacana jest 
pracownikom zgodnie z obowi�zuj�c� liter� prawa zapisan� w Kodeksie Pracy;  

- pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieni��ny za niewykorzystany urlop z powodu 
rozwi�zania umowy lub w przypadku wyga�ni�cia stosunku pracy; 

- stanowiska w Spółce s� zwarto�ciowane (wycenione na podstawie ich wagi w organizacji). 
Struktura stanowisk wraz z minimalnym wynagrodzeniem na ka�dym poziomie opisana jest w 
zał�czniku do regulaminu; 

- w regulaminie wyodr�bnione s� stanowiska, które s� uznane za stanowiska kluczowe oraz 
posiadaj�ce istotny wpływ na profil ryzyka; 

- na wynagrodzenie osób pełni�cych kluczowe funkcje oraz osób, które maj� istotny wpływ na 
profil ryzyka składa si� wynagrodzenie stałe (wynagrodzenie zasadnicze wynikaj�ce z umowy 
o prac� lub kontraktu mened�erskiego) oraz mo�liwe wynagrodzenie zmienne (jego 
podstaw� jest realizacja celów spisanych w karcie celów); 

- cz��� wynagrodzenia zmiennego osób pełni�cych kluczowe funkcje oraz osób, które maj� 
istotny wpływ na profil ryzyka powinna by� odroczona i wypłacona po upływie 3 lat  
od zrealizowania wyznaczonych celów w danym roku; 

- wysoko�� odroczenia zgodna jest z wytycznymi KNF; 
- pomiar wyników pracy stanowi�cy podstaw� ustalenia wysoko�ci zmiennego składnika 

wynagrodzenia osób pełni�cych kluczowe funkcje i osób, których praca ma istotny wpływ na 
profil ryzyka Spółki powinien obejmowa� korekt� w dół z tytułu ekspozycji na bie��ce i 
przyszłe ryzyka. 

 

B.1.8.1.2 Procedura wynagradzania 

Polityka okre�la standard i zasady obowi�zuj�ce w obszarze zarz�dzania wynagrodzeniami. 
Ustanawia ogólne ramy dla ustalania wynagrodze	 stałych oraz zmiennych. 

Najwa�niejsze informacje: 

- ka�de stanowisko w organizacji ma okre�lony zakres odpowiedzialno�ci spisany w opisie 
stanowiska; 

- na podstawie opisów stanowisk ka�demu stanowisku przypisany zostaje poziom 
zaszeregowania; 

- wynagrodzenia wszystkich pracowników Spółki s� analizowane w czasie rocznego przegl�du 
wynagrodze	 (analiza odniesienia do median rynkowych); 

- zmiana wynagrodzenia pracownika powinna uwzgl�dnia� dane rynkowe, wyniki pracy 
pracownika i mo�liwo�ci finansowe pracodawcy. Jednorazowa podwy�ka wynagrodzenia 
zasadniczego nie powinna przekracza� 30%; 

- zmiana wynagrodzenia musi zosta� zaakceptowana przez Komitet Wynagrodze	; 
- bud�et wynagrodze	 podlega corocznemu przegl�dowi Komitetu Wynagrodze	; 
- zasady wynagradzania osób pełni�cych kluczowe funkcje s� zgodne z dyrektyw� europejsk� 

Wypłacalno�� II. 
 

B.1.8.1.3 Procedura wynagradzania 

Procedura wynagradzania okre�la zasady wynagradzania Pracowników, których podstaw� jest 
strategia organizacji, sytuacja finansowa oraz dane dotycz�ce wynagrodze	 pozyskanych z rynku 
pracy. 

Najwa�niejsze informacje: 

- pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz mog� przysługiwa� dodatkowe 
�wiadczenia, o których mowa w Regulaminie wynagradzania; 
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- pracownikowi mo�e zosta� wypłacona premia, o której mowa w procedurze premiowania; 
- podstaw� przyznawania podwy�ek jest przegl�d wynagrodze	, który ma miejsce raz do roku 

w drugim kwartale, po zako	czeniu procesu oceny rocznej; 
- dopuszczalne s� oczywi�cie sytuacje nadzwyczajne opisane szczegółowo w procedurze; 
- w Spółce funkcjonuj� opisy stanowiska, które okre�laj� zakres zada	, odpowiedzialno�� i 

wymagania w zakresie kompetencji na danym stanowisku; 
- w Spółce funkcjonuje Komitet Wynagrodze	, który decyduje m.in. o zmianach 

wynagrodzenia. 

 

B.1.8.1.4 Procedura premiowania 

Procedura premiowania okre�la zasady przyznawania premii. 

Najwa�niejsze informacje: 

- premia ma charakter premii za wyniki;  
- podstaw� otrzymania premii jest ocena realizacji celów rocznych;  
- wysoko�� podstawy premii uzale�niona jest od charakteru pracy i wynikaj�cego z tego 

zaszeregowania do okre�lonej grupy premiowej; 
- premia okre�lona jest, jako procent płacy zasadniczej przy realizacji 100% celów. 

Na stanowiskach strategicznych (kierownictwo wy�szego szczebla) jest to poziom 25% rocznego 
wynagrodzenia zasadniczego, na stanowiskach operacyjnych 10% rocznego wynagrodzenia 
zasadniczego.  

W przypadku obszaru sprzeda�y - na stanowiskach strategicznych (kierownictwo wy�szego 
szczebla) jest to poziom 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego, na stanowiskach 
operacyjnych 30% rocznego wynagrodzenia zasadniczego. 

- warunkiem nabycia prawa do premii jest realizacja celu korporacyjnego oraz celów 
indywidualnych na okre�lonym przez Spółk� poziomie; 

- premia naliczana jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. 

 

B.1.8.1.5  Regulamin premii kwartalnej  

Regulamin okre�la zasady przyznawania premii kwartalnych pracownikom obsługi klienta i 
likwidacji szkód. 

Najwa�niejsze informacje: 

- premia ma charakter premii za wyniki;  
- podstaw� otrzymania premii jest ocena realizacji celów kwartalnych; 
- systemem premii kwartalnej s� obj�ci wył�cznie pracownicy call center w obszarach likwidacji 

szkód i obsługi klienta; 
- maksymalna kwota premii, niezale�nie od zajmowanego stanowiska, wynosi 10%; 
- zał�cznik do regulaminu okre�la szczegółowe mierniki i wagi efektywno�ci na 

poszczególnych stanowiskach. 

 

B.1.8.1.6 Polityka wynagradzania członków organów kolegialnych  

Polityka okre�la zasady wynagradzania członków organów kolegialnych, tj. członków Zarz�du 
oraz członków Rady Nadzorczej. 
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Najwa�niejsze informacje: 

- wynagrodzenie członka organów kolegialnych składa si� z wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia zmiennego; 

- wynagrodzenie zmienne mo�e przybra� form� krótko, �rednio lub długoterminowej premii 
motywacyjnej; 

- premie motywacyjne mog� by� przyznawane w formie pieni��nej, akcjach lub innych 
instrumentach. 
 

W kategorii wynagrodzenia zmiennego członkom Zarz�du przyznawane s� jednostki 
rozliczeniowe RSU, które po przekroczeniu okresu zapadalno�ci mog� by� zamienione na prawa 
własno�ci akcji Allianz SE w Monachium. Umowa do tego systemu jest zawarta pomi�dzy 
uczestnikiem programu, a Allianz SE - nie s� to akcje �adnej ze spółek działaj�cej w Polsce. 

- wynagrodzenie członków Zarz�du ustalane jest przez pełnomocników powołanych przez 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub powołany Komitet Wynagrodze	;  

- wynagrodzenia ustalane s� na podstawie analizy rynku; 
- wynagrodzenie miesi�czne zasadnicze członka Zarz�du wynosi, co najmniej czterokrotno�� 

�redniego wynagrodzenia miesi�cznego w Polsce, zgodnie z danymi publikowanymi przez 
Główny Urz�d Statystyczny; 

- zmienne składniki wynagrodzenia zwi�zane s� z osi�ganymi wynikami, oparte s� na 
poł�czeniu oceny wyników danego członka Zarz�du i kierowanego przez niego obszaru 
działalno�ci Spółki; 

- cze�� wynagrodzenia zmiennego Członka Zarz�du jest odraczane na okres minimum 3 lat 
- warto�� odroczenia zgodna jest z wytycznymi KNF; 
- wynagrodzenie zmienne uzale�nione jest od realizacji celów rocznych. 

W spółce nie wprowadzono programów emerytalno-rentowych lub programów wcze�niejszych 
emerytur dla członków Zarz�du, Rady Nadzorczej i innych osób nadzoruj�cych kluczowe funkcje. 

 

B.1.8.1.7 Procedura w sprawie wyznaczania celów i oceny wyników pracy 

Procedura okre�la proces stawiania celów oraz oceny ich realizacji.  

Najwa�niejsze informacje: 

- proces wyznaczania celów odbywa si� co roku; 
- cele stawiane s� do ko	ca pierwszego kwartału okresu rozliczeniowego; 
- cele stawiane s� w dwóch kategoriach, jako cel korporacyjny oraz jako cele indywidualne; 
- cele indywidualne mog� przybra� form� celów jako�ciowych i/lub celów ilo�ciowych oraz 

form� oceny postaw i zachowa	; 
- istnieje mo�liwo�� odwołania si� od oceny wystawionej przez Bezpo�redniego przeło�onego; 
- informacja o realizacji celu korporacyjnego jest podana przez Zarz�d Spółki. 

 
W 2018 roku (okres sprawozdawczy) Towarzystwo nie zawierało istotnych transakcji z 
udziałowcami, osobami wywieraj�cymi znacz�cy wpływ na zakład oraz z członkami organu 
administruj�cego, zarz�dzaj�cego lub nadzorczego. 

 

B.2 Wymogi dotycz�ce kompetencji i reputacji  
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B.2.1 Polityka i procesy 

Spółka posiada aktualn� Procedur� kompetencji i reputacji osób pełni�cych kluczowe 
funkcje 

Regulacja ta ma zapewni� spełnianie przez wszystkie osoby, które zarz�dzaj� TU Allianz �ycie 
Polska S.A. wymaga	 w zakresie kompetencji i reputacji daj�cych r�kojmi� prawidłowego 
działania Spółki przewidzianych równie� w ustawie z dnia 11 wrze�nia 2015 roku o działalno�ci 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Procedura kompetencji i reputacji osób ułatwia realizacj� wymogów regulacyjnych i gwarantuje 
najwy�sze standardy kompetencji i reputacji dla wszystkich pracowników w TU Allianz �ycie 
Polska S.A. w szczególno�ci dla wy�szej kadry zarz�dzaj�cej i pracowników z kluczowych 
obszarów (zgodnie z definicj� poni�ej w punkcie B.2.2). Dla tych stanowisk procedura opisuje 
podstawowe zasady i procesy, zapewniaj�ce wystarczaj�c� wiedz�, do�wiadczenie i kwalifikacje 
zawodowe, a tak�e niezb�dn� rzetelno�� i solidno�� w ocenie wspomnianych osób. 

Jako wy�sz� kadr� zarz�dzaj�c� rozumie si� osob� prawnie i faktycznie zarz�dzaj�c� 
przedsi�biorstwem tj. Prezesa Zarz�du i innych członków Zarz�du Spółki. 

Pracownicy wykonuj�cy czynno�ci nale��ce do kluczowych funkcji (kluczowi pracownicy) to: 
zarz�dzaj�cy kluczowymi funkcjami (obszarami) oraz osoby im podległe w ramach danego 
obszaru. 

Osoby zarz�dzaj�ce kluczowymi funkcjami to osoby odpowiedzialne za realizacj� 
najwa�niejszych funkcji (zgodnie z definicj� poni�ej). S� to szefowie odpowiednich jednostek 
organizacyjnych bezpo�rednio raportuj�cy do Zarz�du b�d
 członków Zarz�du odpowiedzialnych 
za dany kluczowy obszar. Dla ka�dej kluczowej funkcji została powołana jedna osoba. 

Kluczowi pracownicy to osoby pracuj�ce w obszarach kluczowych funkcji. 

W uj�ciu procedury, kluczowe funkcje to funkcje odpowiedzialne za obszary: 

• Zarz�dzania Ryzykiem,  
• Zarz�dzania Zgodno�ci�,  
• Audytu Wewn�trznego,  
• Aktuarialny, 
• Prawny,  
• Ksi�gowo�ci i Sprawozdawczo�ci. 

Wg przyj�tej procedury za osob� kompetentn� (fit) uwa�a si� osob� której kwalifikacje 
zawodowe, wiedza i do�wiadczenie umo�liwiaj� odpowiednie wypełnianie powierzonej roli. 
Definicja ta obejmuje tak�e do�wiadczenie, umiej�tno�ci zarz�dcze i odpowiednie kwalifikacje, 
wiedz� i do�wiadczenie do pełnienia tej roli. 

Osoba o dobrej reputacji (proper), cieszy si� nieposzlakowan� opini�, jest rzetelna, uczciwa, a 
w obszarze biznesowym nie wzbudza zastrze�e	 w aspekcie karnym, finansowym i zarz�dczym. 
Osoba ta wykazuje si� nieskaziteln� postaw� wymagan� na danym stanowisku. 

Osoby zatrudnione na stanowiskach wy�szej kadry zarz�dzaj�cej oraz osoby pracuj�ce w 
kluczowych obszarach musz� spełnia� wymagania procedury w zakresie kompetencji i reputacji. 
Ponadto wprowadzona procedura słu�y do oceny innych pracowników zgodnie z wewn�trznymi 
standardami, zarówno w procesie rekrutacji, jak równie� w bie��cych działaniach.  

Departament HR ustanawia procesy monitoruj�ce w zakresie ci�głej i okresowej oceny zgodno�ci 
z wymogami procedury.  
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Osoby kompetentne i o dobrej reputacji s� oceniane indywidualnie w procesie rekrutacji, czy to 
wewn�trznie czy zewn�trznie, ale tak�e w okresie zatrudnienia, na bie��co, jak równie� w 
ramach regularnych ocen. Oceny s� tak�e prowadzone ad hoc, w sytuacjach wzbudzaj�cych 
istotne w�tpliwo�ci, co do kompetencji i reputacji danej osoby. 

Wymagane kompetencje, kwalifikacje, wiedza i do�wiadczenie ka�dorazowo zale�� od 
stanowiska. 

Członkowie Zarz�du wypełniaj� wymogi prawa, oraz ł�cznie posiadaj� kwalifikacje, wiedz� i 
znajomo��: 

- rynku ubezpieczeniowego, finansowego, zarz�dzania aktywami, 
- strategii i modelu biznesowego Spółki, 
- systemu zarz�dzania Spółki, 
- analizy finansowej i aktuarialnej, 
- wymogów prawa oraz rekomendacji i wytycznych organu nadzoru.  

Rada Nadzorcza, jako organ uprawniony do powoływania i odwoływania członków Zarz�du jest 
uprawniona do okre�lenia wymaganych kryteriów. 

 

B.2.2 Pracownicy zarz�dzaj�cy kluczowymi obszarami w Spółce 

Ka�dy zarz�dzaj�cy kluczowym obszarem posiada kompetencje niezb�dne do wypełniania 
zada	 opisanych w procedurze danego kluczowego obszaru i obowi�zuj�cego prawa. W 
przypadku, gdy kluczowy obszar jest outsourcingowany nale�y zabezpieczy� spełnienie przez 
dostawc� usług wymogów kompetencyjnych, okre�lonych niniejsz� procedur�. 

 

B.2.2.1 Zarz�dzaj�cy obszarem ryzyka 

Zarz�dzaj�cy funkcj� zarz�dzania ryzykiem Spółki posiada kwalifikacje, wiedz� i do�wiadczenie 
niezb�dne do monitorowania i zarz�dzania ryzykiem Spółki i systemu kontroli wewn�trznej, z 
raportowaniem wymogów kapitałowych (kapitału obci��onego ryzykiem) wł�cznie. 

Posiada wiedz� z zakresu obliczenia wypłacalno�ci Spółki i jej wpływu na wypłacalno�� Grupy 
Allianz niezb�dn� do oceny ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalno�ci Spółki i zgodno�ci z 
regulacyjnymi wymogami dotycz�cymi wypłacalno�ci. 

Szczegółowe wymagania okre�lone s� w regulacjach wewn�trznych dotycz�cych polityki ryzyka. 

 

B.2.2.2 Zarz�dzaj�cy obszarem zarz�dzania zgodno�ci� 

 
Zarz�dzaj�cy funkcj� (obszarem) Zarz�dzania Zgodno�ci� Spółki posiada kwalifikacje, 
do�wiadczenie i wiedz� niezb�dn� do zarz�dzania ryzykiem braku zgodno�ci Spółki, 
monitorowania zgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, zasadami i procedurami 
wewn�trznymi, a tak�e doradzania w sprawie zgodno�ci Spółki z odpowiednimi przepisami prawa 
w tym ocenia� wpływ ewentualnych zmian obowi�zuj�cych przepisów i regulacji. Szczegółowe 
wymagania okre�lone s� w Procedurze Zarz�dzania Ryzykiem Braku Zgodno�ci.  

 

B.2.2.3  Zarz�dzaj�cy audytem wewn�trznym 

Zarz�dzaj�cy funkcj� (obszarem) audytu wewn�trznego w Spółce posiada kwalifikacje, 
do�wiadczenie i wiedz� niezb�dn� do oceny adekwatno�ci i skuteczno�ci systemu zarz�dzania 
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Spółk� oraz wydawania zalece	, co do uchybie	 w zakresie systemu kontroli wewn�trznej i 
zgodno�ci z zasadami korporacyjnymi. Osoba ta posiada tak�e kompetencje w zakresie 
weryfikacji zgodno�ci decyzji podj�tych w nast�pstwie wydanych zalece	. Szczegółowe 
wymagania podane s� w polityce audytu w Spółce. 

 

B.2.2.4  Zarz�dzaj�cy aktuariatem 

Zarz�dzaj�cy aktuariatem Spółki posiada kwalifikacje, do�wiadczenie i wiedz� niezb�dn� do 
sprawdzania poprawno�ci wylicze	 rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Spółki w zakresie 
Wypłacalno�� II i warto�ci rynkowej oraz przedstawiania rekomendacji i opinii na temat 
zarz�dzania ryzykiem ubezpieczeniowym jak równie� niewypłacalno�ci Spółki.  

 

B.2.2.5  Zarz�dzaj�cy obszarem prawnym 

Zarz�dzaj�cy funkcj� (obszarem) prawnym posiada kwalifikacje, do�wiadczenie i wiedz� 
niezb�dn� do nadzorowania w zakresie wszystkich dziedzin dotycz�cych przepisów, zasad i 
regulacji, w tym wykładni prawa, zarz�dzania kwestiami prawnymi (wł�czaj�c w to ocen� własn� 
opiniowanie kwestii prawnych), monitorowania odpowiednich zmian prawnych i doradztwa dla 
kadry zarz�dzaj�cej wy�szego szczebla w zakresie aspektów prawnych. 
 

B.2.2.6 Zarz�dzaj�cy obszarami ksi�gowo�ci i sprawozdawczo�ci 

Zarz�dzaj�cy funkcjami (obszarami) ksi�gowo�ci i sprawozdawczo�ci Spółki posiada kwalifikacje, 
do�wiadczenie i wiedz� niezb�dn� do zapewnienia wiarygodnych informacji finansowych dla 
kadry zarz�dzaj�cej wy�szego szczebla, organów regulacyjnych i publicznych m.in. poprzez 
przygotowanie kwartalnych i rocznych sprawozda	 oraz raportów Wypłacalno�� II.  

Dla pracowników z kluczowych obszarów Spółki odpowiednie wymogi dotycz�ce kompetencji 
stosuje si� z uwzgl�dnieniem ich pozycji, roli i odpowiedzialno�ci w Spółce. 

O ile, aby uzna� osob� za kompetentn�, powinna ona spełni� wymogi zwi�zane z poziomem 
wiedzy i do�wiadczeniem zawodowym, o tyle w odniesieniu do reputacji danej osoby nie istniej� 
takie kryteria pozytywne, ale raczej negatywne okoliczno�ci, które wskazuj�, �e osoba utraciła 
nieposzlakowan� reputacj�.  

W zwi�zku z tym ocena reputacji danej osoby nie jest zwi�zana z weryfikacj� spełnienia 
wymaga	, ale dotyczy rozpatrywania istotnych w�tpliwo�ci, maj�cych realny wpływ na reputacj� 
osoby. Za takie wskazówki/w�tpliwo�ci uwa�a si� m.in.: 

• wszystkie poprzednie orzeczenia w sprawach przeciwko danej osobie lub trwaj�ce 
post�powania mog�ce doprowadzi� do ukarania /skazania za przest�pstwo, w 
szczególno�ci przest�pstwa z obszaru �wiadczenia usług finansowych (na przykład 
przepisów dotycz�cych prania brudnych pieni�dzy, manipulacji na rynku finansowym lub 
nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych, oszustw i przest�pstw 
finansowych), dotycz�cych działania na szkod� Spółki, klientów lub innych uczestników 
rynku, niewypłacalno�ci i prawa ochrony konsumentów i konkurencji, 

• wszystkie poprzednie orzeczenia/ decyzje lub trwaj�ce post�powania mog�ce prowadzi� 
do ukarania danej osoby, w zwi�zku z popełnieniem przest�pstwa b�d
 wykroczenia, 

• wszelkie kary administracyjne za naruszanie przepisów dotycz�cych usług finansowych i 
wszelkie post�powania w tym egzekucyjne prowadzone lub kary nało�one na dan� osob� 
lub podmiot w zwi�zku z działaniem b�d
 zaniechaniem tej osoby, 

• wszelkie istotne niezgodno�ci w odniesieniu do wykształcenia lub do�wiadczenia 
kandydata,  
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• wszelkie inne okoliczno�ci skutkuj�ce ryzykiem popełnienia przest�pstw finansowych, 
post�powania niezgodnego z prawem lub nara�enia reputacji Spółki. 

Dla zapewnienia doboru osób kompetentnych (fit) i o dobrej reputacji (proper) niezb�dny jest 
odpowiedni proces rekrutacji, oceny regularne i ad-hoc oraz wła�ciwe szkolenia.  

Za ocen� osób odpowiedzialne s� nast�puj�ce osoby/organy: 

• dla członków Rady Nadzorczej: Walne Zgromadzenie,  
• dla członków Zarz�du (wy�szej kadry zarz�dzaj�cej): Rada Nadzorcza,  
• dla Osób Zarz�dzaj�cych Kluczowymi Obszarami: Zarz�d lub członek Zarz�du 

odpowiedzialny za Kluczowy Obszar, 
• dla pracowników kluczowych: osoba odpowiedzialna za ten kluczowy obszar. 

Departament HR zapewnia, w trakcie procesu rekrutacji ka�dej osoby na stanowisko zaliczaj�ce 
si� do wy�szej kadry zarz�dzaj�cej lub pracowników kluczowych niezale�nie czy to wewn�trznie, 
czy zewn�trznie, ocen� pod wzgl�dem kompetencji i reputacji. Umowa o prac�, list intencyjny, 
umowa przedwst�pna lub umowa o �wiadczenie usług, mog� by� zawierane wył�cznie po 
pomy�lnym przej�ciu procesu rekrutacji opisanego poni�ej. 

Opisy stanowisk pracy s� wykorzystywane do wypełnienia wakatów na stanowiska pracowników 
kluczowych, zarówno wewn�trznie, jak i zewn�trznie. Departament HR dokona opisów stanowisk 
dla otwartych procesów rekrutacyjnych zgodnie z wymogami komunikacji korporacyjnej, prawa, w 
tym przepisami anty dyskryminacyjnymi. Ka�dy opis stanowiska pracy okre�la rol� i zadania oraz 
główne obowi�zki zwi�zane ze stanowiskiem, jak równie� kompetencje wymagane do pełnienia 
danej roli w nale�yty sposób. 

Kandydaci s� zobowi�zani do przedło�enia aktualnego �yciorysu (CV) na pocz�tku procesu 
rekrutacji. 

Kandydaci wewn�trzni, tj. pozostaj�cy w zatrudnieniu w Spółce, Allianz SE b�d
 w podmiocie od 
niej zale�nym (Grupa Allianz) przez dłu�ej ni� 4 lata s� zwolnieni z tego obowi�zku. 

Osoba zarz�dzaj�ca odpowiednim obszarem kluczowym okre�la, dla których stanowisk w tym 
obszarze wybrani ostatecznie kandydaci powinni by� poddani (cz��ciowej) weryfikacji. Przy 
ustalaniu ww. wymogów osoba zarz�dzaj�ca kluczowym obszarem powinna wzi�� pod uwag� 
poziom odpowiedzialno�ci na danym stanowisku, np. bezpo�rednie raportowanie do osoby 
zarz�dzaj�cej obszarem kluczowym. 

Kandydaci wybrani do zatrudnienia na stanowisko zaliczaj�ce si� do wy�szej kadry zarz�dzaj�cej 
lub zarz�dzaj�cy kluczowymi funkcjami s� zobowi�zani do przedstawienia o�wiadcze	 i 
dokumentów o sytuacji finansowej i prawnej w tym: 

• �yciorysu; 
• dokumentów potwierdzaj�cych wykształcenie i do�wiadczenie zawodowe przez osoby 

maj�ce pełni� kluczowe funkcje; 
• o�wiadczenie o niekaralno�ci zło�one pod rygorem odpowiedzialno�ci karnej za 

składanie fałszywych zezna	 albo za�wiadczenie potwierdzaj�ce niekaralno�� 
wystawione nie wcze�niej ni� w ci�gu 2 miesi�cy przed przedło�eniem; 

• o�wiadczenia osób maj�cych pełni� kluczowe funkcje o tocz�cych si� przeciwko nim 
podst�powaniach s�dowych w zwi�zku ze spraw� gospodarcz�; 

• o�wiadczenia osób maj�cych pełni� kluczowe funkcje o uczestnictwie w organach 
zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych spółek handlowych; 

• zgody osób maj�cych pełni� kluczowe funkcje na obj�cie stanowisk w Spółce. 

Departament HR dokonuje sprawdzenia referencji oraz weryfikacji dost�pnych informacji 
publicznych. 
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Wszyscy kandydaci powinni odby� przynajmniej dwie rozmowy, gdzie jedna z nich zostanie 
przeprowadzona ze specjalist� w zakresie HR. 

Przegl�d kompetencji i reputacji danej osoby jest prowadzony na bie��co i potwierdzany ocen� 
roczn�, która zawiera: 

• ocen� wiedzy zawodowej wymaganej na zajmowanym stanowisku oraz w stosownych 
przypadkach cech przywódczych i umiej�tno�ci zarz�dzania,  

• ocen� wiarygodno�ci i zaufania, która to stanowi integraln� cz��� obowi�zkowych celów 
behawioralnych oraz oceny wła�ciwego zachowania wy�szej kadry zarz�dzaj�cej oraz 
pracowników kluczowych funkcji w zakresie wykonywanych przez nich zada	. 

Ocena roczna na poziomie: spełnia oczekiwania, przekracza oczekiwania oraz znacznie 
przekracza oczekiwania lub pozycjonowanie na matrycy oceniaj�cej potencjał i wyniki pracy, co 
najmniej na pozycji 6 – tzw. key contributor, zakłada spełnienie oczekiwa	 w zakresie oceny 
kompetencji i reputacji. 

Ponadto, dla wy�szej kadry zarz�dzaj�cej i osób zarz�dzaj�cych kluczowymi obszarami raz do 
roku przeprowadzane jest badanie Career Development Conference (CDC), podczas którego 
oceniane jest wykonanie zada	 na obecnych stanowiskach jak równie� ich potencjał do obj�cia 
nowych ról. 

Członkowie Zarz�du podlegaj� corocznej ocenie przeprowadzanej przez Rad� Nadzorcz� w 
oparciu o przedstawiane jej dokumenty b�d
 informacje lub raporty przygotowywane na pro�b� 
cho�by jednego z członków Rady Nadzorczej.  

W przypadku zaistnienia podejrzenia braku odpowiednich kwalifikacji pracownika i niespełniania 
wymogów na konkretnym stanowisku wymagana jest ocena ad-hoc szczególnie w przypadku: 

• istotnego naruszenia Kodeksu Etyki lub naruszenia limitów ryzyka, 
• niezło�enia wymaganych dokumentów,  
• dochodzenia lub innego post�powania mog�cego prowadzi� do skazania za popełnienie 

przest�pstwa lub wykroczenia, (w przypadku przest�pstwa nale�y wzi�� pod uwag� zwi�zek 
zarzutów ze sprawowan� funkcj� w Spółce oraz Grupie Allianz), lub sankcji zwi�zanych z 
ustawodawstwem finansowym, 

• ewidencji niezgodno�ci finansowych lub ksi�gowych w przydzielonym obszarze 
odpowiedzialno�ci, 

• oznak zadłu�enia osób pełni�cych kluczowe funkcje takich jak wszcz�cie egzekucji lub, 
zaj�cie wynagrodzenia, 

• utraty licencji lub wszcz�cia post�powania sprawdzaj�cego  
• uzasadnionego zarzutu ze strony podmiotów wchodz�cych w skład Grupy Allianz (np. 

zwi�zanego z nieprawidłowo�ciami) lub ze strony przeło�onych, 
• oceny rocznej na poziomie cz��ciowo spełnia oczekiwania.  

Podczas oceny ad-hoc brane s� pod uwag� nie tylko okoliczno�ci, które doprowadziły do oceny, 
ale równie� czy nadal spełniane s� kryteria do zajmowanego stanowiska.  

W przypadku, kiedy kluczowy obszar jest obsługiwany na zasadzie outsourcingu, zgodnie z 
polityk� outsourcingu, nale�y zabezpieczy� spełnienie przez dostawc� usług wymogów 
kompetencyjnych, okre�lonych niniejsz� procedur�, w tym przedstawienia przez dostawc� usługi 
opisu procesu weryfikacji kompetencji i dopasowania osoby na dane stanowisko oraz 
dostarczenia pisemnego dokumentu potwierdzaj�cego dopasowanie kandydata do stanowiska. 

Bazuj�c na informacjach zgromadzonych podczas rekrutacji, oceny, oceny ad-hoc lub przy 
zachowaniu nale�ytej staranno�ci przy wyborze dostawcy outsourcingu, ka�dy przypadek 
powinien zosta� oceniony indywidualnie przy zało�eniu: 
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• w odniesieniu do kompetencji, je�eli oka�e si�, �e członek wy�szej kadry zarz�dzaj�cej, 
osoba pracuj�ca w kluczowym obszarze lub kandydat na te stanowiska nie posiada 
konkretnej wiedzy, kompetencji i umiej�tno�ci, nale�y rozwa�y�, czy mo�liwe jest 
uzupełnienie braku poprzez szkolenia specjalistyczne. Je�eli jest taka szansa, osoba 
powinna zosta� skierowana na takie szkolenie; 

• w odniesieniu do reputacji, w jakiejkolwiek sytuacji wzbudzaj�cej zastrze�enia w 
kontek�cie reputacji musz� by� brane pod uwag� w ocenie, czynniki, takie jak rodzaj 
wykroczenia, dotkliwo�� zdarzenia, stan post�powania (czy jest to orzeczenie ostateczne 
czy nieprawomocne), upływ czasu od zdarzenia i pó
niejsze zachowania osoby. Nale�y 
wzi�� pod rozwag� równie� poziom odpowiedzialno�ci osób w Spółce i znaczenie tego 
zdarzenia dla danej pozycji. Ponadto, wszelkie wnioski w odniesieniu do reputacji danej 
osoby musz� by� skonsultowane przez HR z Departamentem Zarz�dzania Zgodno�ci�, 
jak równie� z Departamentem Prawnym. 

W przypadku, gdy osoba/organ odpowiedzialny za ocen� wywnioskuje, �e osoba zaliczaj�ca si� 
do wy�szej kadry zarz�dzaj�cej lub osoba zarz�dzaj�ca kluczowym obszarem, która przeszła 
ocen� nie powinna by� uznawana za osob� kompetentn� lub o dobrej reputacji wówczas, 
członek zarz�du Allianz SE odpowiedzialny za ten obszar musi zosta� poinformowany przed 
podj�ciem ostatecznej decyzji w sprawie takiej osoby. 

W odniesieniu do zarz�dzaj�cych kluczowymi obszarami, szef odpowiedniego obszaru 
centralnego w Grupie Allianz, szef odpowiedniej globalnej linii biznesowej lub odpowiedni 
dyrektor regionalny (w zale�no�ci od przypadku), proszony jest o konsultacje w trakcie rekrutacji i 
oceny ad-hoc. W odniesieniu do regularnych ocen, wspomniane osoby proszone s� o konsultacj� 
w sprawie rocznej oceny wykonania zada	 przez zarz�dzaj�cych kluczowymi obszarami i ich 
znaczenia dla Grupy Allianz. 

Departament HR zachowuje wszystkie dokumenty zgromadzone lub utworzone w ramach 
rekrutacji, przy rocznej ocenie wykonanych zada	 i badaniu Career Development Conference 
(CDC) zgodnie ze standardami zarz�dzania dokumentami w Spółce. Na �yczenie Departamentu 
HR Grupy, Departament HR Spółki dostarcza list� osób pracuj�cych w kluczowych obszarach z 
ograniczeniami wynikaj�cymi z bezwzgl�dnie obowi�zuj�cych przepisów prawa w tym ustawy o 
ochronie danych osobowych.  

Spółka zobowi�zana jest zapewni� bie��cy dost�p do odpowiednich materiałów szkoleniowych 
(w tym e-learningu) dla wy�szej kadry zarz�dzaj�cej i osób pracuj�cych w kluczowych obszarach, 
w celu umo�liwienia im stałego spełniania wymogów zwi�zanych z kompetencjami i reputacj�.  

Programy rozwojowe dla wy�szej kadry zarz�dzaj�cej takie jak np. organizowane przez Allianz 
Management Institute (AMI), Leadership Academy, lub inne kursy w zakresie kompetencji 
przywódczych, zapewniaj� dogł�bne zrozumienie priorytetów strategicznych Grupy Allianz, jak 
równie� budowanie umiej�tno�ci i kompetencje kadry. Wszyscy członkowie wy�szej kadry 
zarz�dzaj�cej i osoby pracuj�ce w kluczowych obszarach, powinny regularnie, co najmniej raz na 
trzy lata wzi�� udział w oferowanych kursach istotnych dla oczekiwanego od nich poziomu 
kompetencji.  

W odniesieniu do reputacji Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� zapewnia regularne, nie 
rzadziej ni� raz na dwa lata, szkolenia w zakresie etycznych zachowa	 biznesowych, takich jak: 
zwalczanie nadu�y� finansowych i przeciwdziałanie korupcji, oraz zapewnia pracownikom 
informacj� co do jasnych zasad wła�ciwego zachowania, i raportowania. 

Departament HR zobowi�zany jest wdro�y� procedur� w odpowiednie procesy funkcjonuj�ce w 
Spółce. 

Ka�da osoba zarz�dzaj�ca kluczowym obszarem odpowiedzialna jest za nast�puj�ce zadania, w 
odniesieniu do swoich podwładnych i kandydatów na te stanowiska: 

• przegl�d i zatwierdzenia wymaga	 kompetencyjnych w opisach stanowisk pracy;  
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• w trakcie procesu rekrutacji, weryfikacja �yciorysów i wszystkich informacji zebranych 
podczas kontroli to�samo�ci i wywiadów oraz wywiady z kandydatami; 

• odpowiedni� i wła�ciw� ocen� kompetencji i reputacji. 

 

Obowi�zki Departamentu Prawnego:  

• wyst�powanie o zgod� do organu nadzoru na powołanie członka/Prezesa Zarz�du oraz 
informowanie organu nadzoru o zmianach w składzie Zarz�du lub Rady Nadzorczej.  

 

Obowi�zki Departamentu Zarz�dzania Zgodno�ci�:  

• doradztwo w sprawie sposobu realizacji procedury, w szczególno�ci w przypadku 
konfliktów z prawem, zapewnienie zgód i wszelkich powiadomie	, je�li wymagane s� 
przez prawo,  

• doradztwo w zakresie powzi�cia mo�liwych �rodków w przypadku problemów wykrytych 
podczas procesu rekrutacji, ocen regularnych lub ad-hoc, 

• zapewnienie regularnego szkolenia w zakresie etycznego post�powania w biznesie,  
• informowanie Komisji Nadzoru Finansowego b�d
 innego wła�ciwego organu nadzoru o 

zmianach na stanowiskach osób nadzoruj�cych kluczowe funkcje wraz wymaganymi 
dokumentami w terminie 7 dni od dokonania zmiany. 

 

Obowi�zki Departamentu HR:  

Departament HR jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania niniejszej procedury oraz 
innych regulacji/uchwał podj�tych przez wła�ciwe organy Spółki w zakresie kompetencji i 
reputacji, a w szczególno�ci za:  

• zapewnienie przechowywania wymaganych dokumentów i opisów stanowisk pracy; 
• przeprowadzenie sprawdzenia to�samo�ci i wywiadów podczas procesów rekrutacyjnych 

oraz weryfikacj� zebranych informacji; 
• zapewnienie regularnych ocen kompetencji i reputacji (roczna ocena wykonania zada	) 

oraz ocena Career Development Conference (CDC); 
• doradztwo w zakresie odpowiednich szkole	 zawodowych i programów;  
• na �yczenie departamentu HR Grupy przedstawienie listy członków wy�szej kadry 

zarz�dzaj�cej i osób pracuj�cych w kluczowych obszarach z ograniczeniami 
wynikaj�cymi z obowi�zuj�cych przepisów prawa w tym ustawy o ochronie danych 
osobowych;  

• informowanie Zarz�du i Rady Nadzorczej o przypadkach negatywnej oceny w zakresie 
kompetencji i reputacji pracowników pełni�cych kluczowe funkcje; 

• zbieranie dokumentów niezb�dnych do wyst�pienia o zgod� organu nadzoru na 
powołanie członka/prezesa Zarz�du lub poinformowania organu nadzoru o zmianach w 
składzie Zarz�du lub na stanowiskach osób nadzoruj�cych kluczowe funkcje. 
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B.3 System zarz�dzania ryzykiem, w tym własna ocena ryzyka i 
wypłacalno�ci 

 

B.3.1 Ramy Zarz�dzania Ryzykiem 

Dla Allianz jako dla dostawcy usług finansowych, zarz�dzanie ryzykiem jest jedn�z kluczowych 
kompetencji. Jest integraln� cz��ci� procesu biznesowego. Ramy zarz�dzania ryzykiem w 
Allianz obejmuj� z punktu widzenia ryzyka wszystkie operacje, w tym technologii 
informatycznych, procesy i produkty. Kluczowymi elementami ram zarz�dzania ryzykiem s�: 
• promowanie silnej kultury zarz�dzania ryzykiem, wspieranej przez odpowiedni� struktur� 

zarz�dzania ryzykiem, 
• integracja zagadnie	 zwi�zanych z ryzykiem i potrzeb kapitałowych w procesy zarz�dzania i 

podejmowania decyzji poprzez wł�czenie ryzyka i alokacji kapitału do ró�nych segmentów 
działalno�ci.  

 
Wymienione ramy gwarantuj�, �e w firmie ryzyka s� identyfikowane, analizowane, oceniane i 
zarz�dzane w sposób spójny. Apetyt na ryzyko definiuje przejrzysta strategia ryzyka i struktura 
limitów. �cisłe monitorowanie i raportowanie ryzyka umo�liwia wykrycie potencjalnych odst�pstw 
od poziomów tolerancji ryzyka na wczesnym etapie. Nast�puj�ce zasady słu��, jako podstawa, w 
oparciu, o któr� Spółka podchodzi do zarz�dzania ryzykiem:  

Odpowiedzialno�� Zarz�du Spółki za Strategi� Ryzyka: Zarz�d Spółki ustanawia i stoi na stra�y 
przestrzegania Strategii Ryzyka dla prowadzonej działalno�ci, która wynika i jest zgodna ze 
strategi� biznesow� Spółki. Strategia Ryzyka odzwierciedla tolerancj� ryzyka, a poprzez to 
po��dany poziom ufno�ci, w odniesieniu do jasno zdefiniowanego ryzyka i kryteriów 
efektywno�ci. 

Wymóg Kapitałowy, jako kluczowy wska�nik ryzyka: Wymóg Kapitałowy, i powi�zane biznesowe 
z nim scenariusze kapitału w kontek�cie ekonomicznej wypłacalno�ci, jest głównym parametrem 
słu��cym do zdefiniowania tolerancji ryzyka b�d�cej cz��ci� Oceny Wypłacalno�ci. Słu�y on jako 
kluczowy wska
nik w podejmowaniu decyzji i zarz�dzaniu ryzykiem w odniesieniu do alokacji 
kapitału i limitów. 

Rozdzielenie biznesowej odpowiedzialno�ci za zarz�dzanie i niezale�nego nadzoru nad 
ryzykiem: Zgodnie z polityk� Spółki, w ramach działania drugiej linii obrony w Spółce istnieje 
wydzielona i niezale�na funkcja nadzoru nad ryzykiem z odpowiedni� niezale�no�ci�, liniami 
raportowymi i nieograniczonym dost�pem do informacji, w celu zagwarantowania obiektywnych 
decyzji dotycz�cych zarz�dzania ryzykiem i unikania konfliktu interesów podczas wykonywania 
funkcji nadzoruj�cej (podział obowi�zków). 

Jasne okre�lenie struktury organizacyjnej i procesu ryzyka: W Spółce istnieje struktura 
organizacyjna obejmuj�ca role i odpowiedzialno�ci wszystkich osób zaanga�owanych w proces 
ryzyka, który jest jasno zdefiniowany i obejmuje wszystkie Kategorie ryzyka. 

Przyjmowane ryzyko i jego identyfikacja: Ustalone ramy underwritingu i identyfikacji ryzyka 
stanowi� fundament odpowiednich decyzji dotycz�cych podejmowania ryzyka i zarz�dzania nim, 
takich jak indywidualne zatwierdzenia transakcji, zatwierdzenia nowych produktów i strategiczna 
alokacja aktywów. Ramy obejmuj� ocen� ryzyka, standardy ryzyka, metody wyceny oraz jasne 
minimalne normy dotycz�ce underwritingu i przyjmowania ryzyka. 

Raportowanie i monitorowanie ryzyka: kompleksowe jako�ciowe i ilo�ciowe ramy raportowania i 
monitorowania ryzyka dostarczaj� kierownictwu wy�szego szczebla przejrzyste informacje i 
wska
niki ryzyka. Pomaga to decydowa� o ogólnym profilu ryzyka i o tym, czy decyzje s� w 
zakresie ustalonych limitów i delegowanych uprawnie	. Na przykład raporty dotycz�ce 
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wykorzystania ustalonych limitów ryzyka s� regularnie przygotowywane, komunikowane i 
monitorowane. 

Strategia ryzyka i apetyt na ryzyko: Strategia ryzyka wyra
nie definiuje apetyt na ryzyko. 
Zapewnia to, �e korzy�ci s� odpowiednie do podejmowanych zagro�e	, i �e delegowane 
uprawnienia s� zgodne z ogóln� zdolno�ci� do podj�cia ryzyka. Profil ryzyka i zysków poprawia 
si� dzi�ki uwzgl�dnieniu czynników ryzyka i potrzeb kapitałowych w procesach decyzyjnych. 
Utrzymuje to równie� strategi� zarz�dzania ryzykiem i cele biznesowe spójne ze sob� i umo�liwia 
podejmowanie działa	 w ramach przyj�tej tolerancji na ryzyko. 
Komunikacja i przejrzysto��: przejrzyste i pełne ujawnienie informacji o ryzyku stanowi podstaw� 
przekazania strategii wewn�trznym i zewn�trznym zainteresowanym partnerom, zapewniaj�c 
trwały pozytywny wpływ na działalno�� i finansowanie spółki. Wzmacnia to równie� �wiadomo�� 
ryzyka i kultur� ryzyka w organizacji.  
 

B.3.2  Strategia i cele procesu zarz�dzania ryzykiem 

Strategia ryzyka stanowi podstawowy element ram zarz�dzania ryzykiem, które definiuj� 
strategiczne podej�cie do zarz�dzania ryzykami, stoj�cymi przed spółk� w trakcie realizacji 
szerszej strategii biznesowej. Wdra�aj�c strategi� ryzyka Allianz ma na celu: 

• chroni� mark� i reputacj� firmy Allianz, 
• utrzyma� wypłacalno��, nawet w przypadku skrajnych zdarze	 i scenariuszy, 
• utrzymywa� wystarczaj�c� płynno��, zapewniaj�c� niezakłócon� realizacj� zobowi�za	, oraz 
• zapewni� odpowiedni� rentowno��. 

Wdra�anie strategii ryzyka jest wspierane poprzez okre�lenie apetytu na ryzyko, który w 
konkretny sposób okre�la poziom tolerancji dla ryzyka w odniesieniu do wszystkich istotnych 
jako�ciowych i ilo�ciowych ryzyk w taki sposób, �e bierze pod uwag� wymogi okre�lone przez 
organy regulacyjne, ewentualnie agencje ratingowe i oczekiwania akcjonariuszy: 

Okre�lenie apetytu na ryzyko nast�puje z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych podstawowych 
elementów: 

• ustalanie docelowych poziomów dla ryzyk kluczowych, 
• alokowanie kapitału i okre�lenie minimalnych (docelowych) wska
ników kapitałowych, 
• zarz�dzanie płynno�ci� w celu zapewnienia elastyczno�ci działania, 
• okre�lenie ilo�ciowych limitów finansowych, oraz 
• zdefiniowanie zasad korporacyjnych, które reguluj� prowadzenie działalno�ci gospodarczej 

(tj. Polityki, standardów i zasad funkcjonalnych). 
 
Strategia ryzyka i odpowiedni apetyt na ryzyko przekłada si� na procesy zarz�dzania limitami 
obejmuj�cymi wszystkie ryzyka ilo�ciowe.  
 

B.3.3 Struktura zarz�dzania ryzykiem 

Podej�cie Spółki do zarz�dzania ryzykiem zapewnia, �e jej profil ryzyka pozostaje zgodny z 
przyj�t� strategi� ryzyka i zdolno�ci� Spółki do ponoszenia ryzyka.  
 

B.3.3.1. Rada Nadzorcza i Zarz�d 

W ramach systemu zarz�dzania ryzykiem Spółki Rada Nadzorcza i Zarz�d Allianz s� 
odpowiedzialne za przydzielone im zadania. Odpowiednie delegacje uprawnie	 i powołane 
komitety, zapewniaj� wsparcie organów Spółki w wykonywaniu tych działa	. 
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B.3.3.2. Ogólna organizacja i role w zarz�dzaniu ryzykiem 

Kompleksowy system zarz�dzania ryzykiem realizowany jest poprzez ustalanie standardów 
odno�nie struktury organizacyjnej, strategii ryzyka i apetytu na ryzyko, wdro�onych regulacji 
wewn�trznych, systemu limitów, dokumentacji i sprawozdawczo�ci. Standardy te zapewniaj� 
dokładny i terminowy przepływ informacji o ryzyku oraz uwa�ne podej�cie do podejmowania 
decyzji i ich realizacji. 

Zgodnie z ogóln� zasad� "pierwsza linia obrony" przed ryzykiem spoczywa na mened�erach 
biznesowych. S� oni odpowiedzialni, w pierwszej kolejno�ci, zarówno za ryzyka, jak i korzy�ci z 
podejmowanych decyzji. "Druga linia obrony" składa si� z niezale�nych, funkcji kontrolnych, 
takich jak funkcja zarz�dzania ryzykiem, funkcja aktuarialna, funkcja zgodno�ci i funkcja prawna. 
Funkcja audytu wewn�trznego stanowi "trzeci� lini� obrony".  

Zarz�d jest odpowiedzialny za ustalanie i zatwierdzanie strategii ryzyka oraz pó
niejsze 
zapewnienie jej przestrzegania. 

Wszystkie funkcje zarz�dzaj�ce działalno�ci� biznesow� z bezpo�redni� odpowiedzialno�ci� za 
zyski i straty (tj. "pierwsza linia obrony") s� odpowiedzialne za aktywne zarz�dzanie ryzykiem i 
zwi�zanym z nim zyskiem poprzez przestrzeganie delegowanych limitów i ram proceduralnych. 
"Druga linia obrony" - zapewnia wsparcie, twórcze kwestionowanie i nadzór nad funkcjami 
biznesowymi dzi�ki proaktywnemu zarz�dzaniu ryzykiem. 

W  Spółce istnieje funkcja zarz�dzania ryzykiem niezale�na od zarz�dzania biznesem. Ta funkcja 
działa pod kierunkiem dyrektora ds. Ryzyka (CRO), który raportuje bezpo�rednio do członka 
Zarz�du odpowiedzialnego za obszar Finansów. Ponadto Komitet ds. Ryzyka wspiera zarówno 
Zarz�d, jak i dyrektora ds. Ryzyka (CRO), działaj�c jako główny podmiot kontroluj�cy ryzyko. 
Funkcja zarz�dzania ryzykiem wspiera wspomniany wy�ej komitet jak i inne komitety Spółki 
odpowiedzialne w swoich zadaniach za nadzór nad poszczególnymi rodzajami ryzyka. Dokonuje 
tego poprzez analiz� i komunikacj� informacji zwi�zanych z zarz�dzaniem ryzykiem oraz 
ułatwiaj�c przekazywanie i wdra�anie decyzji komitetów w zakresie zarz�dzania ryzykiem,  

 np. funkcja zarz�dzania ryzykiem odpowiada operacyjnie za monitorowanie limitów i akumulacji 
poszczególnych rodzajów ryzyka w ró�nych sektorach, takich jak kl�ski �ywiołowe i ekspozycje 
na ryzyka finansowe oraz niewypłacalno�ci kontrahentów. 

Ponadto funkcja zarz�dzania ryzykiem niezale�nie odnosi si� do adekwatno�ci zarz�dzania 
ryzykiem spółki poprzez opracowanie ram zarz�dzania ryzykiem oraz poprzez monitorowanie 
zgodno�ci z minimalnymi wymogami Grupy Allianz dotycz�cymi metod i procesów. Funkcja 
zarz�dzania ryzykiem wzmacnia kultur� ryzyka poprzez regularn� i �cisł� współprac� z 
kluczowymi obszarami, takimi jak obszar finansów, aktuarialny i inwestycyjny. Silna kultura 
zarz�dzania ryzykiem w Spółce umo�liwia zidentyfikowanie ryzyka na odpowiednio wczesnym 
etapie zwracaj�c na nie uwag� kadry zarz�dzaj�cej. 

 

B.3.4 Inne Funkcje 

Poza funkcj� zarz�dzania ryzykiem ustanowiono funkcj� prawn� i funkcj� zarz�dzania 
zgodno�ci� opisane w cz��ci B.4 oraz funkcj� aktuarialn� opisan� w cz��ci B.6. Funkcje te  
stanowi� dodatkowe elementy "drugiej linii obrony". 

W zakresie procesu zarz�dzania ryzykiem funkcje prawna i zarz�dzania zgodno�ci� maj� na celu 
mitygacj� ryzyka prawnego przy wsparciu innych działów. Ryzyko prawne obejmuje zmiany 
legislacyjne, spory s�dowe, post�powania regulacyjne i klauzule umowne, które s� niejasne lub 
odmiennie interpretowane przez s�dy. Ryzyko zgodno�ci to ryzyko sankcji prawnych lub 
regulacyjnych, istotnych strat finansowych lub utraty reputacji, które mo�e ponie�� 
przedsi�biorstwo w wyniku niezgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi lub administracyjnymi.  
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W zakresie procesu zarz�dzania ryzykiem funkcja aktuarialna przyczynia si� do oceny i 
zarz�dzania ryzykiem zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Rola obejmuje, ale nie jest 
ograniczona do nast�puj�cych działa	: 
 

• kalkulacja i nadzór nad rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi dla celów 
rachunkowo�ci i wypłacalno�ci, 

• opiniowanie taryfikacji i zyskowno�ci, 
• techniczne wsparcie planowania biznesowego, sprawozdawczo�ci i monitorowania 

wyników, 
• wkład w skuteczne wdro�enie systemu zarz�dzania ryzykiem. 

 
 

B.3.5 Proces zarz�dzania ryzykiem 

Spółka klasyfikuje wszystkie rodzaje ryzyka do jednej z o�miu szerokich kategorii ryzyka, które s� 
podzielone na typy ryzyka. Te kategorie ryzyka obserwuje si� w trakcie zarz�dzania ryzykiem i 
sprawozdawczo�ci. Niektóre kategorie ryzyka mog� si� akumulowa� w wyniku 
niezrównowa�onego profilu ryzyka w jedno lub wi�ksz� liczb� nieproporcjonalnie du�ych ryzyk 
(ryzyko koncentracji). Ryzyko koncentracji ryzyka nie stanowi oddzielnej kategorii ryzyka. 

W odniesieniu do wszystkich materialnych, ilo�ciowych i niekwantyfikowanych zagro�e	 istnieje 
kompleksowy proces zarz�dzania ryzykiem, który obejmuje identyfikacj� ryzyka, ocen� ryzyka, 
reakcj� na ryzyko i kontrol�, monitorowanie ryzyka i raportowanie ryzyka. Proces jest realizowany 
i prowadzony w ramach jasno zdefiniowanej strategii ryzyka i apetytu na ryzyko oraz okresowej 
oceny ich adekwatno�ci. 

 

Tabela 7: Wdro�enie procesów zarz�dzania ryzykiem dla kategorii ryzyk 

Kategoria ryzyka 

Wewn�trzny 
Wymóg 
Kapitałowy 

Analiza 
kluczowych 
ryzyk 

Szczegółowy 
proces 
zarz�dzania 
ryzykiem 

Ryzyko rynkowe � � � 

Ryzyko kredytowe � � � 

Ryzyko 
ubezpieczeniowe 

� � � 

Ryzyko kosztów � � � 

Ryzyko operacyjne � � � 

Ryzyko reputacji  � � 

Ryzyko płynno�ci  � � 

Ryzyko strategiczne  �  

 



TU Allianz �ycie Polska S.A.   
Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej 
31 grudnia 2018 r.  

 

39 

 

Dalsze informacje o procesach zarz�dzania ryzykiem według kategorii ryzyka, w tym �rodki 
słu��ce ocenie tych ryzyk, mo�na znale
� w rozdziale C niniejszego dokumentu. 

 

B.3.6 Analiza kluczowych ryzyk 

Analiza kluczowych ryzyk (z ang. Top Risk Assessment - TRA) jest procesem Spółki polegaj�cym 
na identyfikacji, ocenie, łagodzeniu, ograniczaniu i monitorowaniu zarówno ilo�ciowych 
kwantyfikowalnych, jak i niekwantyfikowalnych zagro�e	 i ryzyk (w tym ich koncentracji i ryzyk 
nowopojawiaj�cych si� – ang. emerging risks), które mog� istotnie zagrozi� osi�gni�ciu celów 
Spółki. Proces jest przeprowadzany w oparciu o standardow� metodyk� oceny jako�ciowej, w 
ramach, której grupy ekspertów przypisuj� oceny/ratingi dla ryzyka odzwierciedlaj�ce ich 
istotno�� dla Spółki i okre�laj� plany łagodz�ce na wypadek, gdyby ryzyko przekroczyło poziom 
tolerancji ryzyka.  

 

Proces TRA składa si� z pełnej analizy zagro�e	 w cyklu rocznym oraz kwartalnego 
monitorowania i aktualizacji opisu/oceny ryzyka oraz planów działania. W szczególnych 
przypadkach obejmuje to wdra�anie i monitorowanie kluczowych wska
ników ryzyka (KRI) dla 
najwi�kszych zagro�e	 przekraczaj�cych apetyt na ryzyko. W przypadku, gdy z powodu 
pojawienia si� nowych potencjalnych kluczowych ryzyk w ci�gu roku, wymagana jest 
nadzwyczajna aktualizacja zbioru kluczowych ryzyk, stosowany jest ogólny proces TRA. 

 

 

B.3.7 Własna Oceny ryzyka i wypłacalno�ci (ORSA) 

Poza ju� opisanymi procesami zarz�dzania ryzykiem,  Spółka przeprowadza co najmniej raz w 
roku własn� ocen� ryzyka i wypłacalno�ci (Own Risk and Solvency Assesment - ORSA) ("ORSA 
regularna"), a tak�e w nast�pstwie wszelkich wewn�trznych lub zewn�trznych zdarze	 lub 
transakcji, które mog� potencjalnie istotnie wpłyn�� na profil ryzyka Spółki ("ORSA ad hoc"). 
Ocena taka jest ka�dorazowo zatwierdzana przez Zarz�d Spółki. 
 
ORSA jest kompleksow� ocen� wszystkich rodzajów ryzyka zwi�zanego z działalno�ci� firmy w 
celu ustalenia, czy obecny i przyszły kapitał b�dzie wystarczaj�cy do zapewnienia trwałej 
wypłacalno�ci w stosunku do tych ryzyk. Wykracza to poza okre�lenie potrzeb kapitałowych, 
wynikaj�cych wył�cznie z zastosowania modeli kapitału na ryzyko, poprzez uwzgl�dnienie 
scenariuszy warunków skrajnych, ogranicze	 modelu i innych niekwantyfikowalnych zagro�e	. 
 
 

Przygotowanie  
TRA 

Identyfikacja i  
Ocena Ryzyk  
„Kandydatów” 

Mitygacja Ryzyka, 
Plany i KRI 

Komitet Ryzyka 
Przegl�d TRA 

Zarz�d 
Ratyfikacja 

Zarz�d 
Spółki 

Komitet  
Ryzyka 

Eksperci 
Biznesowi 

Funkcja
Zarz. Ryz.

Ratyfikacja finalnych

TRA i odpowiedzialno�ci

Akceptacja TRA 
(Wyniki, odpowiedzialno�ci,

Działania mityguj�ce) 

Ustalenie planu mitygacji,
działa	 i KRI

Identyfikacja i 
Ocena Ryzyk Kluczowych 

Zebranie i
opracowanie informacji

Proces koordynacji, identyfikacji i oceny ryzyk 

 
Przygotowanie
Procesu akceptacji i
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B.3.7.1 ORSA – podej�cie i proces 

Punktem wyj�cia dla ORSA jest zestawienie wyników z ró�nych procesów zarz�dzania ryzykiem 
w jednym miejscu. Nast�puj�ce procesy maj� szczególne znaczenie jako elementy wsadowe 
ORSA:: 
 
• Ustanowienie strategii ryzyka, która wyra
nie okre�la apetyt na ryzyko w trakcie realizacji 

celów biznesowych. 
• Wykonanie analizy ryzyk kluczowych (TRA) w celu zidentyfikowania, oceny i, w stosownych 

przypadkach, dalszego złagodzenia ryzyka, które stanowi najwi�ksze zagro�enie dla Spółki 
• Obliczanie kapitału  nara�onego naryzyko w odniesieniu do wszystkich ryzyk rynkowych, 

kredytowych, ubezpieczeniowych, biznesowych i operacyjnych oraz, w stosownych 
przypadkach, analizy charakteru i zakresu korzy�ci dywersyfikacyjnych odzwierciedlonych w 
wynikach kapitału nara�onego na ryzyko,. 

• Obliczanie dost�pnych �rodków na pokrycie ryzyka (dost�pnego kapitału lub "funduszy 
własnych"), w tym okre�lenie warto�ci rynkowej wszystkich aktywów (bilans warto�ci 
rynkowej ) oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 

• Obliczanie, w stosownych przypadkach, ekonomiczn� i regulacyjn� ekspozycj� oraz ich 
wra�liwo�� na scenariusze warunków skrajnych. 

• Monitorowanie zgodno�ci ze wszystkimi ustalonymi limitami kapitalizacyjnymi, ekspozycji 
finansowej, alokacji aktywów, ekspozycji kredytowej, ekspozycji katastroficznej i ekspozycji 
walutowej. 

• Podsumowanie skuteczno�ci systemu kontroli wewn�trznej, bior�ce pod uwag� najnowsze 
wyniki testów kontroli, audytów wewn�trznych oraz audytów zewn�trznych, a tak�e niedawne 
zdarzenia operacyjne. 

• W oparciu o Dialog Strategiczny i Planistyczny opracowanie planu kapitałowego 
zapewniaj�cego ci�głe przestrzeganie docelowych wska
ników kapitałowych ustalonych w 
apetycie na ryzyko, przy uwzgl�dnieniu prognoz wypłacalno�ci w okresie nast�pnych trzech 
lat, zarówno w przypadku scenariusza bazowego, jak i scenariuszy warunków skrajnych. 

Wiele procesów le��cych u podstaw ORSA, a tak�e odpowiadaj�cych im decyzji zwi�zanych z 
zarz�dzaniem ryzykiem, które s� prowadzone w tych procesach, s� wykonywane cz��ciej ni� 
wykonywanie regularnego ORSA i przygotowanie regularnego raportu ORSA. ORSA mo�e by� 
uznawany za proces prowadzony w sposób ci�gły podczas realizacji systemu zarz�dzania 
ryzykiem Spółki. Jednak�e istniej� równie� ró�ne punkty procesu i decyzje w ramach tego cyklu 
iteracyjnego, takie jak decyzje dotycz�ce zarz�dzania kapitałem w oparciu o prognozy 
wypłacalno�ci, które s� przygotowywane podczas Dialogu Planistycznego. 
 
W celu wykonania regularnego ORSA, wyniki wszystkich procesów bazuj�cych na systemie 
ORSA s� uzupełniane dodatkowymi informacjami i analizami, aby mo�na było wnioskowa� o 
ogólnych potrzebach wypłacalno�ci. Etap ten stanowi kompleksow� analiz� obecnych potrzeb w 
zakresie wypłacalno�ci w oparciu o ocen� kapitału nara�onego na ryzyko, �rodków własnych, 
pozycji wypłacalno�ci i systemu kontroli wewn�trznej, a tak�e ocen� przyszłych potrzeb w 
zakresie kapitału nara�onego na ryzyko w oparciu o zaplanowan� strategi� biznesow� i ryzyko. 
Wynik ka�dego ORSA jest udokumentowany w raporcie z wynikami ORSA, który zawiera 
wszystkie informacje zwi�zane z ryzykiem, które s� istotne dla ogólnego wniosku ORSA. 
Przygotowanie raportu ORSA jest skoordynowane przez funkcj� zarz�dzania ryzykiem. Po 
otrzymaniu wyników raport ORSA jest dostarczany do Zarz�du. Zarz�d jest ostatecznie 
odpowiedzialny za przegl�d raportu i wyników ORSA. W ostatnim kroku wnioski ORSA i 
odpowiadaj�cy mu raport i wyniki s� zatwierdzane przez cały zarz�d i udost�pniane do KNF i 
wszystkim kluczowym pracownikom (np. kierownikom finansów, aktuariatu, underwritingu, audytu 
wewn�trznego i controlingu). Ostatni raport ORSA został sporz�dzony w drugiej połowie 2018 
roku i zatwierdzony 12 grudnia 2018 roku. 

W ramach procesu ORSA spółka ustaliła swoje własne potrzeby w zakresie wypłacalno�ci z 
uwzgl�dnieniem: 

• Profilu ryzyka m.in. poprzez analiz�: 
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o testów warunków skrajnych, 
o spełniania ustalonych limitów. 

• Działa	 w zakresie zarz�dzania kapitałem, m.in. poprzez analiz�: 
o wypłacalno�ci w okresie planistycznym z uwzgl�dnieniem planowanych 

przepływów kapitałowych, 
o adekwatno�ci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w okresie planistycznym. 

• Systemu zarz�dzania ryzykiem i jego oddziaływania, m.in. poprzez analiz�: 
o wyników monitorowania kluczowych ryzyk. 

 
Bior�c pod uwag� powy�sze, spółka stwierdziła w ramach w/w procesu ORSA, �e: 

• jej sytuacja wypłacalno�ci jest zgodna z przyj�tym apetytem na ryzyko,  
• wyniki testów warunków skrajnych pokazuj� wystarczaj�c� kapitalizacj� w uj�ciu 

ekonomicznym i w uj�ciu regulacyjnym, 
• nie wyst�puj� materialne przekroczenia limitów, 
• rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe s� na adekwatnym poziomie, 
• kluczowe ryzyka s� wła�ciwie monitorowane i zarz�dzane, 
• wyniki planowania przedstawiaj� wystarczaj�ce poziomy współczynnika wypłacalno�ci 

oraz efektywne wykorzystanie kapitału. 
 

B.4 System kontroli wewn�trznej 

B.4.1 Informacje ogólne  

Zasadniczym celem działalno�ci kontrolnej jest zapewnienie efektywnego systemu kontroli 
wewn�trznej dostosowanego do charakteru oraz profilu działalno�ci, w sposób trwały i spójny z 
systemem zarz�dzania i struktur� organizacyjn� Spółki oraz najlepszymi praktykami, jak równie� 
wykrywanie nieprawidłowo�ci w funkcjonowaniu jednostki na ka�dym odcinku jej działania, 
ujawnienie przyczyn i 
ródeł ich powstawania, podniesienie sprawno�ci działania jednostki, 
poprzez eliminacj� w przyszłej pracy ujawnionych uchybie	. 
 
System kontroli wewn�trznej oparty jest na modelu trzech linii obrony, w których ka�da z linii i 
funkcji posiadaj�ca zakres odpowiedzialno�ci jest zaanga�owana w efektywny i skuteczny 
przebieg procesu. Kontrola jest wykonywana na ka�dym etapie działania spółki, wykonywanych 
zada	 i czynno�ci pracowników. System zapewnia odpowiedni� interakcj� i współprac� pomi�dzy 
poszczególnymi liniami obrony przy zachowaniu niezale�no�ci funkcji audytu wewn�trznego i 
zarz�dzania zgodno�ci�. 
 

B.4.2 Procedura kontroli wewn�trznej 

Celem Procedury Kontroli Wewn�trznej jest zapewnienie efektywnego systemu kontroli 
wewn�trznej dostosowanego do charakteru oraz profilu działalno�ci, w sposób trwały i spójny z 
systemem zarz�dzania i struktur� organizacyjn� Spółki oraz najlepszymi praktykami Grupy 
Allianz.�
�

Procedura kontroli wewn�trznej okre�la:�
• struktur� systemu zarz�dzania, �
• rodzaje, formy i funkcje kontroli wewn�trznej,�
• cele i zakres kontroli wewn�trznej,�
• zasady, sposoby i cz�stotliwo�� przeprowadzania czynno�ci kontrolnych,�
• uprawnienia i obowi�zki kontroluj�cych i kontrolowanych,�
• sposób dokumentowania wyników kontroli i przedstawiania ich odpowiednim organom  

Spółki,�
• zasady post�powania w przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowo�ci w 

funkcjonowaniu podmiotu oraz osób z nim powi�zanych. System kontroli wewn�trznej 
zapewnia: �
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• dobrze zorganizowany i ostro�ny sposób prowadzenia działalno�ci, w odniesieniu do jasno 
okre�lonych celów,  

• zgodno�� działalno�ci Spółki oraz osób działaj�cych na jej rzecz z obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa i przepisami, politykami, planami i regulacjami wewn�trznymi,  

• identyfikacj� i adekwatn� kontrol� ponoszonego ryzyka, jego minimalizacj� oraz 
zabezpieczenie aktywów,  

• skuteczne i wydajne wykorzystanie zasobów, 
• integralno�� i rzetelno�� informacji finansowych oraz informacji zarz�dczej. 
�

System kontroli wewn�trznej obejmuje pi�� wzajemnie powi�zanych elementów:�
• �rodowisko kontroli – sposób organizacji i zarz�dzania procesami oraz warto�ci etyczne i 

kompetencje pracowników wpływaj�ce na �wiadomo�� kontroli, �
• ocen� ryzyka – działania zmierzaj�ce do identyfikacji i oceny stopnia istotno�ci rodzajów 

ryzyka zwi�zanych z realizacj� celów, �
• czynno�ci kontrolne – działania i procedury, które pozwalaj� zapewni� realizacj� wytycznych 

oraz ograniczy� ryzyka zwi�zane z realizacj� celów, �
• informacj� i komunikacj� – sposób organizacji maj�cy na celu zdefiniowanie, zdobycie i 

zakomunikowanie, w odpowiedniej formie i czasie, informacji umo�liwiaj�cych pracownikom 
wła�ciwe wypełnianie ich obowi�zków, �

• monitorowanie – działania pozwalaj�ce na dokonanie oceny funkcjonowania systemu kontroli 
wewn�trznej w czasie. �

�

Integraln� cz��ci� systemu kontroli wewn�trznej jest funkcja zgodno�ci, z bezpo�rednim 
dost�pem do Rady Nadzorczej, prawem weta oraz prawem uczestnictwa w podejmowaniu 
kluczowych decyzji biznesowych.�
�

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wewn�trznej realizuj�:�
• Rada Nadzorcza,�
• Zarz�d Spółki bezpo�rednio odpowiedzialny za wszystkie działania Spółki, w tym za system 

kontroli wewn�trznej,�
• wy�sze rang� kierownictwo odpowiedzialne za ustalenie i aktualizacj� zasad kontroli 

wewn�trznej w ramach obszaru, którym zarz�dza,�
• kierownictwo, odpowiedzialne za wdro�enie i przestrzeganie zasad, o których mowa w ust. 4 

oraz zorganizowanie systemu kontroli wewn�trznej w nadzorowanych komórkach, �
• wszyscy pracownicy - wykonuj�c powierzone im zadania i/lub bezpo�rednio nadzoruj�c 

działanie elementów systemu kontroli wewn�trznej zgodnie z zakresami obowi�zków,�
• audyt wewn�trzny,�
• Departament Zarz�dzania Zgodno�ci�,�
• Departament Zarz�dzania Ryzykiem,�
• Departament Aktuarialny,�
• Grupowy Komitet Etyki i Przest�pstw Wewn�trznych Allianz Polska,�
• Komitet Ryzyka,�
• regularne spotkania tzw. Okr�głego Stołu Funkcji Kontrolnych.�
�

Polityka okre�la metody prowadzenia kontroli wewn�trznych przez jednostki wskazane w 3 
liniach obrony.�
Kontrola wewn�trzna realizowana jest jako:�
�

• samokontrola,�
• kontrola funkcjonalna,�
• kontrola instytucjonalna.�

�

Za weryfikacj� i realizacj� przestrzegania zasad odpowiada Departament Zarz�dzania 
Zgodno�ci� i Departament Audytu Wewn�trznego. �
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Procedura kontroli wewn�trznej wskazuje na audyt wewn�trzny jako jednostk� dokonuj�c� 
niezale�nej oceny systemu kontroli wewn�trznej funkcjonuj�cej w spółce oraz informuj�c� zarz�d 
spółki o jego wiarygodno�ci, wydajno�ci i skuteczno�ci, pozostaj�c� pod nadzorem Prezesa 
Zarz�du oraz Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu. Ponadto, Polityka kontroli wewn�trznej 
uszczegóławia proces pracy audytu wewn�trznego, w tym procesu przeprowadzania audytu, 
raportowania wyników audytu oraz procesu monitorowania wydanych rekomendacji.�
Rada Nadzorcza, jako niezale�ne ciało dokonuje regularnego przegl�du aspektów systemu 
kontroli wewn�trznej oraz oceny systemu kontroli wewn�trznej pod k�tem adekwatno�ci, 
skuteczno�ci i efektywno�ci systemu, poprzez uzyskanie informacji od jednostek organizacyjnych 
2 i 3 linii obrony.�
 

B.4.3 Model trzech linii obrony 

1) Pierwsz� lini� obrony zapewniaj� jednostki organizacyjne odpowiedzialne za obsług� 
klienta, sprzeda�, likwidacj� szkód i wypłat� �wiadcze	, underwriting, marketing, market 
management, które poprzez codzienn� aktywno�� w swoich obszarach: 

a) zarz�dzaj� ryzykiem operacyjnym, inicjuj� rozwi�zania analizuj�c i akceptuj�c to ryzyko, 
b) tworz� i wdra�aj� procesy i modele zarz�dzania, raportowania i inne standardy 

samokontroli wspomagaj�ce system kontroli i optymalizuj�ce proces zarz�dzania 
ryzykiem operacyjnym w ich obszarach, 

c) uczestnicz� w decyzjach biznesowych, 
d) raportuj� do Departamentu Zarz�dzania Ryzykiem o zidentyfikowanych ryzykach za� do 

Departamentu Zarz�dzania Zgodno�ci� i Departamentu Audytu Wewn�trznego o 
ryzykach i zdarzeniach w formie okre�lonej w odr�bnych regulacjach, 

e) dostarczaj� Departamentowi Audytu Wewn�trznego informacje i dokumenty pozwalaj�ce 
na cało�ciow� ocen� funkcjonowania Spółki i niezale�n� ocen� działa	 podejmowanych 
przez pierwsz� lini� obrony, identyfikacj� szans i zagro�e	 w celu zapewnienia synergii 
oraz poprawy efektywno�ci procesów zarz�dzania ryzykiem i kontroli wewn�trznej. 

2) Drug� lini� obrony zapewniaj� Departament Zarz�dzania Ryzykiem, Departament 
Zarz�dzania Zgodno�ci�, Wydział Bezpiecze	stwa Informatycznego, Wydział Ochrony 
Danych Osobowych, Departament Prawny i Departament Aktuarialny, które uczestnicz�c w 
istotnych procesach biznesowych kontroluj� je w zakresie swoich obszarów zbieraj�c 
stosowne informacje pozwalaj�ce na wła�ciw� ocen� decyzji, z prawem eskalacji w sprawie 
decyzji do Zarz�du, a tak�e, z prawem do wstrzymania decyzji, w tym: 

a) okre�laj� narz�dzia i zasady kontroli, 
b) przeprowadzaj� badania i kontrole, 
c) przygotowuj� niezale�ne raporty z bada	 i kontroli, 
d) zapewniaj� doradztwo w celu eliminacji lub ograniczenia ryzyka i zapewnienia 

efektywnego zarz�dzania i funkcjonowania organizacji, 
e) raportuj� bezpo�rednio do Zarz�du lub wła�ciwego członka Zarz�du Spółki. 

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania, w tym zasady kontroli i kompetencje jednostek 
organizacyjnych zapewniaj�cych drug� lini� obrony okre�laj� regulacje wewn�trzne dotycz�ce 
ich obszarów działalno�ci. 

3) Trzeci� lini� obrony zapewnia efektywny system kontroli Spółki i funkcja niezale�nego 
audytu wewn�trznego Spółki, raportuj�ce do Zarz�du Spółki i Rady Nadzorczej. Funkcja 
audytu wewn�trznego nie mo�e by� ł�czona z jak�kolwiek inn� funkcj� w organizacji. 

 
Wszystkie funkcje, w ramach systemu trzech linii obrony maj� obowi�zek współpracy, wymiany 
informacji z ograniczeniami okre�lonymi regulacjami wewn�trznymi oraz wzajemnego wsparcia, 
jak równie� regularnej wymiany informacji w ramach tzw. Okr�głego Stołu Funkcji Kontrolnych, 
który został zainicjowany w 2016 r. 
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B.4.3.1 Relacje pomi�dzy funkcjami drugiej i trzeciej linii obrony 

Funkcje drugiej linii obrony, tj. Departament Zarz�dzania Ryzykiem, Departament Zarz�dzania 
Zgodno�ci�, Wydział Bezpiecze	stwa Informacji, Wydział Ochrony Danych Osobowych, 
Departament Prawny, Departament Aktuarialny i Departament Ksi�gowo�ci i Raportowania s� 
niezale�ne od funkcji audytu wewn�trznego i funkcje te nie wydaj� sobie nawzajem instrukcji i nie 
raportuj� sobie nawzajem. Funkcje drugiej linii obrony s� obj�te programem kontroli ze strony 
funkcji audytu i metodologi� audytu wewn�trznego, przez co rozumie si� mi�dzy innymi 
okresow� ocen� adekwatno�ci i skuteczno�ci tych funkcji. Dyrektor Departamentu Audytu 
Wewn�trznego informuje kieruj�cych jednostkami drugiej linii obrony o wszelkich ustaleniach 
kontroli im przypisanych obszarów. 

 

B.4.3.2 Wspólne obowi�zki drugiej i trzeciej linii obrony 

Funkcje drugiej linii obrony, tj. Departament Zarz�dzania Ryzykiem, Departament Zarz�dzania 
Zgodno�ci�, Wydział Bezpiecze	stwa Informacji, Wydział Ochrony Danych Osobowych, 
Departament Prawny, Departament Aktuarialny i Departament Ksi�gowo�ci oraz funkcja trzeciej 
linii obrony, tj. Departament Audytu Wewn�trznego wspólnie zapewniały i oceniały, minimum raz 
w roku, czy w Spółce s� okre�lone jasne i spójne obowi�zki oraz czy funkcjonuj� jasne i spójne 
procesy dotycz�ce systemu kontroli (takie jak poprzez kwartalne wspólne spotkania, coroczn� 
ocen� TRA, albo coroczne spotkanie w celu zbadania adekwatno�ci systemu zarz�dzania. Wy�ej 
wymienione funkcje �ci�le ze sob� współpracuj�, utrzymuj� wzajemny nadzór i maj� �wiadomo�� 
konkretnych zada	 i kompetencji innych poszczególnych funkcji. Odpowiedzialno�� funkcji 
Audytu Wewn�trznego w niezale�nej ocenie skuteczno�ci i efektywno�ci systemu kontroli 
wewn�trznej pozostaje bez zmian. 

Druga i trzecia linia obrony maj� zagwarantowane m. in: 

• niezale�no�� w zakresie raportowania, zgłaszania zastrze�e	, nakładania celów i rozlicze	 w 
stosunku do pierwszej linii obrony, przy jednoczesnym braku odpowiedzialno�ci za wynik 
finansowy (czyli za tzw. P&L/Profit and Loss responsibility), 

• bezpo�redni� lini� raportowania / nieograniczony dost�p do odpowiedniego 
Członka/Członków Zarz�du, 

• prawo do zawetowania decyzji biznesowych z wa�nych powodów, 

• prawo do eskalacji decyzji do Zarz�du,  

• prawo do udziału w procesach podejmowania kluczowych decyzji biznesowych (ale bez 
bezpo�redniego zarz�dzania) oraz do ��dania wszystkich istotnych informacji niezb�dnych 
do dokonania profesjonalnej oceny danego zagadnienia. 

Stosownie do przepisów prawa, eskalacja spraw przez osoby piastuj�ce kluczowe funkcje w 
Spółce powinna by� zaadresowana do Zarz�du.  

Wspólne posiedzenia osób piastuj�cych kluczowe funkcje w Spółce maj� na celu zapewnienie 
platformy dla interakcji i współpracy odpowiednich jednostek organizacyjnych Spółki w sprawach 
dotycz�cych zarz�dzania i kontroli. Celem tego typu spotka	 jest: 
• wspieranie Zarz�du Spółki w zakresie wymogów regulacyjnych, 

• ułatwienie współpracy mi�dzy kluczowymi funkcjami kontrolnymi w zakresie zarz�dzania i 
zwi�zanych z tym kwestiami, 
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• nadzorowanie systemu zarz�dzania Spółki i przeprowadzanie regularnych przegl�dów SoG 
(tj. przegl�dów systemu zarz�dzania), 

• koordynacja i czuwanie nad ramami systemu kontroli wewn�trznej Spółki. 

 

B.4.4 Funkcja zgodno�ci z przepisami 

Zarz�dzanie zgodno�ci� oznacza działania zmierzaj�ce do zapewnienia funkcjonowania Spółki, 
jednostek organizacyjnych, pracowników, procesów zgodnie z bezwzgl�dnie obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa, regulacjami wewn�trznymi w tym dobrymi praktykami rynku, a w 
szczególno�ci dbanie o: 

• uczciwo�� i przejrzysto�� w działaniu, 
• działanie w zgodzie z własnym sumieniem, 
• zachowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej, 
• zapewnienie poufno�ci informacji, 
• post�powanie zgodne z zasadami ładu korporacyjnego, 
• rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowi�zków słu�bowych, 
• unikanie sytuacji nara�aj�cych Spółk� oraz jej partnerów biznesowych na bezpodstawne 

straty materialno finansowe lub niematerialne jak np. utrata zaufania czy reputacji. 

Odpowiedzialno�� za działanie w zgodzie z wy�ej wymienionymi zasadami ponosz� wszyscy 
pracownicy, agenci i zleceniobiorcy Spółki przy czym za prawidłowo�� procesu zarz�dzania 
zgodno�ci� odpowiedzialny jest Departament Zarz�dzania Zgodno�ci�. 

Funkcja zgodno�ci z przepisami jest integraln� cz��ci� systemu „trzech linii obrony” według 
którego pierwsz� lini� stanowi� funkcje operacji biznesowych, drug� lini� jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za bezpiecze	stwo tj. Departament Zarz�dzania Zgodno�ci�, Departament 
Aktuarialny, Departament Prawny, Departament Zarz�dzania Ryzykiem, Wydział Bezpiecze	stwa 
Informatycznego, ��	
��������������������������� oraz trzeci� lini�, za któr� odpowiada audyt 
wewn�trzny i zewn�trzny. 

Funkcja zgodno�ci z przepisami jest kluczow� funkcj� w wewn�trznym systemie kontroli Spółki i 
polega na: 

• wspieraniu i monitorowaniu działania Spółki w zgodzie z obowi�zuj�cym prawem, 
regulacjami wewn�trznymi, wymogami regulatora i innych organów administracji 
pa	stwowej w celu ochrony Spółki przed ryzykiem braku zgodno�ci poprzez identyfikacj� 
ryzyka, kontrol� i eliminacj� lub ograniczenie ryzyka, 

• funkcji doradczej dla władz Spółki, kadry zarz�dzaj�cej i pracowników w zakresie 
zgodno�ci z prawem i regulacjami, w tym wymogami regulacyjnymi okre�lonymi 
Dyrektyw� Wypłacalno�� II, dotycz�cymi działalno�ci i procesów Spółki. 

Ryzyko braku zgodno�ci to ryzyko naruszenia prawa lub wymogów regulacyjnych skutkuj�ce 
stosowanymi sankcjami, istotnymi stratami finansowymi lub utrat� dobrego imienia Spółki. 

Funkcja zgodno�ci z przepisami jest pełniona przez Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� i 
wspierana przez osoby zarz�dzaj�ce Spółk�, wszystkie jednostki organizacyjne oraz 
samokontrole pracowników i zleceniobiorców Spółki. W przypadku wyst�pienia pokrywaj�cych 
si� zakresów kompetencji jednostek organizacyjnych nale�y zapewni� wła�ciwe działanie Spółki 
w zidentyfikowanym obszarze, Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� powiadamia o kolizji lub 
braku kompetencyjnego pokrycia procesu wła�ciwych członków Zarz�du i Departament HR. 

Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� ma prawo zgłosi� sprzeciw do zamierze	 lub decyzji 
planowanych przez inne jednostki organizacyjne Spółki poza Departamentem Audytu 
Wewn�trznego. 
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Zarz�dzanie ryzykiem braku zgodno�ci odbywa si� poprzez okre�lenie zasad monitorowania i 
wdra�ania nowych regulacji prawnych, aktualizacj� funkcjonuj�cych, dostosowywanie ich do 
wymaga	 prawnych i standardów, a tak�e monitorowanie prowadzonej działalno�ci pod k�tem 
zgodno�ci z obowi�zuj�cym prawem, regulacjami wewn�trznymi i zasadami etyki. Celem 
zarz�dzania ryzykiem braku zgodno�ci jest równie� promocja warto�ci wynikaj�cych z uczciwego 
i prawego działania na ka�dym szczeblu organizacji, a tak�e wspieranie pracowników w 
wypełnianiu przez nich obowi�zków zgodnie z przyj�tymi standardami kodeksami etyki, w 
szczególno�ci Kodeksem Etyki Pracownika Etyka w biznesie i zgodno�� działania z prawem i 
Kodeksem Etyki Agenta, zwanymi dalej kodeks etyki. 

Za dbanie o zgodno�� działalno�ci Spółki z przepisami prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych i bezpiecze	stwa danych odpowiadaj� Wydział Bezpiecze	stwa Informacji i Wydział 
Ochrony Danych Osobowych, natomiast za prawo antymonopolowe Departament Prawny. 
Odpowiedzialno�� za przeciwdziałanie przest�pczo�ci dot. szkód, �wiadcze	 odpowiada Wydział 
Zapobiegania Nadu�yciom. 

W celu zapewnienia działania Spółki zgodnie z obowi�zuj�cymi normami prawa, etyki i innymi 
zasadami Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� �ci�le współpracuje z jednostk� organizacyjn� 
odpowiedzialn� za zarz�dzanie ryzykiem w tym stale monitoruje ryzyko ze swojego obszaru, 
deleguje swojego przedstawiciela do Komitetu Ryzyka i uczestniczy w cyklicznych badaniach 
ryzyka w tym Top Risk Assessment i innych okre�lonych w Procedurze Zarz�dzania Ryzykiem. 
Ponadto Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� wspiera jednostk� organizacyjn� odpowiedzialn� 
za zarz�dzanie ryzykiem w przeprowadzeniu badania BION. 

Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� dba o prawidłowy proces identyfikacji ryzyk zwłaszcza w 
zakresie ryzyk dotycz�cych procesu zarz�dzania zgodno�ci� zdefiniowanych w odpowiedniej 
regulacji wewn�trznej przeprowadzaj�c w tym zakresie badania i kontrole cykliczne i ad-hoc, w 
tym tzw. kontrole SPOT CHECK. 

Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� działa w oparciu o plan roczny zatwierdzony przez 
Prezesa Zarz�du Spółki i przekazany do wiadomo�ci Radzie Nadzorczej. Plan mo�e by� 
zweryfikowany i zmodyfikowany w połowie roku.  

Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� składa cykliczne raporty ze swojego obszaru Prezesowi 
Zarz�du, Zarz�dowi, Radzie Nadzorczej i innym wła�ciwym jednostkom organizacyjnym. 
Niezale�nie od cyklicznych raportów zidentyfikowane ryzyka s� sygnalizowane niezwłocznie do 
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za zarz�dzanie ryzykiem, Departamentu Audytu 
Wewn�trznego i innych wła�cicieli jednostek organizacyjnych. W celu zapewnienia efektywnego 
zarz�dzania ryzykiem braku zgodno�ci kieruj�cy jednostkami organizacyjnymi zobowi�zani s� 
niezwłocznie przekazywa� do Departamentu Zarz�dzania Zgodno�ci�, wszelkie informacje 
dotycz�ce wyst�pienia ryzyka braku zgodno�ci.  

Funkcja zarz�dzania zgodno�ci� stanowi istotn� cz��� systemu kontroli wewn�trznej Spółki 
okre�lonego w Procedurze dot. procesu kontroli wewn�trznej. W celu zapewnienia zgodno�ci w 
obszarach okre�lonych w punktach powy�szych Departament Zarz�dzania Zgodno�ci�: 

• promuje kultur� poszanowania prawa i zasad etyki w tym stosowania zasad okre�lonych 
w Kodeksie Etyki, a tak�e wspiera i doradza zarz�dowi i kadrze zarz�dzaj�cej w 
przekazywaniu pracownikom przykładu wła�ciwego zachowania, 

• zapewnia doradztwo w zakresie zasad i standardów ryzyka braku zgodno�ci, 
• prowadzi szkolenia i działalno�� informacyjn� wspieraj�c pracowników i jednostki 

organizacyjne w prawidłowym stosowaniu norm prawnych, etycznych i obowi�zuj�cych 
zasad. Udziela porad, opinii i wyja�nie	, w razie potrzeby przy udziale Departamentu 
Prawnego,  

• odpowiada za wewn�trzny proces legislacyjny stosownie do Procedury Legislacyjnej, w 
tym raz w roku przeprowadza aktualizacj� listy obowi�zuj�cych regulacji wewn�trznych, 

• przeprowadza post�powania wyja�niaj�ce w sprawach podejrzenia naruszenia 
obowi�zuj�cych norm prawnych w tym przest�pstw wewn�trznych, etycznych i 
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obowi�zuj�cych zasad. Zapewnia prawidłowy proces powiadamiania i wykrywania 
nieprawidłowych zachowa	 lub narusze	 w tym z anonimowego kanału zgłaszania 
nadu�y� tzw. kanału „whistleblowing – wczesnego ostrzegania”, 

• koordynuje współprac� i korespondencj� z Urz�dem Komisji Nadzoru Finansowego, 
Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi instytucjami pa	stwowymi. 
Reprezentuje Spółk� podczas kontroli przeprowadzanych przez KNF, GIIF i inne 
instytucje pa	stwowe, 

• monitoruje działania Spółki pod k�tem zgodno�ci z normami prawnymi, etycznymi i 
obowi�zuj�cymi zasadami, oraz przygotowuje raporty ze swoich działa	 dla Prezesa 
Zarz�du, Zarz�du, Rady Nadzorczej i innych jednostek organizacyjnych, 

• koordynuje działania w zakresie diagnozowania ryzyka braku zgodno�ci w 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych i współprac� z jednostkami 
organizacyjnymi odpowiedzialnymi za zarz�dzanie ryzykiem oraz Departamentem Audytu 
Wewn�trznego w tym zakresie, a tak�e koordynuje działania w zakresie zwalczania 
przest�pczo�ci, 

• wspomaga Administratora Bezpiecze	stwa Informacji i Wydział Ochrony danych 
Osobowych w nadzorze w zakresie nad przestrzeganiem prawa zwi�zanego z 
bezpiecze	stwem informacji, 

• sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowi�zków zwi�zanych z nało�onymi embargami i 
sankcjami, 

• sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowi�zków zwi�zanych z przeciwdziałaniem praniu 
pieni�dzy i finansowania terroryzmu,  

• wypełnianiem obowi�zków wynikaj�cych FATCA i CRS, 
• sprawuje nadzór nad transakcjami dokonywanymi przez pracowników Spółki na własne 

jak i cudze rachunki papierów warto�ciowych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
pracowników maj�cych wpływ na decyzje lokacyjne Spółki lub maj�cych dost�p do 
informacji o lokatach Spółki, 

• pełni funkcj� Reprezentanta Interesu Klienta zwłaszcza w zakresie opiniowania 
dokumentów zwi�zanych z wdro�eniem nowych produktów i zmian� istniej�cych, 

• wyra�a zgod� na nawi�zanie współpracy z po�rednikiem, 
• opiniuje regulaminy motywacyjne dla sieci sprzeda�y, 
• opiniuje regulacje wewn�trzne, 
• nadzoruje i w uzasadnionych przypadkach akceptuje dostawców dóbr i usług dla Spółki, 
• zarz�dza konfliktem interesów, 
• zarz�dza ryzykiem utraty reputacji, 
• prowadzi polityk� przeciwdziałania korupcji i zwalczania przest�pczo�ci, 

Kadra zarz�dzaj�ca powinna: 

• informowa� Departament Zarz�dzania Zgodno�ci� o jakichkolwiek istotnych przypadkach 
braku przestrzegania zasad braku zgodno�ci, które mog� nie�� ze sob� znacz�ce ryzyko 
sankcji prawnych, strat materialnych lub utraty reputacji, 

• przynajmniej raz w roku zidentyfikowa� oraz dokona� oceny głównych ryzyk braku 
zgodno�ci oraz okre�li� plan zarz�dzania tymi ryzykami, jak równie� wprowadzi� 
procedury naprawcze. 

Kadra zarz�dzaj�ca Spółki jest odpowiedzialna za efektywne wdro�enie działa	 maj�cych na 
celu zapobieganie oszustwom. Istotne jest promowanie i u�wiadomienie pracownikom znaczenia 
kontroli wewn�trznej, m.in. poprzez zapobiegawcz� realizacj� działa	 przeciw oszustwom, jak 
równie� aktywno��, która zaradzi nieskutecznym kontrolom i wska�e przypadki naruszenia zasad 
kontroli wewn�trznej.  

Maj�c na uwadze działania prewencyjne w obszarze misselingu Spółka ustanawia funkcj� 
Reprezentanta Interesu Klienta, któr� pełni kieruj�cy Departamentem Zarz�dzania Zgodno�ci�. 
Do zada	 nale�y:  
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• opiniowanie dokumentacji ubezpieczeniowej w tym warunków ubezpieczenia (ogólnych i 
szczególnych) pod k�tem wyeliminowania zapisów mog�cych wprowadzi� w bł�d klienta, 

• opiniowanie materiałów informacyjnych i marketingowych pod k�tem wyeliminowania 
zapisów mog�cych wprowadzi� w bł�d klienta, 

• opiniowanie regulaminów programów motywacyjnych dla sieci sprzeda�y pod k�tem ich 
efektywno�ci i jako�ci maj�cych na celu wyeliminowanie czynników, które mog� 
spowodowa� wprowadzanie klientów w bł�d lub sprzeda� bez dostarczenia pełnej 
informacji dla klienta, 

• podejmowanie działa	 w sprawach indywidualnych w przypadku ra��cego naruszenia 
interesu klienta. 

W Spółce wprowadzona została procedura tzw. wczesnego ostrzegania (procedura 
whistleblowing) daj�ca mo�liwo�� przekazania przez pracowników i współpracowników informacji 
o nieprawidłowo�ciach w działalno�ci Spółki, pracownika Spółki, współpracownika Spółki, z 
mo�liwo�ci� zanonimizowania danych osoby je przekazuj�ce. Przedmiotowe informacje wpływaj� 
do Departamentu Zarz�dzania Zgodno�ci�, który prowadzi post�powanie wyja�niaj�ce i w 
przypadku potwierdzenia zarzutów rekomenduje wyci�gni�cie stosownych konsekwencji lub 
wdro�enie rozwi�za	 ograniczaj�cych zidentyfikowane ryzyko. 

  

B.4.5 Obsługa prawna 

W ramach obsługi prawnej sprawowany jest generalny nadzór nad wszystkimi obszarami 
działalno�ci Spółki zwi�zanymi ze stosowaniem przepisów prawa i regulacji. Dotyczy to w 
szczególno�ci interpretacji prawa powszechnego, monitorowania wszelkich istotnych zmian w 
obowi�zuj�cym prawie, regulacjach, orzecznictwie i doktrynie, a tak�e doradzanie Zarz�dowi we 
wszelkich kwestiach natury prawnej.  

Do szczególnych zada	 obsługi prawnej nale��: 

• interpretacja, doradztwo oraz rekomendowanie decyzji w zakresie interpretacji i 
stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, 

• interpretacja i stosowanie przepisów prawa dotycz�cego nadzoru,  
• wspieranie procesu zarz�dzania obszarem biernych spraw sadowych Spółki, jak równie� 

reprezentacji Spółki w wybranych post�powaniach. 

Kompleksowa obsługa prawna Spółki skupiona jest w Departamencie Prawnym. Osoba 
sprawuj�ca funkcj� Dyrektora Departamentu Prawnego pełni funkcj� kluczow� w Spółce i 
raportuje bezpo�rednio do Prezesa Zarz�du. Spółka zapewnia, aby osoba sprawuj�ca funkcj� 
Dyrektora Departamentu Prawnego posiadała kwalifikacje, do�wiadczenie i wiedz� niezb�dn� do 
sprawowania ogólnego nadzoru nad sprawami odnosz�cymi si� do wszystkich dziedzin prawa, 
zasad i regulacji, wł�czaj�c w to interpretowanie prawa stanowionego, nadzorowanie istotnych 
zmian prawnych oraz udzielanie porad w kwestiach prawnych. 

 

B.4.6 Kontrole na poziomie spółki (ELC) 

Kontrole na poziomie Spółki (ELC) stanowi� działania kontrolne, których przeprowadzenie ma 
istotne znaczenie dla skuteczno�ci działania Towarzystwa i jego kontroli na poziomie procesu. 
Kontrole te stanowi� szczególnie wa�ny element Systemu Kontroli Wewn�trznej – ich wszelkie 
słabo�ci mog� mie� znacz�cy wpływ na skuteczno�� tego systemu. 

Efektywno�� działania kontroli ELC jest regularnie oceniana przez funkcj� audytu wewn�trznego i 
obejmuje działania nast�pcze w celu zapewnienia odpowiedniego i terminowego rozwi�zania 
wszelkich zidentyfikowanych niedoci�gni�� w zakresie kontroli. 
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B.4.7 Zintegrowany system zarz�dzania ryzykiem i kontrol� (IRCS) 

W celu zidentyfikowania i ograniczenia ryzyka wyst�pienia istotnych bł�dów w sprawozdaniu 
finansowym TU Allianz �ycie Polska S.A., spółka wdro�yła kontrol� nad sprawozdawczo�ci� 
finansow� w oparciu o proces Zintegrowanego systemu zarz�dzania ryzykiem i kontrol� (IRCS). 
System kontroli podlega regularnym przegl�dom i aktualizacji. Kontrole maj� na celu 
uwzgl�dnienie wszystkich istotnych elementów sprawozdawczo�ci finansowej, w tym: 

• procesy zwi�zane z raportowaniem finansowym, 
• polityki, procedury i kontrole niezb�dne do rzetelnego przygotowania sprawozdania 

finansowego, 
• prowadzenie szczegółowej dokumentacji, 
• zapewnienie w zakresie zapobiegania lub wykrywania nieupowa�nionym transakcji, 
• niezb�dne zaanga�owanie kadry zarz�dzaj�cej w system kontroli. 

 

B.4.8 Kontrole w procesie kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalno�ci 

Podobnie jak w przypadku sprawozdawczo�ci finansowej TU Allianz �ycie Polska S.A. w ramach 
procesu IRCA wdro�yła kontrole w procesie obliczania i agregowania kapitałowego wymogu 
wypłacalno�ci z uwagi na fakt, �e obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalno�ci w Spółce 
uwzgl�dniaj� czynniki ekonomiczne, które nie s� w pełni uwzgl�dnione w wynikach ksi�gowych. 

 

B.4.9 System rachunkowo�ci 

Stosowane przez TU Allianz �ycie Polska S.A. zasady rachunkowo�ci dotycz�ce klasyfikacji 
zdarze	, wyceny składników maj�tku i ustalania wyniku finansowego zapisane s� w Polityce 
Rachunkowo�ci przyj�tej uchwał� Zarz�du.  

Dokładno��, kompletno�� i zgodno�� danych w ksi�gach rachunkowych oraz poprawno�� 
przygotowanych na ich podstawie sprawozda	 finansowych zapewnione s� przez zorganizowany 
system kontroli wewn�trznej. 

Odpowiedzialno�� za kompletno��, dokładno�� i wiarygodno�� sprawozdawczo�ci finansowej 
spoczywa na Zarz�dzie Spółki. 

 

B.4.10 Bilans ekonomiczny i �rodki własne 

Na potrzeby tworzenia bilansu ekonomicznego TU Allianz �ycie Polska S.A. prowadzi odr�bn� 
ksi�g� rachunkow�. Wprowadzanie danych do ksi�gi nast�puje z u�yciem opracowanych metod 
ksi�gowania w oparciu o zaimplementowane rozwi�zania informatyczne. 

Zasady ksi�gowe dotycz�ce klasyfikacji zdarze	, wyceny i ujawnie	 opisane s� w Zasadach 
wyceny aktywów i zobowi�za	 na potrzeby Wypłacalno�ci II. 

Dokładno��, kompletno�� i zgodno�� danych w ksi�gach rachunkowych oraz poprawno�� 
przygotowanego na ich podstawie bilansu ekonomicznego zapewnione jest poprzez odpowiednio 
zaprojektowany i funkcjonuj�cy system kontroli wewn�trznej. 

 

B.5 Funkcja audytu wewn�trznego 

1) Audyt Wewn�trzny stanowi kluczow� jednostk� organizacyjn� w ramach systemu kontroli 
wewn�trznej oraz systemu zarz�dzania spółki.  
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Audyt wewn�trzny jest działalno�ci� niezale�n� i obiektywn�, której celem jest przysporzenie 
warto�ci i usprawnienie działalno�ci operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i 
dokonywanej w uporz�dkowany sposób ocenie procesów: zarz�dzania ryzykiem, kontroli i 
ładu organizacyjnego, i przyczynia si� do poprawy ich działania. Pomaga organizacji 
osi�gn�� cele udzielaj�c zapewnienia o skuteczno�ci tych procesów, jak równie� poprzez 
doradztwo. Działalno�� audytu wewn�trznego jest mechanizmem ukierunkowanym na 
wsparcie organizacji w celu ograniczenia ryzyk, umocnienia procesów ładu organizacyjnego i 
struktur organizacyjnych. 

2) Audyt Wewn�trzny ocenia mo�liwo�� pojawienia si� defraudacji oraz sam proces 
zarz�dzania ryzykiem defraudacji. W przypadkach, kiedy istnieje podejrzenie defraudacji, 
nielegalnych działa	, czy te� kwestii zwi�zanych z bezpiecze	stwem, jednostki organizacyjne 
maj� obowi�zek natychmiast poinformowa� Departament Audytu Wewn�trznego, Wydział 
Zapobiegania Nadu�yciom, Wydział Zarz�dzania Ryzykiem i Departament Zarz�dzania 
Zgodno�ci�. Dotyczy to m.in. ryzyk reputacyjnych, podejrzanego zaanga�owania członków 
Zarz�du, Rady Nadzorczej lub kluczowych pracowników spółki wymienionych w regulacji 
wewn�trznej dotycz�cej kompetencji i reputacji oraz rekomendacji, dla których ryzyko 
oznaczono, jako wysokie. 
Audyt Wewn�trzny działa, jako ostatnia tj. „trzecia linia obrony” w modelu “trzech linii obrony”, 
gdzie pozostałe dwie linie obrony to: 

 
a) „Pierwsza linia obrony” – zawiera kontrole operacyjne, wbudowane w procesy, 

wykonywane terminowo w sposób ustrukturyzowany, dokładny, regularny i logiczny. 
 

b) „Druga linia obrony” – zawiera jednostki organizacyjne odpowiedzialne za np. 
zarz�dzanie ryzykiem, zarz�dzanie zgodno�ci�, aktuariat i obsług� prawn�, daj�ce 
zapewnienie, �e wykonywane kontrole s� zgodne z celami oraz procedurami i innymi 
regulacjami wewn�trznymi, z których wynikaj�. 
 

Audyt Wewn�trzny okresowo bada efektywno�� systemu kontroli wewn�trznej niezale�nie 
oceniaj�c prac� „pierwszej i drugiej linii obrony”. 

Po zako	czeniu ka�dego audytu, Departament Audytu Wewn�trznego wydaje raport, który 
zawiera opis zidentyfikowanych słabo�ci wraz z rekomendacjami, a tak�e podsumowanie 
najwa�niejszych spostrze�e	, w tym ocen� badanego obszaru. Przed wydaniem wersji 
ostatecznej raportu, Departament Audytu Wewn�trznego omawia lub wysyła wersj� wst�pn� 
raportu, umo�liwiaj�c Zarz�dowi oraz audytowanym wniesienie uwag. Uwagi do raportu 
wst�pnego, przedstawione przez Zarz�d lub audytowanych s� odzwierciedlone w raporcie 
ostatecznym. W zale�no�ci od zaanga�owania i odpowiedzialno�ci za audytowany obszar, 
kieruj�cy audytowanym obszarem, nadzoruj�cy go członek Zarz�du oraz Prezes Zarz�du 
otrzymuj� raport ostateczny, w tym plany działa	 adresuj�cych zidentyfikowane ryzyka, 
przygotowane przez jednostki audytowane.  
 

B.5.1. Niezale�no�� funkcji audytu wewn�trznego 

Funkcja audytu wewn�trznego jest obiektywna i niezale�na od funkcji operacyjnych. Departament 
Audytu Wewn�trznego: 

• umiejscowiony jest w strukturze organizacyjnej w taki sposób, aby zapewni� niezale�no�� 
od innych jednostek organizacyjnych (z pierwszej i drugiej linii obrony) – wymagana 
niezale�no�� oznacza brak mo�liwo�ci wywierania wpływu na Audyt Wewn�trzny w 
kwestiach raportowania, ustalania celów, wynagrodzenia lub w innych obszarach jego 
działalno�ci; 

• raportuje bezpo�rednio do Prezesa Zarz�du; 
• unika konfliktu interesów. 
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Audyt Wewn�trzny ma prawo dokonywa� oceny i wydawa� rekomendacje, ale nie mo�e i nie 
podejmuje decyzji biznesowych. 

W celu zapewnienia niezale�no�ci funkcji audytu wewn�trznego powołanie oraz odwołanie osoby 
pełni�cej kluczow� funkcj� – zajmuj�cej stanowisko Dyrektora Departamentu Audytu 
Wewn�trznego, wymaga zgody Rady Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przekazuje si� do 
zatwierdzenia wysoko�� (zmian� wysoko�ci) wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu 
Wewn�trznego. 

Dyrektor Departamentu Audytu Wewn�trznego raportuje bezpo�rednio do Prezesa Zarz�du oraz 
Komitetu Audytu, jak równie� w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby, zwi�zanej w 
szczególno�ci z wytycznymi Organu Nadzoru, do Rady Nadzorczej.  

Dyrektor Departamentu Audytu Wewn�trznego ma zapewniony regularny, bezpo�redni dost�p i 
mo�liwo�� spotka	 z Prezesem Zarz�du, Przewodnicz�cym Komitetu Audytu oraz Komitetem 
Audytu. 

 

B.6 Funkcja aktuarialna  

Zadania funkcji aktuarialnej realizowane s� w TU Allianz �ycie Polska S.A. przez pracowników 
Departamentu Aktuarialnego nadzorowanych przez Głównego Aktuariusza, który podlega 
bezpo�rednio członkowi zarz�du odpowiedzialnemu za Pion Finansowy.  

Do kluczowych zada	 funkcji aktuarialnej nale�� m.in.:  

• koordynacja ustalania rezerw techniczno - ubezpieczeniowych tworzonych na potrzeby 
rachunkowo�ci oraz wypłacalno�ci,  

• zapewnienie adekwatno�ci metod i stosowanych modeli oraz zało�e	 przyj�tych do 
ustalania warto�ci rezerw,  

• ocena czy dane wykorzystywane do ustalania warto�ci rezerw techniczno - 
ubezpieczeniowych s� wystarczaj�ce i czy s� odpowiedniej jako�ci, 

• porównanie najlepszych oszacowa	 w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 
tworzonych dla celów wypłacalno�ci z danymi wynikaj�cymi ze zgromadzonych 
do�wiadcze	, 

• informowanie Zarz�du i Rady Nadzorczej o wiarygodno�ci i adekwatno�ci ustalania 
warto�ci rezerw, 

• wyra�anie opinii na temat ogólnej polityki przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia, 
• wyra�anie opinii na temat adekwatno�ci rozwi�za	 w zakresie reasekuracji, 
• udział we wdra�aniu efektywnego systemu zarz�dzania ryzykiem. 

Co najmniej raz w roku Główny Aktuariusz sporz�dza raport skierowany do Zarz�du oraz Rady 
Nadzorczej zawieraj�cy informacje na temat zada	 wykonywanych przez nadzorowan� przez 
niego funkcj� aktuarialn�, podsumowanie wyników oraz wniosków z przeprowadzonych prac oraz 
wszelkie stosowne rekomendacje zmian. 

W celu unikni�cia konfliktu interesów w Spółce obowi�zuje jasny podział odpowiedzialno�ci 
pomi�dzy osobami realizuj�cymi zadania funkcji aktuarialnej oraz osobami wykonuj�cymi 
czynno�ci aktuarialne zwi�zane z akceptacj� i ograniczaniem ryzyka. 

 

B.7 Outsourcing 

Wdro�ona w Spółce procedura w sprawie zlecania i realizacji usług poza Spółk� ma na celu  
w szczególno�ci zapewnienie wysokiego poziomu wykonania usług lub funkcji i bezpiecze	stwa 
outsourcingu, okre�lenie obowi�zków nadzorczych Spółki w stosunku do partnerów 
zewn�trznych i wewn�trznych w zwi�zku z podejmowanymi procesami outsourcingu. W 
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procedurze okre�lone zostały warunki umo�liwiaj�ce zlecanie realizacji usług lub funkcji oraz 
zadania po stronie wła�ciciela biznesowego w zakresie zapewnienia nale�ytej komunikacji, 
ochrony poufno�ci informacji, zarz�dzania ryzykiem, zapewnienia zgodno�ci z przepisami, 
zarz�dzania ci�gło�ci� działania, przygotowania niezb�dnej dokumentacji i analiz dla 
poszczególnych faz cyklu �ycia outsourcingu (decyzji, wdro�enia, operacyjnej, wyj�cia).  

Procedura w sposób precyzyjny okre�la równie� zasady raportowania i kontrolowania dostawcy 
pod k�tem jako�ci wykonania zleconych usług lub funkcji na podstawie wska
ników KPI i zasad 
okre�lonych w SLA.  

W ramach outsourcingu definiuje si� trzy rodzaje outsourcingu: 

• outsourcing prosty, 
• outsourcing krytycznej lub wa�nej usługi lub funkcji (CIFS) – kluczowe działania operacyjne i 

procesy biznesowe niezb�dne do funkcjonowania Spółki, bez których niemo�liwe jest 
dostarczanie usług klientom w sposób ci�gły i na zadowalaj�cym poziomie,  

• outsourcing kluczowej funkcji. 
  

Procedura została wdro�ona w celu zapewnienia zgodno�ci przyj�tych rozwi�za	 z wymaganiami 
prawnymi i Wypłacalno�� II.  
W procedurze precyzyjnie okre�lone zostały role i odpowiedzialno�ci zarówno wła�cicieli 
biznesowych usługi jak i odpowiedzialnych za monitorowanie procesu outsourcingu. Procedura 
podlega corocznemu przegl�dowi i aktualizacji. 
  
Proces outsourcingu obejmuje 4 fazy: 
• faza decyzji stanowi�ca opracowanie strategii i zarz�dzanie ryzykiem – obejmuj�ca 

opracowanie biznes planu oraz ocen� ryzyka outsourcingu, 
• faza wdro�enia – obejmuj�ca wybór dostawcy (zapytanie ofertowe), analiz� kosztów due-

diligence, zawarcie umowy, 
• faza operacyjna – integracja outsourcingu, monitorowanie działa	 dostawcy, 
• faza wyj�cia – wskazanie �rodków i narz�dzi umo�liwiaj�cych przeniesienie outsourcingu do 

innego dostawcy w celu kontynuowania i bezpiecze	stwa procesów, wymagania dotycz�ce 
ochrony danych.  

Spółka nie outsourcuje �adnej z kluczowych funkcji, do których zalicza si� funkcje: 

• zarz�dzania ryzykiem, 
• audytu wewn�trznego, 
• zarz�dzania zgodno�ci�, 
• aktuarialn�,  
• prawn�, 
• ksi�gowo�ci i sprawozdawczo�ci. 

W�ród krytycznych lub wa�nych usług lub funkcji Spółka outsourcuje: 

• usługi IT w zakresie krytycznych systemów informatycznych zdefiniowanych w systemie 
zarz�dzania ci�gło�ci� działania, 

• Help Desk w zakresie wsparcia Systemów Informatycznych Allianz,  
• zarz�dzanie portfelem aktywów i inwestycje, 
• usługi call center w ubezpieczeniach zdrowotnych. 

Nie jest outsourcowane zarz�dzanie produktami, w tym tworzenie nowych produktów. 

Obecnie wi�kszo�� outsourcowanych usług realizowanych jest przez outsourcerów 
posiadaj�cych swoje siedziby na terenie Polski. Poza Polsk� realizowane s� usługi IT w ramach 
grupowych rozwi�za	.  
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Outsourcingowane usługi IT s� realizowane w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej, w których s� 
�wiadczone zarówno usługi utrzymania infrastruktury IT jak i administrowania poszczególnymi 
komponentami.  

 

B.8 Wszelkie inne informacje 

Brak innych istotnych informacji nieuj�tych w odpowiednich sekcjach. 
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C. Profil ryzyka 

C.1 Ryzyko aktuarialne  

TU Allianz �ycie Polska S.A. w ramach formuły standardowej prowadzi wyliczenia w „Module 
ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na �ycie”. Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci 
zaalokowany do tego modułu, przed dywersyfikacj�, wynosi 217 704 tys. zł.  
 
Najwi�kszy udział w ryzyku aktuarialnym ma podmoduł ryzyka zwi�zanego z rezygnacjami oraz 
podmoduł ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach na �ycie. 
 
 

C.1.1  Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na �ycie  

Na ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na �ycie składa si� ryzyko ubezpieczeniowe jak 
równie� ryzyko biznesowe. W skład ryzyk ubezpieczeniowych wchodz�: ryzyko �miertelno�ci, 
ryzyko długowieczno�ci oraz ryzyko niepełnosprawno�ci-zachorowalno�ci. Ryzyka te s� 
definiowane jako potencjalna strata w okre�lonym przedziale czasowym wynikaj�ca ze 
zmienno�ci wypłacanych dla ubezpieczonych �wiadcze	. �ródłem zmienno�ci jest cz�sto�� 
zgonów/ niepełnosprawno�ci /zachorowalno�ci oraz moment wyst�pienia tych zdarze	 
ubezpieczeniowych.  

Do ryzyk biznesowych zaliczamy: ryzyko rezygnacji z umów oraz ryzyko zwi�zane z wysoko�ci� 
ponoszonych kosztów. Ryzyka te s� definiowane jako potencjalna strata w okre�lonym przedziale 
czasowym wynikaj�ca ze zmienno�ci wolumenów składki, kosztów administracyjnych per polisa 
oraz współczynników rezygnacji. Zmienno�� jest rezultatem nieprzewidywalnych zmian w 
zało�eniach biznesowych oraz fluktuacji w zyskach b�d�cych nast�pstwem spadku dochodów 
bez powi�zanego spadku po stronie kosztowej. 

 
Koncentracja ryzyk 
Ze wzgl�du na efektywny proces projektowania produktów ubezpieczeniowych oraz 
ró�norodno�� oferty produktowej Spółka nie posiada koncentracji danego ryzyka w tym 
segmencie. 
 
Analiza wra�liwo�ci i testy warunków skrajnych 
Analiza wra�liwo�ci (oparta o scenariusz testu warunków skrajnych) dla cało�ci ryzyk 
aktuarialnych wykazała, i� szok na tym ryzyku 1:5 lat1 spowodowałby strat� �rodków własnych w 
wysoko�ci 72 567,83  tys. zł, i w zwi�zku z tym, spadek współczynnika wypłacalno�ci o 33  
punktów procentowych. 

TU Allianz �ycie Polska S.A. nie transferuje �adnego istotnego ryzyka na �ycie do podmiotów 
specjalnego przeznaczenia. Ponadto Spółka nie posiada �adnej istotnej ekspozycji z tytułu 
pozycji pozabilansowych.  
 
 

C.1.2  Techniki mitygacji ryzyka 

Technikami mitygacji ryzyka u�ywanymi w TU Allianz �ycie Polska S.A. s� umowy reasekuracji 
biernej. Zapewniaj� one Spółce ochron� przed zdarzeniami katastroficznymi jak i ochron� przed 
pojedynczymi du�ymi szkodami. 

Umowy reasekuracji s� zawierane z reasekuratorami wybieranymi w restrykcyjny sposób przy 
uwzgl�dnieniu wysokiego poziomu ich kondycji finansowej. Jest to zapewnione poprzez 

                                                   
1 Szok 1:5 lat skalibrowany na podstawie formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalno�ci. uwzgl�dniaj�cy ryzyko 
aktuarialne w ubezpieczeniach na �ycie. Zało�ono, i� szok 1:5 lat jest równy 33% SCR 
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stosowanie lokalnych i grupowych regulacji w tym zakresie. Spółka posiada aktualny rejestr 
zawartych umów reasekuracji biernej. Umowy reasekuracji s� zawierane tylko ze spółkami 
ubezpieczeniowymi lub reasekuracyjnymi  prowadz�cymi działalno�� w ramach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz z podmiotami prowadz�cymi działalno�� w Szwajcarii, Japonii oraz 
na Bermudach. Spółka nie zawiera umów reasekuracji ograniczonej. Skutki zastosowanych 
umów reasekuracji nie s� podwójnie uwzgl�dniane w �rodkach własnych oraz w wyliczeniach  
kapitałowego wymogu wypłacalno�ci. 

Nabycie umów reasekuracji biernej wi��e si� z kosztem dla TU Allianz �ycie Polska S.A. W 
konsekwencji w latach, w których szkodowo�� realizuje si� w sposób zbli�ony do �redniej/planów 
(lub jest ni�sza) umowy reasekuracji wpływaj� negatywnie na wynik ubezpieczeniowy. Spółka 
zawiera umowy reasekuracji biernej w celu ochrony przed nadzwyczajnymi du�ymi szkodami 
oraz w celu poprawy wyniku ubezpieczeniowego w latach, w których szkodowo�� rozwinie si� w 
niekorzystny sposób. Celem jest poprawa wyniku ubezpieczeniowego w latach niekorzystnego 
rozwoju szkodowo�ci, który zdarza si� nie cz��ciej, ni� 1 na 10 lat. 

W 2018 roku koszt reasekuracji mityguj�cej ryzyko ubezpieczeniowe obni�ył wynik 
ubezpieczeniowy Spółki o 3.9 mln PLN. 

Stosowane techniki ograniczania ryzyka aktuarialnego s� monitorowane w zakresie ci�głej ich 
skuteczno�ci. Odbywa si� to przede wszystkim poprzez: stałe monitorowanie struktury i wielko�ci 
wymogu kapitałowego SCR, w tym jego cz��ci zwi�zanej z ryzykiem aktuarialnym, i w 
konsekwencji prowadzenia działalno�ci zgodnie z przyj�tym apetytem na ryzyko. Monitorowany 
wymóg SCR, w tym dla poszczególnych typów ryzyka, obliczany jest kwartalnie. W ramach 
monitorowania uwzgl�dnia si� szczególnie wpływ reasekuracji i zwi�zanych z ni� ryzyk. 
 
Dodatkowo na bazie ci�głej odbywa si� monitorowanie zdarze	 operacyjnych (które mog� 
prowadzi� do wyst�pienia ró�nych typów ryzyka, oraz mitygacji, rozwoju i pojawiania si� nowych 
istotnych  zagro�e	 i ryzyk kluczowych, które s� raportowane kwartalnie.  

C.1.3  Istotne zmiany w okresie sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym brak było istotnych zmian w �rodkach zastosowanych w celu oceny 
ryzyka aktuarialnego w Spółce. 
W 4 kwartale 2017 rozpocz�to program „Agent OdNowa” wdra�aj�cy zmiany w sposobie 
organizacji i wynagradzania wył�cznej sieci sprzeda�y. W okresie sprawozdawczym nie 
zaobserwowano istotnego wpływu w/w zmiany na poziom rezygnacji z umów.  
W okresie sprawozdawczym brak było innych istotnych zmian w ekspozycji na ryzyko aktuarialne 
dla Spółki.   
 

C.2 Ryzyko rynkowe   

Ryzyko rynkowe jest nieodł�czn� cz��ci� operacji ubezpieczeniowych, Spółka otrzymuje składk� 
ubezpieczeniow� od swoich Klientów i inwestuje j� w szerok� klas� aktywów. Tak stworzony 
portfel inwestycyjny słu�y do wypłaty przyszłych szkód i �wiadcze	. Dodatkowo inwestowany jest 
kapitał akcjonariuszy wymagany przy prowadzeniu działalno�ci ubezpieczeniowej. Z uwagi na 
fakt, �e warto�� zainwestowanych aktywów jest uzale�niona od rynków finansowych, które s� w 
swej naturze zmienne w czasie, Spółka jest nara�ona na ekspozycj� wobec ryzyk rynkowych.   

C.2.1 Zasada Ostro�nego Inwestora 

Spółka kieruje si� Zasad� Ostro�nego Inwestora. Zasada ta obejmuje portfel i pojedyncze 
inwestycje, w tym: 

� Wszystkie aktywa nale�y inwestowa� w celu zapewnienia jako�ci, bezpiecze	stwa, płynno�ci, 
rentowno�ci i dost�pno�ci całego portfela inwestycyjnego. Obejmuje to równie� potrzeb� 
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ustrukturyzowania portfela inwestycyjnego w zale�no�ci od charakteru i czasu trwania 
zobowi�za	 ubezpieczeniowych obj�tych tymi aktywami. 

� Aktywa s� dopuszczalne tylko wtedy, gdy inwestorzy mog� wła�ciwie identyfikowa�, mierzy�, 
monitorowa�, zarz�dza�, kontrolowa�, raportowa� i odpowiednio integrowa� swoje ryzyko w 
ramach oceny wypłacalno�ci.  

Zasada Ostro�nego Inwestora nakazuje uwzgl�dnianie ryzyka pojedynczej inwestycji w 
kontek�cie ryzyka całego portfela inwestycyjnego. Dodatkowo, Zasada Ostro�nego Inwestora 
ustanawia kryteria dotycz�ce jako�ci procesów i kwalifikacji osób pracuj�cych w funkcji 
zarz�dzania inwestycjami. 

C.2.1.1 Zakres Portfelowy Zasady Ostro�nego Inwestora 

Strategiczna Alokacja Aktywów (SAA) definiuje długoterminow� strategi� inwestycyjn� dla całego 
portfela inwestycyjnego. SAA opiera si� na szczegółowej analizie aktywów i pasywów, która 
uwzgl�dnia ramy finansowe Spółki. Przygotowuj�c SAA, brane jest pod uwag� zapewnienie 
odpowiedniego docelowego poziomu jako�ci i bezpiecze	stwa (np. ratingu kredytowego lub 
aktywów zabezpieczaj�cych) wraz z odpowiednim zrównowa�onym dochodem oraz 
wystarczaj�c� płynno�ci� i dost�pno�ci� całego portfela inwestycyjnego. 

Ta ocena ex-ante jest potwierdzona przez stałe przestrzeganie reguł SAA (w tym zakresów 
mo�liwych odst�pstw i limitów) w procesie inwestycyjnym oraz monitorowanie ex-post w celu 
umo�liwienia działa	 koryguj�cych w przypadku odchyle	. 

Poza ogólnymi ograniczeniami poziomu aktywów ustalonymi przez SAA, ryzyko portfela 
inwestycyjnego jest ograniczane przez limit udziału pojedynczej inwestycji w nim. Limit ten jest 
ustalany po analizie ryzyka kredytowego danej inwestycji.  

Wszystkie limity podlegaj� corocznemu przegl�dowi.  

Dalsze informacje na temat składu portfela inwestycyjnego mo�na znale
� w rozdziale A. 

 

C.2.1.2 Zakres Pojedynczej Inwestycji Zasady Ostro�nego Inwestora 

Aby zapewni�, �e pojedyncze decyzje inwestycyjne s� zgodne z zasad� ostro�no�ci, TU Allianz 
�ycie Polska S.A.:  

• okre�la katalog rutynowych inwestycji i 
• ustanawia proces dla inwestycji nie-rutynowych. 

Lista inwestycji podejmowanych rutynowo zawiera tylko inwestycje, które ju� istniej� w portfelu 
inwestycyjnym Spółki (i dla których w przeszło�ci została przeprowadzona analiza ich wpływu na 
cały portfel inwestycyjny), s� odpowiednio reprezentowane w wewn�trznych procesach i 
systemach informatycznych, dla których posiadane jest odpowiednio bogate do�wiadczenie w 
zakresie inwestycji. Standardowe inwestycje stanowi� podstaw� ka�dego portfela 
ubezpieczeniowego.  

Przed wykonaniem jakiejkolwiek inwestycji o charakterze niestandardowym przestrzegany jest 
proces inwestycji niestandardowych w celu oceny w szczególno�ci: zdolno�ci do zarz�dzania 
wszystkimi konkretnymi rodzajami ryzyka inwestycyjnego, spójno�ci z interesem beneficjentów i 
ubezpieczaj�cych oraz wpływu takiej inwestycji na jako��, bezpiecze	stwo, płynno��, rentowno�� 
i dost�pno�� całego portfela.  
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C.2.1.3 Specjalne zasady w zakresie korzystania z instrumentów pochodnych 

Instrumenty pochodne w portfelach ubezpieczeniowych s� dozwolone tylko w takim stopniu, w 
jakim przyczyniaj� si� do zmniejszenia ryzyka lub ułatwiaj� skuteczne zarz�dzanie portfelem. 

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci zaalokowany do tego modułu ryzyka rynkowego, przed 
dywersyfikacj�, wynosi   76 294 tys. zł. 

Najwi�kszy udział w ryzyku rynkowym ma podmoduł ryzyka zwi�zanego z ryzykiem cen akcji 
oraz ryzykiem stopy procentowej. 
 
 

C.2.2 Ryzyko cen akcji   

Ryzyko cen akcji wynika ze zmiany warto�ci rynkowej portfela aktywów i zobowi�za	 na skutek 
zmian kursów akcji i indeksów. Strategiczna Alokacja Aktywów oraz limity inwestycyjne słu�� do 
zarz�dzania oraz monitorowania wysoko�ci ekspozycji wobec tego typu ryzyka. Dodatkowo 
inwestycje w akcje s� kontrolowane w ramach systemu zarz�dzania ryzykiem kredytowym CRisP 
aby skutecznie unika� nadmiernej koncentracji. Ponadto Spółka posiada odpowiedni limit 
wra�liwo�ci  na ryzyko ceny akcji. Limit ten jest wyznaczony jako 135% wymogu kapitałowego 
wyznaczonego przy u�yciu Formuły Standardowej na ryzyko cen akcji planowanego na dany rok 
podczas dialogu planistycznego. 
 
Koncentracja ryzyk 
Spółka obserwuje istotn� ekspozycj� na fundusze inwestycyjne (w tym te inwestuj�ce w akcje). Z 
zało�enia jednak takie fundusze dywersyfikuj� skład portfela i koncentracja nie powinna mie� 
miejsca. 
 
Analiza wra�liwo�ci i testy warunków skrajnych 
Analiza wra�liwo�ci (oparta o scenariusz testów warunków skrajnych) dla ryzyka cen akcji 
wykazała, i� szok na tym ryzyku w wysoko�ci 30% spadku cen akcji spowodowałby spadek 
�rodków własnych w wysoko�ci 45 715,60 tys. zł, spadek kapitałowego wymogu wypłacalno�ci w 
wysoko�ci  14 590,35 tys. PLN i w rezultacie spadekt współczynnika wypłacalno�ci o 0.6 punkt 
procentowy. 

 
 

C.2.3 Ryzyko stopy procentowej   

Z uwagi na fakt, �e stopy procentowe mog� spa�� poni�ej gwarantowanych poziomów stóp 
technicznych oraz długoterminowy charakter zobowi�za	 ubezpieczeniowych, Spółka jest 
nara�ona na ryzyko zwi�zane ze spadkiem/wzrostem stóp procentowych. Wzajemna zale�no�� 
pomi�dzy strategi� inwestycyjn� i zobowi�zaniami wobec ubezpieczonych jest integraln� cz��ci� 
systemu zarz�dzania ryzykiem. Ryzyko stóp procentowych jest odzwierciedlone w profilu ryzyka 
jak równie� jest  zarz�dzane poprzez dobór aktywów dopasowanych swoj� wra�liwo�ci� na 
zmiany stóp procentowych do analogicznej wra�liwo�ci zobowi�za	 na te zmiany. Dodatkowo 
Spółka posiada odpowiedni limit niedopasowania aktywów i zobowi�za	 wra�liwych na zmian� 
stopy procentowej. Limit ten jest wyznaczony jako planowane niedopasowanie czasu do 
zapadalno�ci (duracji) pomi�dzy aktywami i zobowi�zaniami w latach powi�kszone o 1 rok. 
Planowane niedopasowanie czasu do zapadalno�ci jest wyznaczane  na dany rok podczas 
dialogu planistycznego.  

Koncentracja ryzyk 
Spółka nie obserwuje koncentracji na ryzyko stopy procentowej. 
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Analiza wra�liwo�ci i testy warunków skrajnych 
Analiza wra�liwo�ci (oparta o scenariusz testów warunków skrajnych) dla ryzyka stóp 
procentowych wykazała, i� szok na tym ryzyku (wzrost stóp procentowych o 100 punktów 
bazowych) spowodowałby spadek �rodków własnych w wysoko�ci 31 432,16 tys. zł, spadek 
kapitałowego wymogu wypłacalno�ci w wysoko�ci 3 241,17tys. zł i w rezultacie spadek 
współczynnika wypłacalno�ci o 9.9 punkty procentowe. 

 

C.2.4 Ci�gła skuteczno�� mitygacji ryzyka 

Stosowane techniki ograniczania ryzyka rynkowego s� monitorowane w zakresie ci�głej ich 
skuteczno�ci. Odbywa si� to przede wszystkim poprzez: stałe monitorowanie realizacji systemu 
limitów inwestycyjnych oraz struktury i wielko�ci wymogu kapitałowego SCR, w tym jego cz��ci 
zwi�zanej z ryzykiem rynkowym, i w konsekwencji prowadzenia działalno�ci zgodnie z przyj�tym 
apetytem na ryzyko. Monitorowany wymóg SCR, w tym dla poszczególnych typów ryzyka, 
obliczany jest kwartalnie. W ramach monitorowania uwzgl�dnia si� szczególnie wpływ 
efektywnego dopasowania przepływów pieni��nych z aktywów i zobowi�za	 zakładu i 
zwi�zanych z nim ryzyk. 

Dodatkowo na bazie ci�głej odbywa si� monitorowanie zdarze	 operacyjnych (które mog� 
prowadzi� do wyst�pienia ró�nych typów ryzyka) oraz mitygacji, rozwoju i pojawiania si� nowych 
istotnych  zagro�e	 i ryzyk kluczowych, które s� raportowane kwartalnie. 
 

C.2.5 Istotne zmiany w okresie sprawozdawczym  

Spółka zaktualizowała system limitów na ryzyko rynkowe podczas aktualizacji wewn�trznej 
Strategii Ryzyka. 
W okresie sprawozdawczym brak było innych istotnych zmian w �rodkach zastosowanych w celu 
oceny ryzyka rynkowego w Spółce. 
W okresie sprawozdawczym brak było innych istotnych zmian w ekspozycji na ryzyko rynkowe 
dla Spółki.    
 
 

C.3 Ryzyko kredytowe   

Ryzyko kredytowe to ryzyko nieoczekiwanej straty spowodowanej niewypełnieniem zobowi�za	 
finansowych przez dłu�ników, emitentów obligacji, partnerów reasekuracyjnych czy 
kontrahentów, nadmiernej koncentracji ekspozycji u danego kontrahenta lub te� zmianami w ich 
wiarygodno�ci kredytowej i zmian� warto�ci spreadów kredytowych. 

TU Allianz �ycie Polska S.A. monitoruje i zarz�dza ekspozycj� na ryzyko kredytowe oraz 
ryzykiem koncentracji tej ekspozycji. Proces ten jest wspomagany poprzez infrastruktur� do 
monitorowania limitów CRisP. Długoterminowa strategia inwestycyjna, która zakłada trzymanie 
aktywów do zapadalno�ci, stabilizuje bilans podczas ewentualnych niekorzystnych warunków 
rynkowych. Strategia ta pozwala równie� uzyska� zakładan� stop� zwrotu w czasie całego 
okresu inwestycji. 

W przypadku ryzyka kredytowego, podobnie jak w przypadku ryzyka rynkowego, Spółka kieruje 
si� Zasad� Ostro�nego Inwestora. 

W celu oceny jako�ci kredytowej kontrahentów w portfelu inwestycyjnym i reasekuracyjnym 
Allianz, Spółka stosuje podej�cie ratingowe, które ł�czy długoterminow� zewn�trzn� ocen� 
wiarygodno�ci kredytowej nadan� przez agencje ratingowe z ratingiem rynkowym i 
zaktualizowan� wewn�trzn� ocen� jako�ciow� w celu odzwierciedlenia obecnych zmian na 
rynku. W celu przypisania ratingu kontrahentowi, wpierw ustalana jest zewn�trzna ocena od 
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zewn�trznych dostawców ocen kredytowych (od Standard & Poor's, Moody's i Fitch), a nast�pnie 
ten rating jest weryfikowany i / lub korygowany przez analityków kredytowych uwzgl�dniaj�cych: 

• Moody's Market Implied Ratings (MIR), 
• inne dost�pne 
ródła informacji przydatne do oceny jako�ci kredytowej kontrahenta, jak 

jego sektora przemysłowego i otoczenia makroekonomicznego. 

Ryzyko kredytowe jest mierzone poprzez formuł� standardow� przez moduł ryzyka niewykonania 
zobowi�zania przez kontrahenta, podmoduł ryzyka spreadu kredytowego oraz podmoduł ryzyka 
koncentracji aktywów. 

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci dla ryzyka niewykonania zobowi�zania przez kontrahenta 
przed dywersyfikacj� z innymi modułami wyniósł  3 466 tys. Wymóg kapitałowy dla ryzyka 
spreadu i koncentracji jest uj�ty zgodnie z formuł� standardow� w ramach modułu rynkowego.  
 
 
Analiza wra�liwo�ci i testy warunków skrajnych 

Wzrost spreadów kredytowych o 100 punktów bazowych spowodowałby spadek �rodków 
własnych w wysoko�ci 22 315,34tys. zł i w rezultacie spadek współczynnika wypłacalno�ci o 10  
punktów procentowych. 

 

C.3.1 Ryzyko kredytowe – portfel inwestycyjny   

Składka zbierana od ubezpieczaj�cych oraz kapitał, który jest potrzebny, aby prowadzi� 
działalno�� ubezpieczeniow� s� inwestowane w wi�kszo�ci w instrumenty o stałym dochodzie, 
np. w obligacje skarbowe, w obligacje korporacyjne lub w po�yczki. Spółka jest nara�ona na 
potencjalne straty w wycenie aktywów Zakładu, które mog� wynikn�� ze zmian jako�ci 
kredytowej emitentów posiadanych instrumentów. W szczególno�ci spółka jest eksponowana na 
ryzyko kredytowe obligacji skarbowych b�d�cych inwestycj� UFK, w których zapewniona jest 
gwarancja stóp zwrotu. 

Koncentracja ryzyk 

Spółka posiada koncentracj� w obligacjach skarbowych. W przypadku ryzyka spreadu 
kredytowego Spółka rozpoznaje koncentracj� w ekspozycjach o stopniu jako�ci kredytowej A. 

 

C.3.2 Ryzyko kredytowe – reasekuracja  

Ryzyko kredytowe z tytułu reasekuracji powstaje, gdy ekspozycja na ryzyko ubezpieczeniowe jest 
transferowana przez Spółk� do reasekuratorów, w celu mitygacji ryzyka ubezpieczeniowego. 
Potencjalna strata mo�e si� pojawi� zarówno z tytułu nieodzyskiwalno�ci wymaganych 
nale�no�ci reasekuracyjnych lub utraty pokrycia reasekuracyjnego na dany okres. 
 
Koncentracja ryzyk 

W przypadku reasekuracji Spółka nie rozpoznaje istotnej koncentracji ekspozycji. 

C.3.3 Dywersyfikacja oraz mitygacja ryzyk 

TU Allianz �ycie Polska S.A. u�ywa nast�puj�cych technik mitygacji ryzyka w celu ograniczenia 
ryzyka niewykonania zobowi�zania przez kontrahenta. 
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Tabela 8: Mitygacja ryzyk 

Instrument Mitygacja ryzyka 

Umowy reasekuracji 
Spółka mo�e wymaga� zabezpieczenia w postaci 
depozytu lub innych instrumentów finansowych w 
celu mitygacji ryzyka kredytowego. 

Instrumenty o stałym dochodzie 

Spółka inwestuje głównie w papiery o wysokim 
stopniu jako�ci kredytowej oraz ogranicza 
ekspozycje powoduj�ce du�� koncentracj� w 
portfelu. Jednym z wymogów jest posiadanie 
portfela o wysokim stopniu dywersyfikacji. 

 
 
Ponadto Spółka posiada limit na cało�ciowe ryzyko kredytowe. Limit oraz jego wykorzystanie s� 
wyznaczane przy pomocy wewn�trznego narz�dzia mierz�cego ryzyko kredytowe metodami 
stochastycznymi. Limit na dany rok jest ustalany w trakcie procesu planistycznego (Planning 
Dialogue). 
 
Powy�sze techniki ograniczania ryzyka s� aplikowane przy jednoczesnym przeliczaniu 
kapitałowego wymogu wypłacalno�ci, co pozwala obserwowa� efektywno�� tych technik w 
przypadku niekorzystnych scenariuszy.  
  
Stosowane techniki ograniczania ryzyka kredytowego s� monitorowane w zakresie ci�głej ich 
skuteczno�ci. Odbywa si� to przede wszystkim poprzez: stałe monitorowanie struktury i wielko�ci 
wymogu kapitałowego SCR, w tym jego cz��ci zwi�zanej z ryzykiem kredytowym, i w 
konsekwencji prowadzenia działalno�ci zgodnie z przyj�tym apetytem na ryzyko. Monitorowany 
wymóg SCR, w tym dla poszczególnych typów ryzyka, obliczany jest kwartalnie. W ramach 
monitorowania uwzgl�dnia si� szczególnie system limitów kredytowych. 
Dodatkowo na bazie ci�głej odbywa si� monitorowanie zdarze	 operacyjnych (które mog� 
prowadzi� do wyst�pienia ró�nych typów ryzyka), oraz mitygacji, rozwoju i pojawiania si� nowych 
istotnych zagro�e	 i ryzyk kluczowych, które s� raportowane kwartalnie. 
 

C.3.4 Istotne zmiany w okresie sprawozdawczym   

W okresie sprawozdawczym nie było istotnych zmian w �rodkach zastosowanych w celu oceny 
ryzyka kredytowego w Spółce. 
 
W okresie sprawozdawczym nie było innych istotnych zmian w ekspozycji na ryzyko kredytowe 
Spółki.  
 

C.4 Ryzyko płynno�ci  

TU Allianz �ycie Polska S.A. definiuje ryzyko płynno�ci jako ryzyko niemo�no�ci zrealizowania 
bie��cych lub przyszłych zobowi�za	 finansowych w momencie, gdy staj� si� one wymagalne, 
lub mo�liwo�� ich zrealizowania w oparciu o niekorzystnie zmienione warunki. Ryzyko płynno�ci 
mo�e wynika� przede wszystkim z niedopasowania terminów przepływów pieni��nych po stronie 
aktywów i pasywów. 

Głównym celem planowania i zarz�dzania płynno�ci� jest zapewnienie, �e Spółka zawsze b�dzie 
zdolna wywi�za� si� ze swoich zobowi�za	 finansowych w momencie gdy stan� si� one 
wymagane, oraz wypełni� wymagania nadzorcze jak i grupowe. W tym celu Spółka wdro�yła 
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regularny proces prognozowania i zarz�dzania płynno�ci�. Proces ten jest wspierany przez 
wdro�ony w Grupie Allianz system zarz�dzania ryzykiem płynno�ci. 

Aby spełni� powy�sze cele, pozycja płynno�ci Spółki jest cyklicznie (kwartalnie) i ad-hoc  
(w przypadku wszelkich zdarze	 mog�cych mie� istotny wpływ na płynno�� Spółki) 
monitorowana i prognozowana. Strategiczne planowanie płynno�ci w 3-letnim horyzoncie 
czasowym jest regularnie raportowane do Zarz�du Spółki. 

Spółka zarz�dza ryzykiem płynno�ci z wykorzystaniem procesów zarz�dzania aktywami i 
pasywami maj�cych na celu zapewnienie, �e aktywa i zobowi�zania s� odpowiednio 
dopasowane. Spółka w swojej strategii inwestycyjnej szczególnie zwraca uwag� na jako�� 
inwestycji i zapewnienie wła�ciwego poziomu płynnych aktywów w portfelu (takie jak depozyty 
bankowe, płynne obligacje skarbowe i papiery skarbowe). Taka strategia pozwala zaspokoi� 
zwi�kszone zapotrzebowanie na płynne aktywa w przypadku zaistnienia nieoczekiwanych 
zdarze	.  

Spółka u�ywa metod aktuarialnych w celu oszacowania swoich zobowi�za	 wynikaj�cych z 
umów ubezpieczenia. W trakcie planowania płynno�ci uzgadniane s� przepływy pieni��ne z 
portfela inwestycyjnego z szacowanymi przepływami pieni��nymi z tytułu zobowi�za	. 

Proces zarz�dzania ryzykiem płynno�ci w Spółce uwzgl�dnia: ocen� przepływów pieni��nych w 
ró�nych przedziałach czasowych, ocen� dost�pnych �rodków zaradczych, w tym sprzeda� 
płynnych aktywów, stosowanie ró�nych testów warunków skrajnych i agregacj� wyników za 
pomoc� zdefiniowanych wska
ników takich jak wska
nik pokrycia płynno�ci. Wbudowane w 
proces monitorowania progi ostrzegawcze zapewniaj�, �e Kadra zarz�dzaj�ca jest w stanie 
szybko oceni� sytuacj� płynno�ciow� Spółki zarówno obecn� jak i hipotetyczn� (wyst�puj�c� w 
przypadku zaj�cia scenariuszy warunków skrajnych). Dzi�ki wdro�onym zmianom wzmocnione 
zostało monitorowanie płynno�ci i odporno�ci Spółki wzgl�dem warunków skrajnych. 

Ł�czna kwota oczekiwanego zysku z przyszłych składek wynosi 326 232 tys. zł. 

Ograniczanie ryzyka 
TU Allianz �ycie Polska S.A. definiuje �rodki zaradcze jakie b�d� podj�te w przypadku gdy 
nast�piło naruszenie limitów dla co najmniej jednego scenariusza. Rozwa�anymi warunkami 
skrajnymi s� m.in.: scenariusze ryzyka rynkowego – zmian w wycenie posiadanych aktywów, 
ryzyka biznesowego i ubezpieczeniowego – nagłego wzrostu wypowiedze	 klientów i utraty 
składki, jak równie� scenariusz ł�cz�cy kilka czynników ryzyka. We wszystkich scenariuszach 
warunków skrajnych Spółka wykazała bezpieczny poziom wska
nika intensywno�ci płynno�ci 
(Liquidity Intensity Ratio - czyli stosunek wielko�ci zapotrzebowania na �rodki pieni��ne 
/płynno�ci/ do wielko�ci 
ródeł �rodków pieni��nych /płynno�ci/ w danym analizowanym okresie) 
poni�ej 80% analizowanych w prospektywnych przedziałach czasu: 1 tydzie	, 1 miesi�c, 3 
miesi�ce, 12 miesi�cy. 

Stosowane techniki ograniczania ryzyka płynno�ci s� monitorowane w zakresie ci�głej ich 
skuteczno�ci. Odbywa si� to przede wszystkim poprzez: stałe monitorowanie struktury i wielko�ci 
wska
nika intensywno�ci płynno�ci i w konsekwencji prowadzenia działalno�ci zgodnie z 
przyj�tym apetytem na ryzyko. Monitorowany wska
nik intensywno�ci płynno�ci, obliczany jest 
kwartalnie. W ramach monitorowania uwzgl�dnia si� szczególnie analiz� wra�liwo�ci i testów 
warunków skrajnych. 

Dodatkowo na bazie ci�głej odbywa si� monitorowanie zdarze	 operacyjnych (które mog� 
prowadzi� do wyst�pienia ró�nych typów ryzyka), oraz mitygacji, rozwoju i pojawiania si� nowych 
istotnych zagro�e	 i ryzyk kluczowych, które s� raportowane kwartalnie. 

Koncentracja ryzyka 
Ze wzgl�du na koncentracj� ryzyka płynno�ci w okresach wymagalno�ci, Spółka obserwuje 
wzrost zapotrzebowania na płynno�� i wzrost współczynnika intensywno�ci płynno�ci wraz z 
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wydłu�aniem si� analizowanego prospektywnego okresu. Współczynnik pozostaje jednak we 
wszystkich okresach na bezpiecznym poziomie. 
 

Analiza wra�liwo�ci i testy warunków skrajnych 
Analiza wra�liwo�ci została przeprowadzona na bazie nast�puj�cych testów warunków skrajnych: 

• Premium stress – brak inkasa składki przez pierwsze 2 miesi�ce roku, 50% utraconej 
przez pierwsze dwa miesi�ce składki udaje si� nadrobi� w przedziałach czasowych 3M i 
12M; 

• Claim stress – płatno�ci wynikaj�ce ze scenariusza masowej rezygnacji z umów oraz 
zmniejszenie przypisu składki, przyj�te zało�enie: obni�ka składki o 20% w przedziale 
12M; 

• Combined stress – Zało�enia scenariusza pandemii w poł�czeniu ze Premium stress. 
Scenariusz pandemii obliczany na podstawie całkowitego kapitału nara�onego na ryzyko 
w odniesieniu do wszystkich zobowi�za	 z tytułu ubezpiecze	 na �ycie. Zało�ono, �e 1,5 
promila warto�ci bazowej mo�na traktowa� jako wpływ scenariusza; 

• Combined stress – szczególne ryzyko zwi�zane z luk� zwi�zan� z okre�lonym ryzykiem 
regulacyjnym i prawnym zwi�zanym z portfelem produktów UL, potencjalne dodatkowe 
warto�ci, które nale�y zapłaci� ponad aktywa funduszu UL. 

 
Najbardziej dotkliwym okazał si� Combined stress powoduj�cy wzrost wska
nika intensywno�ci 
płynno�ci (Liquidity Intensity Ratio) o 8,2 p.p. 
 

C.4.1 Istotne zmiany w okresie sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym nie było istotnych zmian w �rodkach zastosowanych w celu oceny 
ryzyka płynno�ci w Spółce. 
W okresie sprawozdawczym nie było istotnych zmian w ekspozycji Spółki na ryzyko płynno�ci.  
 

C.5 Ryzyko operacyjne  

Spółka definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko straty wynikaj�cej z niewła�ciwych lub bł�dnych: 
procesów wewn�trznych, działa	 personelu lub systemów lub ze zdarze	 zewn�trznych. Ryzyko 
obejmuje ryzyko prawne, lecz nie zawiera ryzyka wynikaj�cego z decyzji strategicznych oraz 
ryzyka reputacji. 

Przykładowe znacz�ce ryzyka operacyjne to potencjalne awarie u firm �wiadcz�cych usługi na 
rzecz TU Allianz �ycie Polska S.A. lub ataki cybernetyczne na systemy informatyczne Spółki, (o 
czym �wiadcz� bie��ce lub historycznie obserwowane wydarzenia w otoczeniu biznesowym 
Allianz), które mogłyby spowodowa� powa�ne zakłócenia w �rodowisku pracy Spółki. 
Funkcjonuj�cy w Spółce system Zarz�dzanie Kryzysami i Ci�gło�ci� Działania (przy wsparciu 
m.in. funkcji Administratora Bezpiecze	stwa Informacji oraz funkcji IT) zapewnia ochron� 
krytycznych funkcji biznesowych przed tego rodzaju zakłóceniami i pozwala wykonywa� 
podstawowe zadania terminowo i z zachowaniem najwy�szych standardów. Regularnie 
usprawniane działania zapewniaj�ce ci�gło�� działania s� elementem procesu zarz�dzania 
ryzykiem w Spółce. 

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci dla ryzyka operacyjnego wynosi 20 794 tys. zł. 

Koncentracja ryzyka 
Spółka obserwuje stopniowy wzrost ekspozycji na ryzyko operacyjne zwi�zane z obszarem IT. 
Wzrost wynika z rosn�cej zale�no�ci od systemów informatycznych wynikaj�cych z post�puj�cej 
digitalizacji i automatyzacji procesów, jak równie� z zagro�e	 zewn�trznych tj. wszelkiego rodzaju 
ataków cybernetycznych mog�cych skutkowa� np. przerw� w dost�pno�ci systemów. 
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Analiza wra�liwo�ci i testy warunków skrajnych 
Analiza wra�liwo�ci (oparta o scenariusz testów warunków skrajnych) na danych na 31.12.2018 
pokazała, i� strata �rodków własnych równa SCR na ryzyko operacyjne spowodowałaby strat� 
�rodków własnych w wysoko�ci 20 794,29 tys. zł oraz spadek Kapitałowego wymogu 
wypłacalno�ci o 230,27 tys. zł. i w zwi�zku z tym spadek współczynnika wypłacalno�ci o 9.4 
punktów procentowych. 

 
Ograniczanie ryzyka 
TU Allianz �ycie Polska S.A. stosuje podej�cie do zarz�dzania ryzykiem operacyjnym 
nacelowane na zarz�dzanie ryzykiem na poziomie 1-szej linii obrony (przy wsparciu funkcji 
zarz�dzania ryzykiem) w dwóch uj�ciach: 

• historycznym – dla zaistniałych zdarze	 operacyjnych: podejmowane s� działania w celu 
ograniczenia wpływu zaistniałego zdarzenia i ograniczenie prawdopodobie	stwa jego 
wyst�pienia w przyszło�ci. Informacje o zidentyfikowanych zdarzeniach operacyjnych 
rejestrowane s� w wewn�trznej bazie danych, 

• perspektywicznym – w ramach zintegrowanego procesu analizy ryzyk i kontroli 
(Integrated Risk and Control System – IRCS): identyfikacja i proaktywne zarz�dzanie 
ryzykiem, tj. definiowanie kontroli ograniczaj�cych ryzyka oraz cykliczny przegl�d/analiza 
listy ryzyk. 

W celu efektywnego zarz�dzania ryzykiem operacyjnym dla obydwu w/w punktów Spółka 
zdefiniowała procesy, role i odpowiedzialno�ci poszczególnych uczestników oraz 
metody  ograniczania ryzyka. 

Spółka w zgodzie z ostro�nym podej�ciem do zarz�dzania ryzykiem jak i zgodno�ci z wymogami 
regulacyjnymi, wdro�yła proces identyfikowania i ograniczania ryzyka wyst�pienia istotnych 
bł�dów w sprawozdaniu finansowym. System kontroli wewn�trznej nad sprawozdawczo�ci� 
finansow� jest regularnie sprawdzany i aktualizowany. W ramach ograniczania ryzyka istotnego 
bł�du w sprawozdaniu finansowym funkcjonuj� równie� elementy kontrolne, takie jak programy 
realizowane przez funkcj� zapewnienia zgodno�ci, system komitetów, kontrole dotycz�ce 
zarz�dzania prawami dost�pu, oraz kontroli zarz�dzania projektami i zmian�. 

Funkcja Zarz�dzania Ryzykiem razem z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi regularnie 
analizuje zarówno nowe zgłoszenia zdarze	 operacyjnych jak i informacje zgromadzone w bazie 
zdarze	 operacyjnych, pod k�tem mo�liwych do wdro�enia usprawnie	 w procesach, w celu 
zarówno ograniczenia prawdopodobie	stwa wyst�pienia jak i zmniejszenia strat mog�cych si� 
pojawi� w wyniku zaistnienia podobnych zdarze	 w przyszło�ci. 

Funkcja Zarz�dzania Zgodno�ci� w TU Allianz �ycie Polska S.A. wdro�yła szereg programów 
ograniczaj�cych ekspozycj� na ryzyko operacyjne wynikaj�ce z braku zgodno�ci lub innych 
uchybie	, s� to m.in.: 

• Program zapewnienia zgodno�ci, 
• Program przeciwdziałania oszustwom, 
• Program antykorupcyjny, 
• Program przeciwdziałania praniu pieni�dzy, 
• Program sankcji i embarg, 
• Program kontroli wewn�trznej i ładu korporacyjnego, 
• Procedura Whistleblowing (zgłaszania nieprawidłowo�ci). 

  

Spółka na bie��co rozwija program Bezpiecze	stwa Informacji i Bezpiecze	stwa 
Cybernetycznego, aby móc lepiej reagowa� na bie��ce zdarzenia zewn�trzne i udoskonala 
�rodowisko kontroli wewn�trznych zwi�zanych z ryzykiem operacyjnym. Dodatkowo w celu 
ograniczenia ryzyka operacyjnego zwi�zanego z atakami cybernetycznymi Spółka 
zabezpieczona jest odpowiednim ubezpieczeniem. 
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Wa�ne dodatkowe działania podejmowane przez funkcje inne ni� zarz�dzanie ryzykiem i 
koncentruj�ce si� na okre�lonych rodzajach ryzyka operacyjnego obejmuj�: zarz�dzanie 
ci�gło�ci� działania (Business Continuity Management - BCM), zarz�dzane przez dedykowanego 
eksperta - BCM Officer. 

Stosowane techniki ograniczania ryzyka operacyjnego s� monitorowane w zakresie ci�głej ich 
skuteczno�ci. Odbywa si� to przede wszystkim poprzez: stałe monitorowanie zdarze	 
operacyjnych (które mog� prowadzi� do wyst�pienia ró�nych typów ryzyka), oraz mitygacji, 
rozwoju i pojawiania si� nowych istotnych  zagro�e	 i ryzyk kluczowych, które s� raportowane 
kwartalnie. 

Dodatkowo odbywa si� stałe monitorowanie struktury i wielko�ci wymogu kapitałowego SCR, w 
tym jego cz��ci zwi�zanej z ryzykiem operacyjnym, i w konsekwencji prowadzenia działalno�ci 
zgodnie z przyj�tym apetytem na ryzyko. Monitorowany wymóg SCR, w tym dla poszczególnych 
typów ryzyka, obliczany jest kwartalnie. 

 

C.5.1 Istotne zmiany w okresie sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym rozwijany był proces monitorowania ryzyk operacyjnych i 
�rodowiska kontroli (Integrated Risk and Control System), poza tym nie było istotnych zmian w 
�rodkach zastosowanych w celu oceny ryzyka operacyjnego w Spółce. 
W okresie sprawozdawczym Spółka obserwuje stopniowy wzrost ekspozycji na ryzyko 
operacyjne zwi�zane z obszarem IT, poza tym nie było innych istotnych zmian w ekspozycji 
Spółki na ryzyko operacyjne.  
 

C.6 Pozostałe istotne ryzyka    

C.6.1 Ryzyko strategiczne  

Ryzyko strategiczne to ryzyko nieoczekiwanej ujemnej zmiany warto�ci firmy wynikaj�cej z 
niekorzystnego wpływu decyzji mened�erskich odno�nie strategii biznesowej i jej wdra�ania.  
 

Ocena ryzyka 

Ryzyko strategiczne jest oceniane i analizowane w procesach przygotowywania planów działania 
i przy corocznym przegl�dzie strategii (tzw. dialog planistyczny i strategiczny) przeprowadzanych 
w TU Allianz �ycie Polska S.A. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów strategicznych w 
ramach bie��cego planu biznesowego, wykonywane s� kontrole realizacji strategii. Polegaj� one 
na analizie wykonania i w ramach procesu planistycznego i ustalania strategii uzgodnieniu 
weryfikacji odpowiednich celów biznesowych. Stale monitorowane s� równie� warunki rynkowe i 
konkurencyjne, wymagania rynku kapitałowego, warunki regulacyjne itd., aby zdecydowa�, czy 
konieczne s� dodatkowe dostosowania strategii. W/w działania odbywaj� w ramach warsztatów i 
pracy dedykowanego zespołu ekspertów firmy wraz z udziałem wy�szej kadry zarz�dczej i 
członków Zarz�du. Ponadto decyzje strategiczne s� omawiane w ró�nych stałych, 
specjalistycznych komitetach Zarz�du (np. Ryzyka). Ocena odpowiednich ryzyk jest 
podstawowym elementem tych dyskusji, w ramach których omawiane s� indywidualne 
zagro�enia jak te� dokonywana jest analiza zdarze	 historycznych i mo�liwych scenariuszy 
skrajnego rozwoju zdarze	. 

Koncentracja ryzyka 

Spółka obserwuje stopniowy wzrost koncentracji ekspozycji na ryzyko strategiczne w zakresie 
zwi�zanym z wdra�aniem zmian prawnych i nowych rozwi�za	 obszaru IT generuj�cych ryzyko 
istotnej i gwałtownej zmiany �rodowiska biznesowego bran�y ubezpieczeniowej w Polsce. 

Analiza wra�liwo�ci i testy warunków skrajnych 
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Ryzyko strategiczne generuje zagro�enie dla realizacji przez spółk� przede wszystkim zyskownej 
sprzeda�y nowych umów ubezpieczenia i wynikaj�cego st�d wzrostu zysków. Analiza 
wra�liwo�ci (oparta o scenariusz testów warunków skrajnych) uwzgl�dniała brak takiego wzrostu. 
Realizacja takiego scenariusza nie powoduje obni�enia poziomu wypłacalno�ci lecz obni�a 
warto�� spółki dla wła�cicieli. 

Ograniczanie ryzyka 

Głównym narz�dziem mitygacji ryzyka strategicznego jest: regularny roczny proces planowania 
(tzw. dialog planistyczny) zawieraj�cy specjalnie wyró�niony etap przegl�du strategii działania 
spółki (tzw. dialog strategiczny) zapewniaj�cy dogł�bn� analiz� z uwzgl�dnieniem najbardziej 
aktualnych informacji oraz uwzgl�dnienie w w/w procesie opinii szerokiego grona ekspertów. 

Stosowane techniki ograniczania ryzyka strategicznego s� monitorowane w zakresie ci�głej ich 
skuteczno�ci. Odbywa si� to przede wszystkim poprzez: stałe monitorowanie mitygacji, rozwoju i 
pojawiania si� nowych istotnych zagro�e	 i ryzyk kluczowych – dla których kwartalnie odbywa si� 
regularne raportowanie. 
Dodatkowo odbywa si� stałe monitorowanie struktury i wielko�ci wymogu kapitałowego SCR, 
oraz zdarze	 operacyjnych w konsekwencji prowadzenia działalno�ci zgodnie z przyj�tym 
apetytem na ryzyko i strategi� działania. 

 

C.6.2 Ryzyko reputacyjne  

Reputacja TU Allianz �ycie Polska S. A. jako znanego i �wiadomego społecznie dostawcy usług 
finansowych zale�y od działa	 w wielu dziedzinach, takich jak jako�� produktu, zarz�dzanie 
przedsi�biorstwem, wynik finansowy, obsługa klientów, relacje z pracownikami, kapitał 
intelektualny i odpowiedzialno�� korporacyjna. Ryzyko reputacji jest ryzykiem nieoczekiwanego 
spadku warto�ci posiadanego portfela ubezpiecze	 lub warto�ci przyszłego biznesu 
spowodowanego spadkiem reputacji Spółki lub Grupy Allianz z perspektywy zainteresowanych 
stron. 
 
Koncentracja ryzyka 
Głównym 
ródłem ekspozycji na ryzyko reputacyjne spółki jest obszar zwi�zany ze zmianami 
prawa w zakresie ubezpiecze	 z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Poziom 
koncentracji jest umiarkowany gdy� portfel ubezpiecze	 z UFK stanowi mniejszo�� portfela 
ubezpiecze	 spółki. 

Analiza wra�liwo�ci i testy warunków skrajnych 
Ryzyko reputacyjne generuje przede wszystkim zagro�enie dla utrzymania przez Spółk� 
istniej�cej bazy klientów i wynikaj�cej st�d utraty przyszłych zysków, generacj� dodatkowych 
kosztów i w konsekwencji utrat� �rodków własnych. Z tego powodu dla analizy wra�liwo�ci 
przyj�to scenariusz testów warunków skrajnych uwzgl�dniaj�cy strat� �rodków własnych równ� 
połowie warto�ci podmodułu SCR modelu standardowego na ryzyko zwi�zane z rezygnacjami, co 
zgodnie z kalibracj� modelu standardowego odpowiada zdarzeniu nie cz�stszemu ni� 1 na 10 lat. 
Analiza ta na danych na 31.12.2018 pokazała, i� realizacja scenariusza spowodowałaby strat� 
�rodków własnych w wysoko�ci 93 695,83 tys. PLN i w zwi�zku z tym spadek współczynnika 
wypłacalno�ci o 43 punktów procentowych pozostaj�c na poziomie ponad 263%. 

Ocena i ograniczanie ryzyka  

Ograniczanie ryzyka reputacyjnego i zarz�dzanie nim odbywa si� na ró�nych poziomach. 
Pojedyncze decyzje dotycz�ce zarz�dzania ryzykiem reputacyjnym s� zintegrowane z ogólnymi 
ramami zarz�dzania ryzykiem, a zagro�enia reputacyjne s� identyfikowane i oceniane w ramach 
rocznej oceny kluczowych ryzyk (z kwartalnymi aktualizacjami), w trakcie której kierownictwo 
wy�szego szczebla podejmuje równie� decyzj� w sprawie strategii zarz�dzania ryzykiem i 
powi�zanych działa	. Ponadto ryzyko reputacji jest zarz�dzane indywidualnie dla ka�dego 
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przypadku. Zgodnie z wewn�trznymi regulacjami zarz�dzania ryzykiem reputacyjnym Funkcja 
Zarz�dzania Ryzykiem uczestniczy w analizie ryzyk reputacyjnych zwi�zanych z oferowanymi 
produktami i z nowozawieranymi kontraktami. Dokonywane jest to w oparciu o regularny przegl�d 
struktury portfela ubezpiecze	,  wł�czenie Funkcji Zarz�dzania Ryzykiem w proces oceny ryzyka 
nowych du�ych, nietypowych umów ubezpieczenia oraz stosowanie w ramach standardowego 
procesu underwritingu odpowiednich procedur uwzgl�dniaj�cych ryzyko reputacyjne (np. poprzez 
okre�lenie apetytu na to ryzyko).  Aktywny wkład wnosz� te� jednostki biznesowe odpowiedzialne 
za marketing spółki wspieraj�c odpowiedni� komunikacj� m.in. z klientami, partnerami 
biznesowymi i mediami. 
 
Stosowane techniki ograniczania ryzyka reputacyjnego s� monitorowane w zakresie ci�głej ich 
skuteczno�ci. Odbywa si� to przede wszystkim poprzez: stałe monitorowanie mitygacji, rozwoju i 
pojawiania si� nowych istotnych zagro�e	 i ryzyk kluczowych, które s� raportowane kwartalnie. 
Dodatkowo odbywa si� stałe monitorowanie zdarze	 operacyjnych (szczególnie tych zwi�zanych 
kwestiami reputacji) oraz struktury i wielko�ci wymogu kapitałowego SCR. W konsekwencji 
monitorowane jest prowadzenie działalno�ci zgodnie z przyj�tym apetytem na ryzyko.  

 

C.6.3 Ryzyko pozycji pozabilansowych 

Spółka nie identyfikuje ekspozycji na ryzyka wynikaj�ce z pozycji pozabilansowych lub z 
przeniesienia ryzyka na spółki celowe. Zwi�zane jest to z brakiem tego typu elementów w 
działalno�ci spółki. 

Ocena ryzyka  

Ocena ryzyka odbywa si� poprzez monitorowanie przez Pion Finansów i Funkcj� Zarz�dzania 
Ryzykiem warto�ci pozycji pozabilansowych spółki i identyfikacji wyst�powania pozycji 
pozabilansowych. Weryfikacja ta opiera si� przede wszystkim o regularny kwartalny i coroczny 
przegl�d sprawozda	 finansowych i formalny przegl�d potencjalnych pozycji pozabilansowych 
konsultowany przez Funkcj� Rachunkowo�ci i Sprawozdawczo�ci z Funkcjami Zarz�dzania 
Zgodno�ci�, Zarz�dzania Ryzykiem, Prawn� i Aktuarialn�.  

 

C.6.4 Istotne zmiany w okresie sprawozdawczym 

Spółka d��yła w okresie sprawozdawczym do realizacji ustalonej strategii biznesowej i nie 
zaobserwowała istotnej zmiany w cało�ciowej ekspozycji na ryzyko strategiczne w trakcie 
ostatniego okresu sprawozdawczego. W cz��ci obszarów swojej działalno�ci TU Allianz �ycie 
Polska S.A. ograniczyło ryzyko strategiczne poprzez m.in. proces przegl�du i dopasowania 
oferowanych produktów (np. ubezpiecze	 ochronnych), jednocze�nie Spółka anga�owała si� w 
nowe obszary działalno�ci (m.in. zwi�zane ze stosowaniem nowych technologii), co wpływało na 
wzrost ekspozycji na ryzyko strategiczne. 

Spółka nie zaobserwowała istotnej zmiany w ekspozycji na ryzyko reputacji w trakcie ostatniego 
okresu sprawozdawczego. TU Allianz �ycie Polska S.A. poprzez aktywne podej�cie do 
zarz�dzania ryzykiem m.in. operacyjnym jak i optymalizacji procesów wewn�trznych d��y do 
ograniczania ekspozycji na ryzyko reputacyjne.  

W okresie sprawozdawczym nie było innych istotnych zmian w �rodkach zastosowanych w celu 
oceny pozostałych istotnych ryzyk w Spółce. W okresie sprawozdawczym Spółka nie 
zaobserwowała innych istotnych zmian w ekspozycji na pozostałe istotne ryzyka.  
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C.7 Wszelkie inne informacje 

C.7.1 Proces zarz�dzania ryzykiem – dodatkowe elementy 

Oprócz organizacji oceny kluczowych ryzyk, Spółka zarz�dza wszystkimi istotnymi zagro�eniami 
we wszystkich kategoriach ryzyka, stosuj�c okre�lone procesy zarz�dzania ryzykiem, uj�te 
szczegółowo w dalszych zasadach korporacyjnych w ramach polityki zarz�dzania ryzykiem.  

 

C.7.1.1 Raportowanie zagro�e� i egzekwowanie procedur zarz�dzania ryzykiem 

Poza regularnymi raportami wymienionymi wcze�niej w sekcji C, funkcja zarz�dzania ryzykiem 
generuje dora
nie wewn�trzne raporty, zawieraj�ce w jasny i zwi�zły sposób odpowiednie 
informacje dotycz�ce ryzyka. Ta sprawozdawczo�� ad hoc obejmuje zdarzenia, które s� 
nieoczekiwane pod wzgl�dem wielko�ci i oddziaływania oraz wi��� si� albo z istotnymi zmianami 
w znanych kwestiach ryzyka lub zupełnie nowymi lub pojawiaj�cymi si� ryzykami, które mogłyby 
mie� znaczny wpływ na sytuacj� Spółki.  

W przypadku wykrycia istotnych zagro�e	 nast�puje eskalacja danej kwestii i podj�cie 
odpowiednich działa	 zgodnie z istniej�cymi wewn�trznymi procedurami. W szczególno�ci 
poprzez zaanga�owanie odpowiednich komitetów, grup roboczych lub wy�szej kadry 
kierowniczej.  

Kompleksowy charakter ram zarz�dzania ryzykiem (opisany w sekcji B.3.1) gwarantuje, �e 
wszystkie istotne zagro�enia s� zgłaszane i w konsekwencji zarz�dzane, a potencjalne 
odchylenia od apetytu na ryzyko s� wykrywane na wczesnym etapie. 
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D. Wycena dla celów Wypłacalno�ci 

D.1 Aktywa 

Uzgodnienie ró�nic pomi�dzy bilansem dla celów rachunkowo�ci (statutowym) a bilansem 
ekonomicznym 

W celu porównania danych z bilansu statutowego oraz bilansu ekonomicznego, oryginalne dane 
ze sprawozdania statutowego na dzie	 31 grudnia 2018 roku zostały dopasowane do struktury 
kont bilansu ekonomicznego w Tabeli 9 (kolumna "warto�� bilansowa dla celów rachunkowo�ci").  

Poni�sza tabela zawiera przegl�d uzgodnienia danych ze sprawozdania dla celów rachunkowo�ci 
(wg Polskich Standardów Rachunkowo�ci, dalej PSR lub sprawozdanie statutowe) przez 
przyporz�dkowanie do odpowiednich pozycji bilansu ekonomicznego. W kolumnie „Warto�� 
bilansowa dla celów rachunkowo�ci” zaprezentowano warto�ci ze sprawozdania finansowego 
Spółki zgodnie z ich tre�ci� ekonomiczn�, ale bez dokonywania korekt, które byłyby konieczne w 
celu dostosowania tych liczb do formatu i sposobu prezentacji wymaganego w Systemie 
Wypłacalno�� II. Suma aktywów w kolumnie „Warto�� dla celów rachunkowo�ci” odpowiada 
sumie ze sprawozdania finansowego Spółki po uwzgl�dnieniu zmiany prezentacji udziału 
reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych i udziału reasekuratorów w 
oszacowanych regresach i odzyskach. 

Ró�nice poszczególnych pozycji zostały opisane w kolejnych sekcjach.  

Tabela 9: Ró�nice w prezentacji i wycenie pomi�dzy bilansem dla celów wypłacalno�ci a bilansem dla 
celów rachunkowo�ci na dzie� 31 grudnia 2018r. 

warto�ci w tys. PLN 

na dzie	 31 grudnia 2018 r. 

    ��

Warto�� 
bilansowa dla 

celów 
rachunkowo�ci 

��
Ró�nice w 
wycenie 

��
Ró�nice w 
prezentacji 

��

Warto�� z 
bilansu dla 

celów 
wypłacalno�ci 

�� Ref. 

1. Aktywowane koszty akwizycji  9 462  -9 462  0  0  D.1.1 

2. Warto�ci niematerialne i prawne  40 346  -40 346  0  0  D.1.2 

3. 

Nieruchomo�ci, maszyny i 
wyposa�enie (Rzeczowe aktywa 
trwałe) wykorzystywane na u�ytek 
własny 

 1 388  -393  0  995  D.1.4 

4. 

Lokaty (inne ni� aktywa dla 
ubezpiecze	 na �ycie, w których 
�wiadczenie jest ustalane w oparciu o 
okre�lone indeksy lub inne warto�ci 
bazowe i dla ubezpiecze	 na �ycie 
zwi�zanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym) 

 847 517  14 411  -32 016  829 912  D.1.5 

4.1 Dłu�ne papiery warto�ciowe  711 327  14 411  0  725 738    

4.2 
Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty 
inwestycyjne w przedsi�biorstwach 
zbiorowego inwestowania  

104 874 
 

0 
 

-32 016 
 

72 858 
 

  

4.3 
Depozyty inne ni� ekwiwalenty 
�rodków pieni��nych  31 316  0  0  31 316    

5. 

Aktywa dla ubezpiecze	 na �ycie, w 
których �wiadczenie jest ustalane w 
oparciu o okre�lone indeksy lub inne 
warto�ci bazowe i ubezpiecze	 na 
�ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym 

 1 696 867  0  32 016  1 728 883  D.1.6 
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6. Po�yczki i po�yczki zabezpieczone 
hipotecznie  88  0  -88  0    

6.1 
Pozostałe po�yczki i po�yczki 
zabezpieczone hipotecznie  88  0  -88  0    

7. Kwoty nale�ne z umów reasekuracji 
dla zobowi�za	 wynikaj�cych z:  

1 067 
 

-6 344 
 

-11 520 
 

-16 797 
 

D.1.7 

7.1 

Ubezpieczenia na �ycie i 
ubezpieczenia zdrowotne o 
charakterze ubezpiecze	 na �ycie, z 
wył�czeniem ubezpiecze	 
zdrowotnych oraz ubezpiecze	, w 
których �wiadczenie jest ustalane w 
oparciu o okre�lone indeksy lub inne 
warto�ci bazowe i ubezpiecze	 z 
ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym 

 
1 067 

 
-4 960 

 
-11 520 

 
-15 413 

 
  

7.2 

Ubezpieczenia na �ycie, w których 
�wiadczenie jest ustalane w oparciu o 
okre�lone indeksy lub inne warto�ci 
bazowe, i ubezpieczenia na �ycie z 
ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym 

 0  -1 384  0  -1 384    

8. Nale�no�ci z tytułu ubezpiecze	 i od 
po�redników ubezpieczeniowych  18 085  0  -15 327  2 758  D.1.8 

9. Nale�no�ci z tytułu reasekuracji biernej 
 

4 306 
 

0 
 

-4 306 
 

0 
 

D.1.9 

10. 
Pozostałe nale�no�ci (handlowe, inne 
ni� z działalno�ci ubezpieczeniowej)  18 998  0  87  19 086  D.1.10 

11. �rodki pieni��ne i ekwiwalenty 
�rodków pieni��nych  

1 786 
 

0 
 

-380 
 

1 405 
 

D.1.11 

12. Pozostałe aktywa (niewykazane w 
innych pozycjach)  543  -142  2 274  2 675  D.1.12 

  Aktywa ogółem 
 

2 640 453 
 

-42 276 
 

-29 260 
 

2 568 918 
 

  

 

�ródło danych wej�ciowych 

�ródłem danych wej�ciowych s� ksi�gi rachunkowe prowadzone zgodnie z Ustaw� o 
Rachunkowo�ci na dzie	 31 grudnia 2018 roku. 

Oceny eksperckie 

Spółka nie wykorzystuje ocen eksperckich innych ni� szacunki, które mogłyby istotnie wpłyn�� na 
warto�� aktywów.  

Zało�enia i oceny stosowane w przyj�tych metodach wyceny 

W przypadku zało�e	 i ocen przyj�tych w celu dokonania wyceny dla celów wypłacalno�ci, 
informacja taka, zawieraj�ca istotne 
ródła niepewno�ci jest ujawniona w poni�szym opisie 
metody wyceny danej pozycji aktywów.  

 

D.1.1 Aktywowane koszty akwizycji 

Aktywowane koszty akwizycji zgodnie z Art. 12 Rozporz�dzenia Delegowanego Komisji (UE) 
2015/35 z dnia 10 pa
dziernika 2014 r. s� wycenione w bilansie ekonomicznym w warto�ci zero.  

Zgodnie z PSR poniesione w okresie sprawozdawczym koszty akwizycji w cz��ci przypadaj�cej 
na przyszłe okresy sprawozdawcze s� rozliczane w czasie. 
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D.1.2 Warto�ci niematerialne i prawne 

Warto�ci niematerialne i prawne zgodnie z Art. 12 Rozporz�dzenia Delegowanego Komisji (UE) 
2015/35 z dnia 10 pa
dziernika 2014 r. s� wycenione w bilansie ekonomicznym w warto�ci zero. 

Zgodnie z polskimi standardami rachunkowo�ci warto�ci niematerialne i prawne s� wyceniane 
według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub warto�ci przeszacowanej, pomniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak�e odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

 

D.1.3 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego s� to kwoty podatku dochodowego do 
odzyskania w przyszłych okresach w zwi�zku z wyst�powaniem ró�nic przej�ciowych mi�dzy 
warto�ci� bilansow� aktywów i pasywów TU Allianz �ycie Polska S.A. w bilansie ekonomicznym 
a ich warto�ci� podatkow�. 

Ró�nice przej�ciowe b�d�ce ró�nicami pomi�dzy warto�ci� aktywów i zobowi�za	 rozpoznanych 
i wycenionych zgodnie z Dyrektyw� Wypłacalno�� II i odpowiadaj�c� im podstaw� 
opodatkowania s� analizowane na poziomie poszczególnych składników aktywów lub 
zobowi�za	.  

Proces zamkni�cia dla podatków odroczonych w bilansie Wypłacalno�� II jest w pełni 
zintegrowany, spójny i skoordynowany z istniej�cym procesem zamkni�cia. Wyliczenie podatku 
odroczonego z tytułu ró�nic przej�ciowych jest dokonywane lokalnie na ró�nicach mi�dzy 
warto�ciami bilansu statutowego a bilansem ekonomicznym. 

Podatki odroczone s� rozpoznawane i wyceniane w odniesieniu do wszystkich aktywów i 
zobowi�za	 raportowanych w bilansie ekonomicznym lub dla celów podatkowych.�

Stawki podatku zastosowane przy wyliczeniu podatku odroczonego to obowi�zuj�ce stawki 
krajowe.  

W przypadku aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego musi by� oszacowana 
dost�pno�� przyszłych zysków podatkowych, które pozwol� na wykorzystanie tych aktywów. 
Oszacowanie to wymaga dokonania os�du dotycz�cego zało�e	 planowanych przyszłych 
zysków podlegaj�cych opodatkowaniu. Dotyczy to równie� charakteru i kwot przyszłych zysków 
podlegaj�cych opodatkowaniu, okresów w których przewiduje si� te zyski uzyska� i 
spodziewanych terminów odwrócenia ró�nic przej�ciowych.  

Tabela 10: Podatek odroczony 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego   17 598 

      

Lokaty   2 278 

Aktywowane koszty akwizycji   1 798 

Rzeczowe aktywa trwałe   75 

Warto�ci niematerialne i prawne   7 666 

Pozostałe zobowi�zania   5 781 

      

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego   88 135 

      

Lokaty   10 292 

Aktywa finansowe z tytułu ubezpiecze	 z UFK   2 082 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe   75 761 

      

Kompensata   -17 598 

      

Podatek odroczony aktywa/rezerwa netto   70 537 
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Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przedstawiona w Tabeli 10 jest to 
kwota netto (po kompensacie). Zmiana o 70 361 tys. zł w bilansie ekonomicznym dotyczy 
podatku odroczonego od ró�nic przej�ciowych wynikaj�cych głównie ze zmian wyceny rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych (75 760 tys. zł), warto�ci niematerialnych i prawnych (-7 666 tys. 
zł) oraz aktywowanych kosztów akwizycji (-1 798 tys. zł). 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z potencjalnych 
zmian na rynkach finansowych i wynikaj�cych z mo�liwych przypadków utraty warto�ci aktywów 
finansowych. 

 

Tabela 11: Struktura czasowa odwracania si� ró�nic przej�ciowych w podatku odroczonym 
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D.1.4 Nieruchomo�ci, maszyny i wyposa�enie wykorzystywane na u�ytek 
własny 

Rzeczowe aktywa trwałe s� wyceniane w warto�ci godziwej, która ustalana jest metodami 
alternatywnymi opisanymi w punkcie D.4. 
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Ró�nica pomi�dzy warto�ciami bilansu statutowego oraz bilansu ekonomicznego wynika z innej 
metody wyceny. Rzeczowe aktywa trwałe s� wyceniane według cen nabycia, kosztów 
wytworzenia lub warto�ci przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe, a tak�e odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci zgodnie z PSR, natomiast w bilansie 
ekonomicznym s� one wycenione w warto�ci godziwej. 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z ewentualnych 
zmian na rynku nieruchomo�ci wpływaj�cych na warto�� rynkow� nieruchomo�ci oraz zmian 
technologicznych warunkuj�cych ceny rynkowe maszyn i wyposa�enia. 
 

D.1.5 Lokaty (inne ni� aktywa dla ubezpiecze� na �ycie, w których 
�wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub inne 
warto�ci bazowe i dla ubezpiecze� na �ycie zwi�zanych z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)  

Lokaty s� wyceniane w warto�ci godziwej dla celów wypłacalno�ci. Gdy s� dost�pne ceny 
notowane na aktywnych rynkach dla wyceny inwestycji, ceny te s� wykorzystywane do wyceny w 
bilansie ekonomicznym. Aktywny rynek jest zgodny z definicj� MSSF 13, Zał�cznik A, gdzie 
aktywny rynek jest rynkiem, na którym transakcje dotycz�ce aktywów lub pasywów odbywaj� si� 
z dostateczn� cz�stotliwo�ci� i ilo�ci�, aby dostarczy� informacji cenowej na bie��co. Aktywny 
rynek jest rynkiem, gdzie spełnione s� wszystkie nast�puj�ce warunki: 

• pozycje b�d�ce przedmiotem obrotu na rynku s� jednorodne; 
• zainteresowanych nabywców i sprzedawców zwykle mo�na znale
� w dowolnym 

momencie;  
• ceny s� podawane do publicznej wiadomo�ci. 

Je�li dla inwestycji ceny notowane z aktywnych rynków nie s� dost�pne, stosuje si� alternatywne 
metody wyceny opisane w sekcji D.4. 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z potencjalnych 
zmian na rynkach finansowych lub niewywi�zania si� kontrahenta z zobowi�zania i wynikaj�cych 
z tego mo�liwych przypadków utraty warto�ci aktywów finansowych. 
 

D.1.5.1 Obligacje  

Obligacje w bilansie ekonomicznym wyceniane s� w warto�ci godziwej która jest cen� z 
aktywnego rynku. 

Ró�nica w wycenie obligacji pomi�dzy bilansem statutowym i ekonomicznym wynika z wyceny 
obligacji zakwalifikowanych w bilansie statutowym jako utrzymywane do terminu zapadalno�ci. 
Zgodnie z PSR s� one wyceniane w zamortyzowanym koszcie, podczas gdy w bilansie 
ekonomicznym stosowana jest wycena rynkowa.  

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z potencjalnych 
zmian na rynkach finansowych lub niewywi�zania si� kontrahenta z zobowi�zania i wynikaj�cych 
z tego mo�liwych przypadków utraty warto�ci aktywów finansowych. 
 

D.1.5.2 Fundusze inwestycyjne 

Warto�� godziwa jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wyceniana jest wg 
publikowanej warto�ci aktywów netto na jednostk�.   

Ró�nica mi�dzy warto�ciami w bilansie statutowym, a warto�ciami w bilansie ekonomicznym 
wynika z innego sposobu prezentacji jednostek UFK, dla których sko	czył si� okres ochrony 
ubezpieczeniowej. W bilansie statutowym prezentowane s� one w pozycji Jednostki uczestnictwa 
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oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsi�biorstwach zbiorowego inwestowania, natomiast zgodnie 
z zasadami Wypłacalno�� II prezentowane s� jako Aktywa dla ubezpiecze	 na �ycie, w których 
�wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpiecze	 
na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z potencjalnych 
zmian na rynkach finansowych lub niewywi�zania si� kontrahenta z zobowi�zania i wynikaj�cych 
z tego mo�liwych przypadków utraty warto�ci aktywów finansowych. 
 

D.1.5.3 Depozyty inne ni� ekwiwalenty �rodków pieni��nych  

Depozyty inne ni� ekwiwalenty �rodków pieni��nych wycenia si� metod� alternatywn� opisan� w 
punkcie D.4. 

Nie ma ró�nicy mi�dzy warto�ciami w bilansie statutowym a warto�ciami w bilansie 
ekonomicznym. 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z niewywi�zania si� 
kontrahenta z zobowi�zania. 

 

D.1.6 Aktywa dla ubezpiecze� na �ycie, w których �wiadczenie jest ustalane w 
oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpiecze� na 
�ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

Aktywa te wyceniane s� według warto�ci godziwej. Warto�� godziwa aktywów dla ubezpiecze	 
na �ycie, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci 
bazowe i ubezpiecze	 na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest 
ustalana według tych samych zasad jak dla Lokat opisanych w punkcie D.1.5. 

Ró�nica w stosunku do sprawozdania statutowego dotyczy uj�cia w tej pozycji jednostek UFK, 
dla których sko	czył si� okres ochrony ubezpieczeniowej. W bilansie statutowym prezentowane 
s� one w pozycji Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsi�biorstwach 
zbiorowego inwestowania, natomiast zgodnie z zasadami Wypłacalno�� II prezentowane s� jako 
Aktywa dla ubezpiecze	 na �ycie, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone 
indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpiecze	 na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z potencjalnych 
zmian na rynkach finansowych lub niewywi�zania si� kontrahenta z zobowi�zania i wynikaj�cych 
z tego mo�liwych przypadków utraty warto�ci aktywów finansowych. 
 

D.1.7 Kwoty nale�ne z umów reasekuracji  

Kwoty nale�ne z umów reasekuracyjnych dla szkód zgłoszonych do Spółki na dzie	 bilansowy 
wyznaczane s� indywidualnie w oparciu o warunki okre�lone w zawartych umowach 
reasekuracyjnych. Dla szkód zaszłych do lub w dniu wyceny i niezgłoszonych do Spółki oraz dla 
szkód zachodz�cych po dacie bilansowej udział reasekuratora wyznaczany jest metodami 
statystycznymi w oparciu o historyczne dane szkodowe i obowi�zuj�ce programy reasekuracyjne. 
Udział reasekuratora korygowany jest o oczekiwane straty wynikaj�ce z niewykonania 
zobowi�zania przez kontrahentów reasekuracyjnych. 

Ró�nica pomi�dzy PSR a warto�ci� z bilansu ekonomicznego wynika z innej podstawy wyceny 
opisanej powy�ej. Dodatkowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w rozdziale D.2 
"Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe". 
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Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z niewywi�zania si� 
kontrahenta z zobowi�zania. 

 

D.1.8 Nale�no�ci z tytułu ubezpiecze� i nale�no�ci od po�redników 
ubezpieczeniowych  

Warto�� nale�no�ci z tytułu ubezpiecze	 i nale�no�ci od po�redników ubezpieczeniowych jest 
wyceniona z wykorzystaniem alternatywnej metody wyceny opisanej w rozdziale D.4.  

W PSR nale�no�ci z tytułu ubezpiecze	 i nale�no�ci od po�redników ubezpieczeniowych 
wyceniane s� w warto�ci nominalnej pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci.  

Ró�nica pomi�dzy bilansem statutowym a bilansem ekonomicznym odnosi si� głównie do 
rozpoznania cz��ci składek, które s� ju� uj�te jako nale�no�ci niewymagalne zgodnie z PSR, 
natomiast w bilansie ekonomicznym s� wykazywane w rezerwach techniczno-
ubezpieczeniowych. 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z niewywi�zania si� 
kontrahenta z zobowi�zania. 

 

D.1.9 Nale�no�ci z tytułu reasekuracji biernej 

Nale�no�ci z tytułu reasekuracji biernej s� wyceniane w bilansie ekonomicznym z 
wykorzystaniem metody alternatywnej opisanej w rozdziale D.4.  

W PSR nale�no�ci z tytułu reasekuracji biernej wyceniane s� w warto�ci nominalnej 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

Ró�nica pomi�dzy bilansem dla celów rachunkowo�ci a bilansem ekonomicznym odnosi si� do 
nale�no�ci, które s� ju� uj�te jako nale�no�ci niewymagalne zgodnie z PSR, natomiast w bilansie 
ekonomicznym s� ujmowane w kwotach nale�nych z reasekuracji jako przyszłe przepływy 
pieni��ne. Ponadto zgodnie z Art. 41 ust. 3 Rozporz�dzenia delegowanego, nale�no�ci 
niewymagalne z tytułu wypłaconych odszkodowa	 i �wiadcze	 s� prezentowane w pozycji 
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach). 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z niewywi�zania si� 
kontrahenta z zobowi�zania. 

 

D.1.10 Pozostałe nale�no�ci (handlowe, inne ni� z działalno�ci 
ubezpieczeniowej)  

Warto�� godziwa pozostałych nale�no�ci (handlowe, inne ni� z działalno�ci ubezpieczeniowej) 
jest ustalana w bilansie ekonomicznym z wykorzystaniem metody alternatywnej opisanej w 
rozdziale D.4.  

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z niewywi�zania si� 
kontrahenta z zobowi�zania. 

 

D.1.11 �rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych  

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty wyceniane s� metod� alternatywn� opisan� w rozdziale D.4.  
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Ró�nic� mi�dzy warto�ci� wg PSR a bilansem ekonomicznym stanowi� �rodki pieni��ne 
Zakładowego Funduszu �wiadcze	 Socjalnych, które nie s� wykazywane w bilansie 
ekonomicznym.  

Spółka nie identyfikuje istotnych przyszłych 
ródeł niepewno�ci w odniesieniu do tej kategorii 
aktywów. 

 

D.1.12 Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)  

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach) obejmuj� wszelkie aktywa, które nie s� 
uj�te w innych pozycjach bilansowych. S� one wyceniane według warto�ci godziwej metod� 
alternatywn� opisan� w punkcie D.4. 

Zgodnie z Art. 41 ust. 3 Rozporz�dzenia delegowanego, w tej pozycji s� prezentowane 
nale�no�ci niewymagalne z tytułu wypłaconych odszkodowa	 i �wiadcze	. 

Ró�nica pomi�dzy bilansem dla celów rachunkowo�ci a bilansem ekonomicznym wynika z 
zastosowania innych metod wyceny oraz ze zmian w prezentacji niewymagalnych nale�no�ci od 
reasekuratorów z tytułu wypłaconych odszkodowa	 i �wiadcze	. 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii aktywów wynika� mog� z niewywi�zania si� 
kontrahenta z zobowi�zania. 

 

D.2 Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe – Non-life/Life  

 

D.2.1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w podziale na linie biznesu według 
stanu na dzie� 31 grudnia 2018 roku 

Na podstawie art. 224 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze�nia 2015 r. o działalno�ci ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej oraz wytycznych KNF z dnia 7 lipca 2015, dotycz�cych procesu tworzenia 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, TU Allianz �ycie Polska S.A. tworzy rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe na potrzeby wypłacalno�ci (zwane dalej rezerwami na potrzeby wypłacalno�ci), 
przeznaczone na pokrycie bie��cych i przyszłych zobowi�za	, jakie mog� wynikn�� z zawartych 
umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji. W wycenie 
rezerw na potrzeby wypłacalno�ci bierze si� ponadto pod uwag� wymogi i wytyczne 
Rozporz�dzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 pa
dziernika 2014 r. (zwanego 
dalej: „Rozporz�dzeniem Delegowanym”) uzupełniaj�cego dyrektyw� Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalno�ci ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Wypłacalno�� II) (zwanej dalej: „Dyrektyw�”). 

Ponadto, na podstawie art. 277 ust. 1 Ustawy oraz Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 12 
kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo�ci zakładów ubezpiecze	 i zakładów 
reasekuracji (zwanego dalej Rozporz�dzeniem) Allianz �ycie Polska S.A. tworzy rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe na potrzeby rachunkowo�ci (zwane dalej rezerwami na potrzeby 
rachunkowo�ci) przeznaczone na pokrycie bie��cych i przyszłych zobowi�za	, jakie mog� 
wynikn�� z zawartych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów 
reasekuracji.  

Warto�ci rezerw na potrzeby rachunkowo�ci i na potrzeby wypłacalno�ci w podziale na linie 
biznesu według stanu na dzie	 31 grudnia 2018 roku zaprezentowane s� w poni�szej tabeli: 
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Tabela 12: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wg stanu na dzie� 31 grudnia 2018 roku 

        Dane w tys. PLN 

          

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według 
stanu na dzie� 31 grudnia 2018 roku 

  

Rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe na 

potrzeby rachunkowo�ci   

Rezerwy techniczno 
ubezpieczeniowe brutto na 

potrzeby wypłacalno�ci 

          

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – 
ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze 
ubezpiecze� na �ycie)   

0 

  

0 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane 
ł�cznie   

0 
  

0 

  Najlepsze oszacowanie   0   0 

  Margines ryzyka   0   0 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – 
ubezpieczenia na �ycie (z wył�czeniem 
zdrowotnych oraz ubezpiecze�, w których 
�wiadczenie jest ustalane w oparciu o 
okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i 
ubezpiecze� z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym) 

  

350 372 

  

127 316 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane 
ł�cznie   

350 372 
  

0 

  Najlepsze oszacowanie   0   80 634 

  Margines ryzyka   0   46 682 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – 
ubezpieczenia, w których �wiadczenie jest 
ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub 
inne warto�ci bazowe i ubezpieczenia z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

  

1 762 273 

  

1 594 912 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane 
ł�cznie   

1 762 273 
  

0 

  Najlepsze oszacowanie   0   1 558 274 

  Margines ryzyka   0   36 638 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – 
Razem   

2 112 645 
  

1 722 228 

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane 
ł�cznie - Razem   

2 112 645 
  

0 

  Najlepsze oszacowanie - Razem   0   1 638 909 

  Margines ryzyka - Razem   0   83 319 

 

D.2.1.1 Metodologia wyceny najlepszego oszacowania rezerw i marginesu 
ryzyka 

Warto�� rezerw na potrzeby wypłacalno�ci stanowi sum� najlepszego oszacowania zobowi�za	 
oraz marginesu ryzyka. Odpowiada ona bie��cej kwocie, któr� TU Allianz �ycie Polska S.A. 
musiałoby zapłaci�, gdyby dokonywało natychmiastowego przeniesienia swoich praw  
i zobowi�za	 umownych na inny zakład ubezpiecze	 lub reasekuracji. Ka�dy z komponentów 
wyznaczany jest oddzielnie.  

Najlepsze oszacowanie rezerw wyznacza si� w warto�ci brutto tj. przed reasekuracj�. Niemniej 
jednak, w modelach przepływów pieni��nych wykorzystywanych do wyznaczenia najlepszego 
oszacowania uwzgl�dnia si� zarówno przepływy brutto jak i zwi�zane z wycen� kwot nale�nych z 
tytułu reasekuracji. 
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Do wyznaczania najlepszego oszacowania zobowi�za	 TU Allianz �ycie Polska S.A. u�ywa 
modeli przepływów finansowych. Modele w znacz�cej wi�kszo�ci oparte s� o miesi�czne 
przepływy wszystkich wpływów i wydatków, które maj� wpływ na rachunek zysków i strat.  

Obliczenia najlepszego oszacowania zobowi�za	 przeprowadzane s� metod� indywidualn�, 
polisa po polisie. Wyj�tek stanowi� ubezpieczenia grupowe, gdzie dane podlegaj� agregacji, ale 
bez utraty ich jako�ci. 

Najlepsze oszacowanie zobowi�za	 mo�e mie� warto�� ujemn�. 

Margines ryzyka wyznaczany jest metod� kosztu kapitału. 

 

Uproszczenia stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania zobowi�za� 

W przypadkach, gdy ze wzgl�dów opisanych w Regulaminie tworzenia rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na cele wypłacalno�ci w TU Allianz �ycie Polska S.A. (zwanym dalej 
Regulaminem na potrzeby wypłacalno�ci) nie istnieje model przepływów pieni��nych, przy 
wyznaczeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby wypłacalno�ci stosowane s� 
uproszczenia. Uproszczenia polegaj� na uwzgl�dnieniu korekty w wyliczeniu najlepszego 
oszacowania z istniej�cych modeli przepływów pieni��nych. Podstawowa korekta rezerw na cele 
wypłacalno�ci na poziomie Spółki odpowiada ró�nicy pomi�dzy kwot� rezerw na cele 
rachunkowo�ci odzwierciedlon� w ksi�gach rachunkowych i kwot� rezerw (na cele 
rachunkowo�ci) odzwierciedlon� w modelach przepływów pieni��nych, przy czym główne 
ródło 
korekty stanowi� rezerwy na ju� zaistniałe niewypłacone odszkodowania i �wiadczenia, których 
nie uwzgl�dnia si� w projekcjach przyszłych przepływów finansowych. Kolejne 
ródło korekty 
stanowi pomniejszenie najlepszego oszacowania o koszty odpowiadaj�ce amortyzacji pozycji 
„Warto�ci niematerialne i prawne” (WNiP) z bilansu na cele rachunkowo�ci, które nie powinny by� 
uwzgl�dnione w bilansie MVBS. Ostatnie 
ródło korekty stanowi korekta z tytułu uwzgl�dnienia 
nieprzeterminowanych rozrachunków ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych w wyliczeniu 
najlepszego oszacowania rezerw na cele wypłacalno�ci.  

Proces wyznaczania najlepszego oszacowania oraz kwot nale�nych z umów reasekuracji 
obliczonych w sposób uproszczony podlega �cisłym kontrolom w ramach systemu IRCS 
(zintegrowanego systemu zarz�dzania kontrolami i ryzykiem). 

 

Uproszczenia stosowane przy obliczaniu marginesu ryzyka 

Metoda obliczenia marginesu ryzyka wymaga obliczenia kapitałowych wymogów wypłacalno�ci w 
przyszło�ci. Dla uproszczenia przyjmuje si�, �e ka�dy z podmodułów ryzyka uwzgl�dnianych w 
obliczeniach b�dzie si� zmieniał zgodnie z pewnym schematem. Wzorce rozwoju s� wyznaczane 
w oparciu o najlepsze oszacowanie przepływów pieni��nych z modeli zbudowanych na potrzeby 
wyznaczania rezerw na cele wypłacalno�ci. 

Alokacja na linie biznesowe dokonywana jest w sposób uproszczony w oparciu o rozkład 
wymogów kapitałowych w poszczególnych liniach biznesowych. 

Margines ryzyka jest obliczany dla całego portfela, natomiast margines dla ryzyk 
zaakceptowanych w okresie sprawozdawczym wyznaczany jest w oparciu o stosunek obecnej 
warto�ci przyszłych zysków z ryzyk zaakceptowanych w okresie sprawozdawczym do obecnej 
warto�ci przyszłych zysków ogółem. 
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D.2.1.1.1 Najlepsze oszacowanie rezerw (Best Estimate Liabilities - BEL) 

 
Metodologia wyceny najlepszego oszacowania 

Najlepsze oszacowanie rezerw jest wyznaczane dla wszystkich polis w mocy oraz dla polis, dla 
których istnieje zobowi�zanie (w przypadku rezerw szkodowych dla polis nieaktywnych) na 
moment bilansowy. 

W prognozach przepływów pieni��nych stosowanych do wyznaczenia najlepszego oszacowania 
rezerw uwzgl�dnia si� wszystkie wpływy i wydatki wymagane do rozliczenia zobowi�za	 
ubezpieczeniowych w całym okresie projekcji, w szczególno�ci: 

1. przyszłe �wiadczenia – mi�dzy innymi z tytułu zgonów, do�y�, odszkodowa	, wykupów 
lub płatno�ci rent; 

2. przyszłe koszty – z tytułu utrzymania, serwisowania umów, koszty administracyjne, 
prowizje, koszty inwestycyjne oraz wpływ inflacji na koszty utrzymania; 

3. przyszłe składki – wynikaj�ce z zawartych umów ubezpieczenia. 

Przyszłe przepływy finansowe dyskontowane s� na moment wyceny stopami wyznaczonymi w 
oparciu o polskie obligacje skarbowe. 
 
 
Wycena opcji i gwarancji finansowych oraz przyszłych �wiadcze� uznaniowych 

Najlepsze oszacowanie rezerw w ubezpieczeniach kapitałowych i posagowych na �ycie i do�ycie 
z udziałem w zysku (Insurance with profit participation) wyznaczone jest z uwzgl�dnieniem 
oszacowania gwarancji finansowych zawartych w danych umowach, dotycz�cych osi�gni�cia 
okre�lonej w OWU stopy zwrotu oraz wypłaty co najmniej minimalnej (okre�lonej w OWU) 
nadwy�ki zysku inwestycyjnego powy�ej stosowanej stopy technicznej. Oczekiwana warto�� 
gwarancji finansowych obliczana jest z u�yciem modelu ALM. Do wyznaczenia warto�ci opcji i 
gwarancji u�ywa si� 1000 scenariuszy stochastycznych opartych na polskich obligacjach 
skarbowych.  

Najlepsze oszacowanie rezerw w ubezpieczeniach typu Unit-Linked wyznaczone jest z 
uwzgl�dnieniem wyceny gwarancji finansowych zawartych w ubezpieczeniowych funduszach 
kapitałowych. Do wyznaczenia warto�ci gwarancji u�ywa si� 1000 scenariuszy stochastycznych 
opartych na polskich obligacjach skarbowych.  

 

D.2.1.1.2 Margines Ryzyka 

W wycenie marginesu ryzyka uwzgl�dnia si� ryzyka niefinansowe, ł�cznie z ryzykiem 
operacyjnym, dla których nie da si� zbudowa� odpowiednich strategii zabezpieczaj�cych. Koszt 
kapitału przyj�ty do wyliczenia marginesu ryzyka jest oczekiwanym kosztem transferu 
niezabezpieczalnych na rynku finansowym (non-hedgeable) ryzyk ubezpieczeniowych i ryzyka 
operacyjnego. W kalkulacji marginesu ryzyka uwzgl�dnia si� równie� ryzyko kredytowe upadku 
kontrahenta oraz ryzyko akcji dla ubezpiecze	 typu Unit-Linked.  

Margines ryzyka ma wysoko�� zapewniaj�c�, aby warto�� rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
odpowiadała kwocie, jakiej zakłady ubezpiecze	 i zakłady reasekuracji za��dałyby za przej�cie 
zobowi�za	 ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych i wywi�zanie si� z nich. 

Stopa kosztu kapitału przyj�ta do wyznaczenia marginesu ryzyka na dzie	 31 grudnia 2018 roku 
wynosiła 6%. 

Oszacowanie projekcji kosztów kapitałów na ryzyka uwzgl�dniane w wyliczeniu marginesu ryzyka 
odbywa si� z u�yciem wzorców rozwoju odpowiednich dla danego typu ryzyka.  
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W ostatecznym oszacowaniu marginesu ryzyka uwzgl�dnia si� efekt dywersyfikacji pomi�dzy 
poszczególnymi modułami ryzyka.  

Alokacja na linie biznesowe dokonywana jest w oparciu o rozkład wymogów kapitałowych w 
poszczególnych liniach biznesowych.  

 

D.2.1.1.3 Zastosowanie �rodków przej�ciowych 

W wyliczeniu rezerw na potrzeby wypłacalno�ci na dzie	 31 grudnia 2018 roku TU Allianz �ycie 
Polska S.A. nie stosowało �rodków przej�ciowych.  
 

D.2.1.2 Niepewno�� zwi�zana z wycen� rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
na potrzeby wypłacalno�ci 

Najwa�niejsze 
ródło niepewno�ci zwi�zanej z wycen� rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na 
potrzeby wypłacalno�ci stanowi ewentualna rozbie�no�� zało�e	 aktuarialnych stosowanych do 
wyceny rezerw z faktyczn� realizacj� tych wska
ników. Rozbudowany proces ustalania zało�e	 i 
raportowania zapewnia dobre rozumienie 
ródeł niepewno�ci przez Spółk�.  

Wszelkie istotne zmiany w odpowiednich zało�eniach przyj�tych w ramach obliczania rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych, marginesu ryzyka oraz �rodków własnych Spółki wykazywane s� 
w przeprowadzanej regularnie analizie zmian. 

Analiza zmian warto�ci najlepszego oszacowania oraz marginesu ryzyka wyznaczonych na dzie	 
31 grudnia 2018 roku w stosunku do najlepszego oszacowania wyznaczonego na dzie	 
31 grudnia 2017 roku przedstawiona jest w poni�szej tabeli: 

 

Tabela 13: Analiza zmian warto�ci najlepszego oszacowania oraz marginesu ryzyka 

        Dane w tys. PLN 

  

  

Najlepsze oszacowanie 
pomniejszone o  kwoty nale�ne z 

umów reasekuracji   

Margines ryzyka 

Warto�� na pocz�tek okresu 
sprawozdawczego   

2 026 404 
  

78 037 

Czynniki szczególne powoduj�ce 
konieczno�� ponownego okre�lenia 
najlepszego oszacowania na pocz�tek 
okresu sprawozdawczego   

-62 100 

  

2 881 

Zmiana z tytułu ryzyk przyj�tych w trakcie 
okresu sprawozdawczego   

-4 429 
  

10 293 

Zmiana z tytułu rozwoju stopy dyskontowej 
- ryzyka przyj�te przed okresem 
sprawozdawczym   

25 868 

  

1 133 

Zmiana z tytułu wypływów i wypływów 
prognozowanych przepływów finansowych 
w roku N - ryzyka przyj�te przed okresem 
sprawozdawczym   

-114 906 

  

-14 816 

Zmiana wynikaj�c� z do�wiadczenia  - 
ryzyka przyj�te przed okresem 
sprawozdawczym   

-89 871 

  

4 425 

Odchylenie z tytułu zmiany zało�e	 
aktuarialnych - ryzyka przyj�te przed 
okresem sprawozdawczym   

6 512 

  

-1 144 



TU Allianz �ycie Polska S.A.   
Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej 
31 grudnia 2018 r.  

 

80 

 

Odchylenie z tytułu zmiany zało�e	 
ekonomicznych - ryzyka przyj�te przed 
okresem sprawozdawczym   

-131 772 

  

2 509 

Pozostałe zmiany nie wyja�nione gdzie 
indziej   

0 
  

0 

Warto�� na koniec okresu 
sprawozdawczego   

1 655 705 
  

83 319 

 

Jeden z najwi�kszych wpływów na zmian� najlepszego oszacowania netto (w sensie 
reasekuracji) i marginesu ryzyka to wpływy i wypływy prognozowanych przepływów finansowych 
w roku 2018. Wzrost stóp procentowych oraz bardzo znacz�cy spadek indeksów giełdowych w 
roku 2018 został odzwierciedlony w pozycji „Odchylenie z tytułu zmiany zało�e	 ekonomicznych - 
ryzyka przyj�te przed okresem sprawozdawczym”. Znacz�c� pozycj� analizy zmian najlepszego 
oszacowania stanowi tak�e zmiana wynikaj�ca z do�wiadczenia – ryzyka przyj�te przed okresem 
sprawozdawczym odzwierciedlaj�ca w du�ej cz��ci zmiany polisowe i zmiany rezerw 
szkodowych. Czynniki szczególne, wpływaj�ce na zmian� najlepszego oszacowania i marginesu 
ryzyka, dotycz� zmian modelowych przeprowadzonych przez Spółk� w modelach przepływów 
pieni��nych w roku 2018 odnosz� si� do zmian interpretacji długo�ci kontraktów oraz do 
uwzgl�dnienia rekomendacji pokontrolnych głownie w zakresie marginesu ryzyka.  

W pozycji „Odchylenie z tytułu zmiany zało�e	 aktuarialnych - ryzyka przyj�te przed okresem 
sprawozdawczym” wykazany został wpływ zmian zało�e	 przyjmowanych w wycenie zobowi�za	 
w 2018 roku. Najwi�kszy wpływ na warto�� najlepszego oszacowania zobowi�za	 miała zmiana 
zało�e	 dotycz�cych rezygnacji z umów ubezpieczenia (+13,8 mln zł), zachorowalno�ci dla 
umów dodatkowych (+0,5 mln zł) oraz kosztów (-7.6 mln zł). 

Zmiana zało�e	 dotycz�cych rezygnacji u umów ubezpieczenia dotyczyła głównie dwóch grup 
produktowych: terminowe i bezterminowe ubezpieczenia na �ycie (wpływ na najlepsze 
oszacowanie zobowi�za	 +29,8 mln zł) oraz ubezpieczenia na �ycie z UFK (wpływ na najlepsze 
oszacowanie zobowi�za	 -14,3 mln zł). 

Zmiana zało�e	 kosztowych polegała na zmianie jednostkowego kosztu odnowienia, kickbacków 
oraz zmiany schematów dotycz�cych nadprowizji (w tym zmiana funkcjonowania spółki 
dystrybucyjnej). Zmiany te miały najwi�kszy wpływ na najlepsze oszacowanie zobowi�za	 dla 
nast�puj�cych grup produktowych: terminowe i bezterminowe ubezpieczenia na �ycie (+3,4 mln 
zł), ubezpieczenia kapitałowe i posagowe (-1 m zł), ubezpieczenia na �ycie z UFK (-7,3 mln zł) 
oraz umowy dodatkowe (-2,6 mln zł). 

TU Allianz �ycie Polska S.A. przeprowadza równie� regularnie analizy wra�liwo�ci rezerw na 
potrzeby wypłacalno�ci na zmiany parametrów b�d�cych podstaw� ich wyceny. 

Analiza wra�liwo�ci rezerw na potrzeby wypłacalno�ci na dzie	 31 grudnia 2018 roku jest 
przedstawiona w poni�szej tabeli: 

Tabela 14: Analiza wra�liwo�ci rezerw na potrzeby wypłacalno�ci na dzie� 31 grudnia 2018 roku 

                Dane w tys. PLN 

  

  

Najlepsze 
oszacowanie netto 

(BEL) 

  

O&G 

  

Margines 
ryzyka (RM) 

  

Rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe 
wyznaczone jako 
suma BEL i RM 

Warto�� centralna   1 649 982   5 723   83 319   1 739 025 

Stopy wolne od ryzyka +100bp   -373   -2 141   -4 001   -6 514 

Stopy wolne od ryzyka -100bp   955   4 219   4 305   9 479 

Stopy wolne od ryzyka +50bp   -411   -1 280   -2 032   -3 724 

Stopy wolne od ryzyka -50bp   380   1 938   2 117   4 435 
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Koszt kapitału dla marginesu ryzyka 
+100bp   

0 
  

0 
  

13 887 
  

13 887 

+20% ceny akcji   314 820   0   0   314 820 

-20% ceny akcji   -316 236   0   0   -316 236 

+50% ceny akcji   782 729   0   0   782 729 

-50% ceny akcji   -788 262   0   0   -788 262 

Zmienno�� stóp SWAP +25%   0   1 546   0   1 546 

Zmienno�� stóp SWAP -25%   0   -1 340   0   -1 340 

Zmienno�� cen akcji +25%   0   0   0   0 

Zmienno�� cen akcji -25%   0   0   0   0 

Długoterminowa stopa procentowa -
200bps   769   145   161   1 075 

Wska
niki rezygnacji +10%   26 015   -194   0   25 821 

Wska
niki rezygnacji -10%   -30 127   200   0   -29 927 

Koszty utrzymania +10%   16 813   0   0   16 813 

Koszty utrzymania -10%   -16 810   0   0   -16 810 

Inflacja na koszty utrzymania +1%   6 724   0   0   6 724 

�miertelno�� +15%   18 192   0   0   18 192 

Zachorowalno�� +5%   3 537   0   0   3 537 

�miertelno�� -20% dla produktów z 
ryzykiem długowieczno�ci   0   0   0   0 

Spready kredytowe +100bps   -3 590   -605   0   -4 194 

Spready kredytowe -100bps   8 038   526   0   8 564 

 

D.2.2 Ró�nice w wycenie rezerw na potrzeby rachunkowo�ci i wypłacalno�ci 

Rezerwy na potrzeby wypłacalno�ci odpowiadaj� sumie marginesu ryzyka oraz najlepszego 
oszacowania rezerw wyznaczonego, w przewa�aj�cej wi�kszo�ci, w oparciu o aktuarialne 
modele wyceny przyszłych przepływów finansowych wa�onych prawdopodobie	stwem 
przetrwania (z uwzgl�dnieniem rezygnacji) i zdyskontowanych na dzie	 bilansowy. Rezerwy na 
potrzeby rachunkowo�ci wyznaczane s� zgodnie z Regulaminem Tworzenia Rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na cele rachunkowo�ci w Towarzystwie Ubezpiecze	 Allianz �ycie Polska 
S.A. i s� obliczane w oparciu o wska
niki �miertelno�ci i zachorowalno�ci (w przewa�aj�cej 
wi�kszo�ci bez uwzgl�dnienia rezygnacji). 

W przypadku stosowania uproszcze	 w wyznaczeniu najlepszego oszacowania rezerw na 
potrzeby wypłacalno�ci, rezerwy b�d�ce wynikiem uproszcze	 s� równe odpowiadaj�cym im 
rezerwom na potrzeby rachunkowo�ci. W rezerwach wyznaczonych w oparciu o aktuarialne 
modele przepływów finansowych ró�nice mi�dzy omawianymi standardami (wypłacalno�� i 
rachunkowo��) s� istotne i dotycz� zarówno stosowanych zało�e	 jak i metodyki wyznaczania 
rezerw. 

Główne 
ródła ró�nic stanowi�: 

1. Zało�enia ekonomiczne stosowane do wyceny rezerw na potrzeby wypłacalno�ci i 
rachunkowo�ci. W ubezpieczeniach na �ycie innych ni� ubezpieczenia typu Unit-Linked 
rezerwy na potrzeby rachunkowo�ci inne ni� rezerwy na niewypłacone odszkodowania i 
�wiadczenia dyskontowane s� stopami technicznymi stosowanymi w danym produkcie (z 
uwzgl�dnieniem ogranicze	 opisanych w art. 46 Rozporz�dzenia). Do dyskonta rezerw 
na potrzeby wypłacalno�ci we wszystkich produktach u�ywa si� bie��cych stóp wolnych 
od ryzyka skalibrowanych do stóp publikowanych przez  Europejski Urz�d Nadzoru 
Ubezpiecze	 i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA); 
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2. Oczekiwana warto�� przyszłych �wiadcze	. W rezerwach na potrzeby wypłacalno�ci  
odpowiada ona oczekiwanej realizacji �wiadcze	 i wska
ników rezygnacji, natomiast w 
rezerwach na potrzeby rachunkowo�ci oczekiwana warto�� �wiadcze	 wyznaczana jest 
metodami ostro�nymi  (w przewa�aj�cej wi�kszo�ci bez uwzgl�dnienia rezygnacji); 

3. Rezerwy na potrzeby rachunkowo�ci tworzone s� na poziomie netto, bez uwzgl�dnienia 
prowizji, z uwzgl�dnieniem metody Zillmera oraz cz��ciowym uwzgl�dnieniem kosztów 
dla polis bezskładkowych. Rezerwy na potrzeby wypłacalno�ci uwzgl�dniaj� wszystkie 
wpływy i wydatki wymagane do rozliczenia zobowi�za	 ubezpieczeniowych w całym 
okresie ich trwania; 

4. W rezerwach na potrzeby wypłacalno�ci dopuszcza si� warto�ci ujemne, w odró�nieniu 
od rezerw na potrzeby rachunkowo�ci; 

5. Rezerwy na potrzeby wypłacalno�ci wyznaczone s� z uwzgl�dnieniem marginesu ryzyka; 
6. W rezerwach na potrzeby wypłacalno�ci uwzgl�dnia si� oszacowanie kosztu opcji i 

gwarancji. 
 

Ró�nice w warto�ciach rezerw na potrzeby rachunkowo�ci i wypłacalno�ci według stanu na dzie	 
31 grudnia 2018 roku zaprezentowane s� w poni�szej tabeli: 

Tabela 15: Ró�nice w warto�ciach rezerw na potrzeby rachunkowo�ci i wypłacalno�ci 

        Dane w tys. PLN 

  

  

Rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe na potrzeby 

rachunkowo�ci   

Rezerwy techniczno 
ubezpieczeniowe brutto na 

potrzeby wypłacalno�ci 

Ubezpieczenia na �ycie z udziałem 
w zyskach / Insurance with profit 
participation   

227 941 

  

229 022 

Pozostałe ubezpieczenia na �ycie / 
Other life insurance - umowy bez O&G / 
contracts w/o O&G   

119 195 

  

-104 942 

Pozostałe ubezpieczenia na �ycie / 
Other life insurance - umowy z O&G / 
contracts with O&G   

3 236 

  

3 236 

Ubezp. Index-linked i Unit-linked / Index-
linked and unit-linked ins. - umowy bez 
O&G / contracts w/o O&G   

1 530 209 

  

1 333 492 

Ubezp. Index-linked i Unit-linked / Index-
linked and unit-linked ins. - umowy z 
O&G / contracts with O&G   

232 064 

  

261 420 

Razem   2 112 645   1 722 228 

 

D.2.3 Kwoty nale�ne z umów reasekuracji 

 
TU Allianz �ycie Polska S.A. reasekuruje ryzyko zgonu, zgonu w wypadku, inwalidztwa oraz 
powa�nego zachowania umow� ekscedentow� powy�ej okre�lonych zachowków.  

Ponadto, TU Allianz �ycie Polska S.A. reasekuruje ryzyko zgonu, zgonu w wypadku, inwalidztwa 
oraz powa�nego zachowania w katastrofie umow� nieproporcjonaln�.  

Pozostałe umowy reasekuracyjne s� umowami proporcjonalnymi dotycz�cymi okre�lonych 
produktów. 

Kwoty nale�ne z umów reasekuracji na dzie	 31 grudnia 2018 roku wynosiły -16,8 mln zł. 
Warto�� ujemna jest konsekwencj� nadwy�ki składek na udziale reasekuratora nad oczekiwanym 
udziałem reasekuratora w warto�ci �wiadcze	. 
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Kwoty nale�ne z umów reasekuracji wyznaczone s� z uwzgl�dnieniem dostosowania ze wzgl�du 
na oczekiwane straty w zwi�zku z niewykonaniem zobowi�zania przez kontrahenta. 
 
 

D.2.4 Zało�enia aktuarialne stosowane w ustalaniu warto�ci rezerw na potrzeby 
wypłacalno�ci 

Kluczowe zało�enia zawarte w aktuarialnych modelach wyceny rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych przyj�te do wyznaczenia prawdopodobie	stw przetrwania dotycz� 
wska
ników szkodowo�ci i rezygnacji. Dodatkowo, istotny wpływ na warto�� oszacowania maj� 
zało�enia ekonomiczne oraz kosztowe. Spółka dokonała przegl�du granic kontraktów w ka�dym 
z produktów, dla których stworzony został model przepływów pieni��nych i dostosowała długo�� 
projekcji do odpowiednich granic kontraktu. Tam, gdzie było to mo�liwe, przepływy pieni��ne 
dotycz�ce umów dodatkowych zostały oddzielone od przepływów pieni��nych z umowy głównej. 
Proces ustalania zało�e	 b�d�cych podstaw� wyceny rezerw na potrzeby wypłacalno�ci jest 
�ci�le sformalizowany,  odbywa si� regularnie co najmniej raz w roku i uwzgl�dnia formalne 
głosowanie zaanga�owanych stron na Komitecie Zamkni�cia Aktuarialnego. Proces 
zatwierdzania zało�e	 ko	czy si� sporz�dzeniem raportu zało�e	 zatwierdzonego przez 
Głównego Aktuariusza Spółki. Raport podlega weryfikacji  przez zewn�trznego audytora. 

Aktualizacja zało�e	 ekonomicznych u�ywanych do kalkulacji rezerw na potrzeby wypłacalno�ci 
odbywa si� w cyklach kwartalnych, natomiast aktualizacja zało�e	 dotycz�cych �miertelno�ci, 
wska
ników rezygnacji, zachorowalno�ci, szkodowo�ci i projekcja zało�e	 dotycz�cych kosztów 
maj� miejsce w trzecim kwartale danego roku, przy czym ostateczne zało�enia kosztowe 
ustalane s� podczas ko	coworocznego raportowania, kiedy znane s� ju� warto�ci kosztów 
poniesionych przez Spółk�. 

W 2018 r. Towarzystwo dokonało aktualizacji zało�e	 wykorzystywanych do obliczania rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych na cele wypłacalno�ci. Zmiana dotyczyła zało�e	 dotycz�cych 
wska
ników rezygnacji z umów ubezpieczenia, �miertelno�ci, zachorowalno�ci oraz zało�e	 
kosztowych (koszty odnowienia, kickbacki, nadprowizje). Wpływ zmian poszczególnych zało�e	 
na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wykazano w podrozdziale D.2.1.2. 

 

D.2.4.1 Szkodowo�� (Mortality/Morbidity) 

W procesie ustalenia zało�e	 dotycz�cych szkodowo�ci bierze si� pod uwag� długookresow� 
realizacj� szkodowo�ci w danym produkcie/linii biznesowej i porównuje si� j� z realizacj� w 
ostatnim okresie, tak aby móc uwzgl�dni� najnowsze rozwijaj�ce si� trendy. Wska
niki 
�miertelno�ci u�ywane w modelach wyceny odnosz� si� do tablic GUS lub do własnych tablic 
Towarzystwa, w oparciu o które zostały wyznaczone taryfy ubezpieczeniowe na cele 
rachunkowo�ci. 

 

D.2.4.2 Wska	niki rezygnacji z umów (Lapse) 

Wska
niki rezygnacji z umów dla ubezpiecze	 indywidualnych obliczane s� w podziale na lata 
polisowe lub lata kalendarzowe i w podziale na okre�lone grupy produktów poprzez wyznaczenie 
procenta polis aktywnych na pocz�tku roku i nieaktywnych na koniec okresu w wyniku rezygnacji 
z umowy. We wska
nikach rezygnacji z umów dla polis z regularnie opłacan� składk� w 
ubezpieczeniach typu Unit-Linked bierze si� te� pod uwag� prawdopodobie	stwo konwersji 
polisy w polis� bezskładkow�.  

Przy ustalaniu zało�enia dotycz�cego wska
ników rezygnacji bierze si� pod uwag� 
długookresow� �redni� realizacj� rezygnacji, �redni� z ostatnich 4 lat, a w ubezpieczeniach na 
�ycie i do�ycie i ubezpieczeniach posagowych �redni� ruchom� dla najliczniej reprezentowanych 
lat polisowych. W ubezpieczeniach grupowych wska
nik rezygnacji oblicza si� porównuj�c liczb� 
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ubezpieczonych aktywnych na pocz�tku roku z liczb� ubezpieczonych aktywnych na ko	cu roku, 
bior�c pod uwag� rotacj� pomi�dzy ubezpieczonymi pracownikami.  

D.2.4.3 Wska	niki kosztów (Expenses) 

Wska
niki kosztów wyznacza si� w oparciu o koszty Spółki podzielone na rodzaje kosztów i 
produkty zgodnie z metodologi� ABC (Activity Based Costing), która jest aktualizowana w 
corocznych ankietach. Do kosztów u�ywanych w projekcjach przepływów finansowych stosuje si� 
wska
nik inflacyjny odpowiadaj�cy długoterminowemu celowi inflacyjnemu podawanemu przez 
NBP. Dodatkowo zakłada si� �e bazowy poziom kosztów na polis� pozostanie niezmieniony oraz 
�e zmniejszenie portfela ubezpiecze	 przez wygasanie polis lub ich wcze�niejsze zako	czenie 
(rezygnacja lub wykup) b�dzie równowa�one przez przyrost polis z tytułu nowej sprzeda�y. W ten 
sposób mo�liwe jest utrzymanie zasad spójno�ci i ci�gło�ci w projekcjach przepływów 
finansowych. 

D.2.5 Zało�enia ekonomiczne (Economic assumptions ) 

Do wyceny i dyskontowania przepływów w aktuarialnych modelach wyznaczaj�cych najlepsze 
oszacowanie rezerw u�ywa si� scenariuszy ekonomicznych opartych na polskich obligacjach 
skarbowych, wyznaczonych zgodnie z metodologi� EIOPA. Stopy zwrotu na �rodkach własnych i 
na aktywach pokrywaj�cych rezerwy na cele rachunkowo�ci wyznaczane s� z u�yciem modelu 
ALM pozwalaj�cego na dokładn� prognoz� przepływów z aktywów pokrywaj�cych dane 
zobowi�zania.   

W stopach procentowych u�ywanych do wyznaczania rezerw na potrzeby wypłacalno�ci TU 
Allianz �ycie Polska S.A. nie stosuje korekty dopasowuj�cej ani korekty z tytułu zmienno�ci. 

D.3 Inne zobowi�zania 

 

Zmiany w stosowanych zasadach ujmowania i wyceny  

W okresie sprawozdawczym nie wyst�piły zmiany w zasadach ujmowania i wyceny ani 
szacunkach zobowi�za	 w stosunku do okresu porównawczego. 

�ródło danych wej�ciowych 

�ródłem danych wej�ciowych s� ksi�gi rachunkowe prowadzone zgodnie z PSR na dzie	 31 
grudnia 2018 roku. 

Oceny eksperckie 

Spółka nie wykorzystuje ocen eksperckich innych ni� szacunki, które mogłyby istotnie wpłyn�� na 
warto�� zobowi�za	.  

Zało�enia i oceny stosowane w przyj�tych metodach wyceny 

W przypadku zało�e	 i ocen przyj�tych w celu dokonania wyceny dla celów wypłacalno�ci, 
informacja taka, zawieraj�ca istotne 
ródła niepewno�ci jest ujawniona w poni�szym opisie 
metody wyceny danej pozycji aktywów.  
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Tabela 16: Wycena zobowi�za� w bilansie ekonomicznym 

Dane w tys. PLN 

    
 

Warto�� 
bilansowa dla 

celów 
rachunkowo�ci 

 

Ró�nice 
w 

wycenie 
 

Ró�nice w 
prezentacji  

Warto�� z 
bilansu dla 

celów 
wypłacalno�ci 

 
  

1. 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – 
ubezpieczenia na �ycie (z wył�czeniem 
ubezpiecze	, w których �wiadczenie jest 
ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub 
inne warto�ci bazowe i ubezpiecze	 z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) 

 
415 778 

 
-303 123 

 
14 662 

 
127 316 

 
D.2 

2. 

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – 
ubezpieczenia, w których �wiadczenie jest 
ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub 
inne warto�ci bazowe i ubezpieczenia z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

 1 696 867  -101 955  0  1 594 912  D.2 

3. Pozostałe rezerwy (inne ni� rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe)  

151 
 

0 
 

29 028 
 

29 179 
 

D.3.2. 

4. Zobowi�zania z tytułu �wiadcze	 
emerytalnych dla pracowników  120  0  0  120    

5. 
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  175  70 361  0  70 537  D.3.3. 

6. Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze	 i wobec 
po�redników ubezpieczeniowych  31 394  0  -27 049  4 345  D.3.4. 

7. Zobowi�zania z tytułu reasekuracji biernej  13 151  0  -13 151  0  D.3.5. 

8. Pozostałe zobowi�zania (handlowe, inne ni� z 
tytułu działalno�ci ubezpieczeniowej)  7 827  0  -781  7 045  D.3.6. 

9. 
Pozostałe zobowi�zania (niewykazane w 
innych pozycjach)  39 997  -7 520  -31 967  511    

   Zobowi�zania ogółem 
 

2 205 458 
 

-342 237 
 

-29 258 
 

1 833 964 
 

  

 

D.3.1 Zobowi�zania warunkowe  

 
Zobowi�zania warunkowe które s� materialne musz� by� uj�te w bilansie ekonomicznym. 
Zobowi�zania warunkowe s� wyceniane w oczekiwanej warto�ci bie��cej przyszłych przepływów 
pieni��nych potrzebnych do uregulowania zobowi�zania warunkowego w okresie istnienia tego 
zobowi�zania warunkowego stosuj�c podstawow� struktur� terminow� stóp procentowych 
wolnych od ryzyka.  

Zgodnie z PSR, zobowi�zania warunkowe nie s� wykazywane w bilansie, ale ujawnia si� je w 
informacji dodatkowej. 

W TU Allianz �ycie Polska S.A. na dzie	 31 grudnia 2018 roku nie wyst�piły zobowi�zania 
warunkowe ani w sprawozdaniu statutowym ani w bilansie ekonomicznym. 

Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii zobowi�za	 wynika� mog� z ewentualnych 
rozstrzygni�� sporów s�dowych, w których spółka jest stron�, lub szeroko poj�tych zmian 
regulacyjnych. 
Spółka nie uwzgl�dnia ryzyka odchylenia w wycenie zobowi�za	. 
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D.3.2 Pozostałe rezerwy (inne ni� rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe) 

W pozycji Pozostałe rezerwy prezentowane s� m.in. rezerwy na spó
nione faktury, rezerwy 
pracownicze, rezerwy na programy motywacyjne, rezerwy na premie i nagrody dla pracowników, 
oraz rezerwy dotycz�ce kosztów s�dowych itp. 
 
Pozostałe rezerwy s� wyceniane w warto�ci godziwej ustalonej metod� alternatywn� opisan� w 
punkcie D.4. 
Ró�nica wynika ze zmian w prezentacji biernych rozlicze	 mi�dzyokresowych kosztów. 

S� to zobowi�zania krótkoterminowe, o terminie wymagalno�ci do 1 roku. 
 
Przyszłe 
ródła niepewno�ci w wycenie tej kategorii zobowi�za	 wynika� mog� z ewentualnych 
rozstrzygni�� sporów s�dowych, w których spółka jest stron�, zmian na rynku pracy lub szeroko 
poj�tych zmian regulacyjnych.  
 
Spółka nie identyfikuje istotnej niepewno�ci w zakresie czasu przepływów pieni��nych i nie 
uwzgl�dnia ryzyka odchylenia w wycenie. 
 

D.3.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wyliczona w sposób analogiczny jak 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego opisane szczegółowo w punkcie D.1.3. 

 

D.3.4 Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze� i wobec po�redników 
ubezpieczeniowych 

Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze	 i wobec po�redników ubezpieczeniowych odnosz� si� do 
wymagalnych płatno�ci wobec ubezpieczaj�cych, zakładów ubezpiecze	 i innych osób 
uczestnicz�cych w działalno�ci ubezpieczeniowej, które nie s� uj�te w rezerwach techniczno-
ubezpieczeniowych. Obejmuj� równie� płatno�ci wobec po�redników ubezpieczeniowych lub 
reasekuracyjnych. 

Warto�� godziwa zobowi�za	 z tytułu ubezpiecze	 i wobec po�redników ubezpieczeniowych jest 
ustalona z wykorzystaniem alternatywnej metody wyceny – metody zdyskontowanych 
przepływów pieni��nych opisanej w rozdziale D.4.  

W PSR zobowi�zania z tytułu ubezpiecze	 i wobec po�redników ubezpieczeniowych wyceniane 
s� w warto�ci nominalnej.  

Ró�nica pomi�dzy bilansem statutowym a bilansem ekonomicznym odnosi si� głównie do 
rozpoznania zobowi�za	 wobec po�redników z tytułu składek, które s� uj�te jako nale�no�ci 
niewymagalne zgodnie z PSR, natomiast w bilansie ekonomicznym s� ujmowane w najlepszym 
oszacowaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako przyszłe przepływy pieni��ne. 

S� to zobowi�zania krótkoterminowe, o terminie wymagalno�ci do 1 roku. 

Spółka nie identyfikuje istotnej niepewno�ci w zakresie kwoty oraz czasu przepływów pieni��nych 
i nie uwzgl�dnia ryzyka odchylenia w wycenie. 

 

D.3.5 Zobowi�zania z tytułu reasekuracji biernej 

Zobowi�zania z tytułu reasekuracji biernej s� to kwoty wymagalne wobec reasekuratorów, które 
nie s� zawarte w kwotach nale�nych z tytułu reasekuracji. 
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Warto�� godziwa zobowi�za	 z tytułu reasekuracji biernej jest ustalona z wykorzystaniem 
alternatywnej metody wyceny – metody zdyskontowanych przepływów pieni��nych opisanej w 
rozdziale D.4.  

W PSR zobowi�zania z tytułu reasekuracji biernej wyceniane s� w warto�ci nominalnej.  

Ró�nica pomi�dzy bilansem statutowym a bilansem ekonomicznym odnosi si� głównie do 
rozpoznania zobowi�za	 z tytułu składek, które s� uj�te jako nale�no�ci niewymagalne zgodnie z 
PSR, natomiast w bilansie ekonomicznym s� ujmowane w najlepszym oszacowaniu rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych jako przyszłe przepływy pieni��ne. 

S� to zobowi�zania krótkoterminowe, o terminie wymagalno�ci do 1 roku. 

Spółka nie identyfikuje istotnej niepewno�ci w zakresie kwoty oraz czasu przepływów pieni��nych 
i nie uwzgl�dnia ryzyka odchylenia w wycenie. 

D.3.6 Pozostałe zobowi�zania (niewykazane w innych pozycjach) 

Pozostałe zobowi�zania (niewykazane w innych pozycjach) obejmuj� m.in. zobowi�zania wobec 
bud�etu pa	stwa, zobowi�zania z tytułu nierozliczonych transakcji inwestycyjnych. 

S� one wyceniane według warto�ci godziwej z wykorzystaniem alternatywnej metody wyceny 
opisanej w punkcie D.4. 

W bilansie statutowym pozostałe zobowi�zania s� wycenione w warto�ci nominalnej. 

Ró�nica wynika z zastosowania innych metod wyceny oraz ze zmian w prezentacji - w tej pozycji 
uj�te s� w PSR bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów. 

S� to zobowi�zania krótkoterminowe, o terminie wymagalno�ci do 1 roku. 
 
Spółka nie identyfikuje istotnej niepewno�ci w zakresie kwoty oraz czasu przepływów pieni��nych 
i nie uwzgl�dnia ryzyka odchylenia w wycenie. 
 

D.4 Alternatywne metody wyceny 

Zgodnie z Art. 267 Rozporz�dzenia delegowanego Spółka dokonuje przegl�du i regularnego 
sprawdzenia informacji, danych i zało�e	 dotycz�cych alternatywnych metod wyceny aktywów i 
zobowi�za	 innych ni� rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalno�ci, ich 
wyników oraz adekwatno�ci. 

Przegl�d odbywa si� w procesie regularnych kontroli w ramach IRCS zdefiniowanych dla Funkcji 
Rachunkowo�ci i Sprawozdawczo�ci w Procedurze procesu zamkni�cia okresów ksi�gowych i 
kontroli nad prawidłowo�ci� raportowanych danych w TU Allianz �ycie Polska S.A. 

Ponadto raz w roku dokonywana jest weryfikacja przedmiotowych regulacji wewn�trznych i w 
razie potrzeby ich aktualizacja.  

Dodatkowy poziom kontroli alternatywnych metod wyceny aktywów i zobowi�za	 innych ni� 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zapewniony jest przez członka Zarz�du Spółki kieruj�cego 
Pionem Finansowym (CFO). Wskazana przez CFO jednostka organizacyjna inna ni� funkcja 
Rachunkowo�ci i Sprawozdawczo�ci dysponuj�ca odpowiednimi kompetencjami, w tym wiedz� w 
zakresie metod wyceny aktywów i zobowi�za	 dokonuje niezale�nego przegl�du i weryfikacji 
zasad wyceny. 

Przegl�d ten odbywa si� co najmniej raz w roku. 
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D.4.1 Nieruchomo�ci, maszyny i wyposa�enie wykorzystywane na u�ytek 
własny  

Rzeczowe aktywa trwałe s� wyceniane głównie w oparciu o podej�cie dochodowe lub podej�cie 
rynkowe na podstawie cen rynkowych porównywalnych aktywów na aktywnych rynkach. Warto�ci 
godziwe s� albo obliczane wewn�trznie i weryfikowane przez ekspertów zewn�trznych lub 
pochodz� z wycen ekspertów i ustanowione s� kontrole wewn�trzne w celu monitorowania tych 
wycen. 

D.4.2 Lokaty 

Lokaty s� wyceniane w warto�ci godziwej przy braku cen notowanych na aktywnym rynku 
zgodnie z technikami wyceny wymienionymi w MSSF 13 oraz wytycznymi Wypłacalno�� II i s� to: 

• podej�cie rynkowe: ceny oraz inne istotne informacje uzyskane z transakcji rynkowych 
dotycz�cych identycznych lub porównywalnych aktywów lub zobowi�za	, 

• podej�cie kosztowe: kwota, która byłaby obecnie wymagana w celu zast�pienia zdolno�ci 
u�ytkowej składnika aktywów (kosztu odtworzenia), 

• podej�cie dochodowe: konwersja przyszłych kwot takich jak przepływy pieni��ne lub 
dochody do warto�ci bie��cej (wycena w warto�ci bie��cej). 

D.4.2.1 Depozyty inne ni� ekwiwalenty �rodków pieni��nych 

Depozyty inne ni� ekwiwalenty �rodków pieni��nych wycenia si� do warto�ci godziwej przy 
pomocy modelu zdyskontowanych przepływów pieni��nych. 

Zdyskontowane przepływy pieni��ne (ang. discounted cash flow, DCF) – jest to metoda wyceny 
wykorzystuj�ca kalkulacj� warto�ci pieni�dza w czasie. Wszystkie przyszłe przepływy pieni��ne 
s� szacowane i dyskontowane w celu okre�lenia ich warto�ci bie��cej. Stopa dyskontowa 
odpowiada stopie rynkowej wolnej od ryzyka powi�kszonej o premi� za ryzyko. 

Z uwagi na nieistotny wpływ dyskonta (krótki termin tych depozytów) Spółka zastosowała 
uproszczenie i zaprezentowała depozyty w warto�ci nominalnej z uwzgl�dnieniem 
zarachowanych odsetek. 

D.4.2.2 Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w 
przedsi�biorstwach zbiorowego inwestowania 

Warto�� godziwa jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wyceniana jest wg 
publikowanej warto�ci aktywów netto na jednostk�.  

D.4.3 Aktywa dla ubezpiecze� na �ycie, w których �wiadczenie jest ustalane 
w oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i 
ubezpiecze� na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym 

Warto�� godziwa aktywów dla ubezpiecze	 na �ycie, w których �wiadczenie jest ustalane w 
oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpiecze	 na �ycie zwi�zanych z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w zale�no�ci od rodzaju instrumentów finansowych 
wchodz�cych w skład funduszu jest wyceniana zgodnie z metod� zdefiniowan� powy�ej dla 
ka�dego z instrumentów.  

D.4.4 Nale�no�ci z tytułu ubezpiecze� i od po�redników ubezpieczeniowych 

Warto�� godziwa nale�no�ci z tytułu ubezpiecze	 i od po�redników ubezpieczeniowych oraz 
Nale�no�ci z tytułu reasekuracji biernej, jest ustalana z pomoc� metody zdyskontowanych 
przepływów pieni��nych opisanej powy�ej. Stopa dyskontowa odpowiada kosztowi kapitału oraz 
zawiera ocen� ryzyka dotycz�cego przyszłych przepływów pieni��nych. 
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D.4.5 Pozostałe nale�no�ci (handlowe, inne ni� z działalno�ci 
ubezpieczeniowej) 

Pozostałe nale�no�ci (handlowe, inne ni� z działalno�ci ubezpieczeniowej) s� wyceniane metod� 
zdyskontowanych przepływów pieni��nych. W ramach uproszczenia Spółka przyjmuje �e efekt 
dyskonta jest nieistotny dla przepływów które zdarz� si� w ci�gu 6 miesi�cy od daty bilansowej i 
dlatego dla rozrachunków krótkoterminowych warto�� nominalna jest racjonalnym przybli�eniem 
warto�ci godziwej. 

D.4.6 �rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych 

�rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych wyceniane s� w warto�ci nominalnej 
powi�kszonej o zarachowane odsetki, je�li dotyczy. Ze wzgl�du na wysoki stopie	 płynno�ci tych 
aktywów oraz ich ulokowanie w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodno�ci kredytowej, 
wycena jest racjonalnym przybli�eniem warto�ci godziwej. 

D.4.7 Pozostałe rezerwy (inne ni� rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe) 

Pozostałe rezerwy (inne ni� rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe) - warto�� godziwa jest 
ustalana modelem zdyskontowanych przepływów pieni��nych. W przypadku zobowi�za	 wycena 
wg zdyskontowanych przepływów pieni��nych opiera si� o bie��c� warto�� stopy rynkowej 
wolnej od ryzyka powi�kszon� o premi� za ryzyko własne ustalon� na dzie	 zawarcia umowy, z 
której dane zobowi�zanie wynika. Tak wyliczona premia za ryzyko własne nie podlega 
pó
niejszym zmianom.  

W ramach uproszczenia Spółka przyjmuje �e efekt dyskonta jest nieistotny, dlatego dla 
Pozostałych rezerw warto�� nominalna zobowi�zania jest racjonalnym przybli�eniem warto�ci 
godziwej. 

D.4.8 Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze� i wobec po�redników 
ubezpieczeniowych 

Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze	 i wobec po�redników ubezpieczeniowych s� wycenione 
metod� zdyskontowanych przepływów pieni��nych. W przypadku zobowi�za	 wycena wg 
zdyskontowanych przepływów pieni��nych opiera si� o bie��c� warto�� stopy rynkowej wolnej 
od ryzyka powi�kszon� o premi� za ryzyko własne ustalon� na dzie	 zawarcia umowy, z której 
dane zobowi�zanie wynika. Tak wyliczona premia za ryzyko własne nie podlega pó
niejszym 
zmianom.  

W ramach uproszczenia Spółka przyjmuje, �e efekt dyskonta jest nieistotny dla przepływów, które 
zdarz� si� w ci�gu 6 miesi�cy od daty bilansowej i dlatego dla rozrachunków krótkoterminowych 
przyjmowana jest warto�� nominalna jako racjonalne przybli�enie warto�ci godziwej. 

 

D.5 Wszelkie inne informacje 

 

D.5.1 Leasing 

TU Allianz �ycie Polska S.A. nie ma istotnych umów leasingu finansowego i operacyjnego jako 
leasingobiorca. 

TU Allianz �ycie Polska S.A. nie ma �adnych umów leasingu finansowego ani leasingu 
operacyjnego jako leasingodawca. 
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D.5.2 Pozostałe informacje 
 

Wszystkie istotne informacje dotycz�ce wyceny aktywów, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

i innych zobowi�za	 dla celów wypłacalno�ci zostały zaadresowane w powy�szych punktach. 
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E. Zarz�dzanie kapitałem  

E.1 �rodki własne 

E.1.1  �rodki własne- cele, zasady i procesy 

 
Głównym celem zarz�dzania kapitałem w Spółce jest skuteczne wypełnianie wymogów 
nadzorczych. Akcjonariusz zapewnia Spółce ci�głe finansowe i operacyjne wsparcie przy 
wypełnianiu regulacyjnych i finansowych zobowi�za	, w momencie gdy stan� si� one 
wymagalne. Uwzgl�dnia to poziom kapitału wymaganego ponad minimalne wymogi regulacyjne 
uzgodnione z organem nadzoru i powszechne w otoczeniu rynkowym. Jednocze�nie Grupa 
Allianz d��y do utrzymania nadwy�ki łatwo dost�pnego kapitału na poziomie Grupy aby by� w 
stanie szybko reagowa� na wszelkie potrzeby kapitałowe Spółki. 

Zarz�dzanie kapitałem powinno chroni� podstaw� kapitałow� Spółki oraz wspiera� efektywne 
zarz�dzanie kapitałem w zgodzie z Polityk� Ryzyka Spółki. Alokuje ono kapitał do czynników 
generuj�cych ryzyko w ramach bud�etu ograniczonego przez Strategi� Ryzyka, maj�c na celu 
optymalizacj� oczekiwanego zwrotu przy tym ograniczeniu. Rozwa�ane ryzyka i potrzeby 
kapitałowe s� wdro�one w proces zarz�dzania i podejmowania decyzji. Jest to osi�gane poprzez 
przypisanie ryzyka i alokacj� kapitału do poszczególnych segmentów, linii biznesowych i 
inwestycji. 

TU Allianz �ycie Polska S.A. monitoruje i utrzymuje kapitał na wystarczaj�cym poziomie. 

Spółka zapewnia zgodno�� z minimalnymi regulacyjnymi wymogami kapitałowymi. 

Zarz�dzanie kapitałem Spółki jest wykonywane poprzez stosowanie wła�ciwych buforów ponad 
minimum regulacyjne. Nadwy�ka kapitału nie wymagana na potrzeby biznesowe w (trzyletnim) 
horyzoncie planowania mo�e by� transferowana do Akcjonariuszy, o ile jest to zgodne z 
obowi�zuj�cymi regulacjami. 

Zarz�dzanie kapitałem ma na celu dodanie warto�ci ekonomicznej ponad koszt kapitału. 

Wska
niki kapitałowe (w szczególno�ci Zarz�dczy Wska
nik Kapitałowy (ZWK)) zostały 
okre�lone podczas dialogu planistycznego na podstawie najbardziej dotkliwych ze 
zdefiniowanych scenariuszy szokowych oraz na podstawie wymogów nadzorcy.  ZWK został 
okre�lony w celu zapewnienia zgodno�ci z wymogami kapitałowymi systemu Wypłacalno�� II 
równie� w skrajnych scenariuszach oraz w celu minimalizowania pro-cyklicznego zachowania. 
ZWK odzwierciedla profil ryzyka spółki poprzez wzi�cie pod uwag� wra�liwo�ci �rodków 
własnych i wymogu kapitałowego (wyznaczanych  w systemie Wypłacalno�� II) w sytuacji 
niekorzystnych ruchów rynkowych i strat z portfela ubezpieczeniowego.  

Nie stwierdzono istotnych zmian w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do celów, zasad i 
procesów stosowanych przez TU Allianz �ycie Polska S.A. do zarz�dzania �rodkami własnymi. 

 

E.1.2 Dopuszczone �rodki własne 

Dopuszczone �rodki własne składaj� si� z podstawowych �rodków własnych (po odliczeniach). 

Tabela 17: Dopuszczone �rodki własne 

warto�ci w tys. PLN 31/12/2018 

Podstawowe �rodki własne (po odliczeniach)   672 666 

Uzupełniaj�ce �rodki własne   0 
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Dopuszczone �rodki własne (z wył. �rodków własnych z innych 
sektorów finansowych i z firm uwzgl�dnionych metod� odlicze	 i 
agregacji)   672 666 

�rodki własne z innych sektorów finansowych i    0 

Dopuszczone �rodki własne (z uwzgl. �rodków własnych z 
innych sektorów finansowych i z firm uwzgl�dnionych metod� 
odlicze� i agregacji)   672 666 

 

E.1.3 Uzgodnienie nadwy�ki aktywów nad zobowi�zaniami pomi�dzy 
sprawozdaniem statutowym a bilansem ekonomicznym  

 
Nadwy�ka aktywów nad zobowi�zaniami w bilansie ekonomicznym wynosi  734 954 tys. zł, 
natomiast według sprawozdania statutowego kapitał własny wynosi 434 993 tys. zł. Ró�nica 
wynika w głównej mierze z nast�puj�cych kluczowych czynników: 

1. Pozycje bilansu statutowego, które nie zostały uj�te w bilansie ekonomicznym (np. 
warto�ci niematerialne i prawne) oraz pozycje bilansu ekonomicznego, które nie s� 
uj�te w bilansie statutowym (np. margines ryzyka). 

2. Aktualizacja do warto�ci godziwej aktywów i zobowi�za	, które s� wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu zgodnie z lokalnymi standardami rachunkowo�ci. 

3. Ró�nice w ujmowaniu i wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz kwot 
nale�nych z tytułu reasekuracji. 

4. Podatki odroczone na wy�ej wymienionych ró�nicach bilansowych. 
 

Poni�sza tabela przedstawia dane ilo�ciowe na temat wy�ej wymienionych czynników.  

Tabela 18: Uzgodnienie nadwy�ki aktywów nad zobowi�zaniami pomi�dzy bilansem statutowym a 
bilansem ekonomicznym  

warto�ci w tys. zł na dzie	 31 grudnia 2018 r. 

Nadwy�ka aktywów nad zobowi�zaniami według 
sprawozdania statutowego   434 993     

            

1 Warto�� firmy i warto�ci niematerialne i prawne   -40 346   D.1.2 

2 Aktywowane koszty akwizycji   -9 462   D.1.1 

3 Rzeczowe aktywa trwałe   -393   D.1.4 

4 Lokaty utrzymywane do terminu zapadalno�ci   14 411   D.1.5 

5 Zobowi�zania podporz�dkowane   0     

6 Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe netto   398 734   D.2 

7 Udziały w jednostkach powi�zanych   0   

8 Inne korekty   7 378     

9 Podatek odroczony   -70 361   D.1.3 
            

Nadwy�ka aktywów nad zobowi�zaniami według 
bilansu ekonomicznego   734 954     

 

E.1.4 Podstawowe �rodki własne (po odliczeniach) i dost�pne �rodki własne 

Podstawowe �rodki własne s� oparte na nadwy�ce aktywów nad zobowi�zaniami w wysoko�ci 
734 954 tys. zł, która wywodzi si� z bilansu ekonomicznego.  
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Rezerwa uzgodnieniowa jest cz��ci� podstawowych �rodków własnych. Składa si� na ni� ta 
cz��� nadwy�ki aktywów nad zobowi�zaniami, która nie jest kapitałem podstawowym, kapitałem 
nadwy�kowym ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej pomniejszona o 
przewidywane dywidendy, wypłaty i obci��enia. W pozycji Przewidywane dywidendy, wypłaty i 
obci��enia oprócz planowanej wypłaty dywidendy w wysoko�ci zysku netto z 2018 roku 
prezentowane jest obci��enie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, które Spółka 
spodziewa si� ponie�� w ci�gu najbli�szych 12 miesi�cy. 

Tabela 19: Kluczowe elementy rezerwy uzgodnieniowej: 

  

�

2018 2017   Zmiana % 

Nadwy�ka aktywów nad zobowi�zaniami  734 954 676 514 

�
58 440 8,6% 

Przewidywane dywidendy, wypłaty i obci��enia  62 288 64 422 

�
-2 134 -3,3% 

W tym: przewidywane obci��enia podatkowe  8 754 9 128 

�
-374 -4,1% 

Pozostałe pozycje podstawowych �rodków 
własnych  188 366 188 366 

�
0 0,0% 

Rezerwa uzgodnieniowa  484 300 423 726 

�

60 574 14,3% 

 

Rezerwa uzgodnieniowa na dzie	 31 grudnia 2018 roku była o 60,6 mln zł wy�sza ni� w okresie 
poprzednim. 

W sumie, podstawowe �rodki własne TU Allianz �ycie Polska S.A. wynosz�  672 666 tys. zł. 
Spółka nie posiada uzupełniaj�cych �rodków własnych, a dost�pne �rodki własne na pokrycie 
SCR wynosz�  672 666 tys. zł. 

Dost�pne �rodki własne (z wył�czeniem �rodków własnych z innych sektorów finansowych oraz z 
jednostek uj�tych metod� odlicze	 i agregacji) na pokrycie minimalnego SCR składaj� si� z 
Kategorii 1 Podstawowych �rodków Własnych i wynosz� 672 666 tys. zł. 

 

E.1.5 Struktura, warto�� i jako�� podstawowych �rodków własnych (po 
odliczeniach)  

 
Podstawowe �rodki własne (po korektach) wynosz� 672 666 tys. zł i składaj� si� z 672 666 tys. zł 
nieograniczonych �rodków własnych Kategorii 1. 

Poni�sza tabela zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych pozycji 
podstawowych �rodków własnych i odpowiedniej klasyfikacji na kategorie oraz zmiany w 
stosunku do poprzedniego okresu: 

Tabela 20: Podział podstawowych �rodków własnych (po odliczeniach 

  

warto�ci w tys. zł 31/12/2018 31/12/2017     

   Ogółem Kategoria 1 - 
nieograniczona   Ogółem Kategoria 1 - 

nieograniczona   Zmiana % 

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) 118 631 118 631 118 631 118 631 0 0,0% 
Nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej ich 
warto�ci nominalnej zwi�zana z kapitałem 
zakładowym 69 735 69 735 69 735 69 735 0 0,0% 
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Rezerwa uzgodnieniowa 484 300 484 300 423 726 423 726 60 574 14,3% 
Podstawowe �rodki własne ogółem po 
odliczeniach 672 666 672 666   612 092 612 092   60 574 9,9% 

 
W 2018 roku warto�� kapitału zakładowego i kapitału ze sprzeda�y akcji powy�ej warto�ci 
nominalnej nie zmieniła si� w stosunku do okresu poprzedniego. 
Rezerwa uzgodnieniowa wzrosła o 14,3% (60,6 mln zł). 

E.2 Kapitałowy Wymóg Wypłacalno�ci i Minimalny Wymóg Kapitałowy 

Na dzie	 31 grudnia 2018 roku kapitałowy wymóg wypłacalno�ci (SCR) wyniósł 220 170 tys. zł a 
minimalny wymóg kapitałowy (MCR) 60 174 tys. zł. Podział SCR na ró�ne moduły ryzyka formuły 
standardowej przedstawiono w tabeli poni�ej. 

Tabela 21: Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci na dzie� 31 grudnia 2018 roku.  

�  Kapitałowy wymóg 
wypłacalno�ci 

Ryzyko rynkowe  76 294 

Ryzyko niewykonania zobowi�zania przez kontrahenta  3 466 

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na �ycie  217 704 

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych  0 

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych ni� ubezpieczenia na �ycie  0 

Dywersyfikacja  -48 382 

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalno�ci  249 082 

Ryzyko operacyjne  20 794 

Zdolno�� rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat  -804 

Zdolno�ci odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat  -48 902 

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci  220 170 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci wzrósł w okresie sprawozdawczym o 4% głównie w wyniku 
wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na �ycie. 

W okresie sprawozdawczym nast�pił spadek warto�ci minimalnego wymogu kapitałowego o 3% 
w wyniku spadku zobowi�za	 z tytułu ubezpiecze	.  

 

E.2.1 U�ycie formuły standardowej i uproszcze� 

Zgodnie z Dyrektyw� Wypłacalno�� II przy kalkulacji formuły standardowej kapitałowego wymogu 
wypłacalno�ci w niektórych okoliczno�ciach dopuszcza si� stosowanie uproszcze	 kalkulacji. TU 
Allianz �ycie Polska S.A. stosuje uproszczone podej�cie do obliczenia wielko�ci efektu 
ograniczania ryzyka dla umów reasekuracji lub sekurytyzacji w module ryzyka niewykonania 
zobowi�zania przez kontrahenta zgodnie z artykułem 107 Aktu delegowanego. 

 

E.2.2 Wykorzystanie parametrów specyficznych dla danego zakładu w 
standardowej formule 

TU Allianz �ycie Polska S.A. nie stosuje do obliczania kapitałowego wymogu wypłacalno�ci przy 
pomocy formuły standardowej parametrów specyficznych dla zakładu. 
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E.2.3 Parametry i dane wej�ciowe słu��ce do obliczania MCR  

Obliczenie poziomu MCR  jest zgodne z metodyk� opisan� w rozporz�dzeniu Wypłacalno�� II i 
wykorzystuje jako parametr wej�ciowy do okre�lania mo�liwego zakresu dla MCR: 

1) odpowiedni SCR, 
2) nieprzekraczalny dolny próg MCR wyra�ony w EUR – do przeliczenia na PLN 

wykorzystano �redni kurs NBP z dnia 31 pa
dziernika 2018 roku, 
3) najlepsze oszacowanie rezerw netto, 
4) całkowit� sum� na ryzyku netto. 

Zmiany MCR s� zatem wyja�nione wraz z analiz� ruchów SCR oraz zmianami w rozwoju 
biznesu. Poziom SCR jest obliczany w oparciu o formuł� standardow�. 

 

E.3 Zastosowanie podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji do 
obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalno�ci 

TU Allianz �ycie Polska S.A. w zakresie kalkulacji podmodułu ryzyka zwi�zanego z 
inwestowaniem  w akcje nie wykorzystuje metody opartej na czasie trwania.  

 

E.4 Ró�nice mi�dzy formuł� standardow� a stosowanym modelem 
wewn�trznym 

TU Allianz �ycie Polska S.A. nie stosuje modelu wewn�trznego do obliczania kapitałowego 
wymogu wypłacalno�ci. 

 

E.5 Niezgodno�� z minimalnym wymogiem kapitałowym i niezgodno�� z 
kapitałowym wymogiem wypłacalno�ci 

TU Allianz �ycie Polska S.A. spełnia minimalny wymóg kapitałowy (MCR) i kapitałowy wymóg 
wypłacalno�ci (SCR) za rok 2018. 
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E.6 Wszelkie inne informacje 

Wszystkie istotne informacje dotycz�ce zarz�dzania kapitałem TU Allianz �ycie Polska S.A. 
zostały omówione w powy�szych sekcjach.  
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Bilans

S.02.01.02

Warto�� bilansowa 

wg Wypłacalno�� II 

C0010

Aktywa / Assets

Warto�ci niematerialne i prawne R0030 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0

Nadwy�ka na funduszu �wiadcze� emerytalnych R0050 0

Nieruchomo�ci, maszyny i wyposa�enie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na u�ytek własny R0060 995

Lokaty (inne ni� aktywa dla ubezpiecze� na �ycie, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o 

okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i dla ubezpiecze� na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym)

R0070 829 912

 Nieruchomo�ci (inne ni� do u�ytku własnego) R0080 0

 Udziały w jednostkach powi�zanych, w tym udziały kapitałowe R0090 0

 Akcje i udziały R0100 0

  Akcje i udziały – notowane R0110 0

  Akcje i udziały – nienotowane R0120 0

 Dłu�ne papiery warto�ciowe R0130 725 738

  Obligacje pa�stwowe R0140 725 738

  Obligacje korporacyjne R0150 0

  Strukturyzowane papiery warto�ciowe R0160 0

  Zabezpieczone papiery warto�ciowe R0170 0

 Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsi�biorstwach zbiorowego inwestowania R0180 72 858

 Instrumenty pochodne R0190 0

 Depozyty inne ni� ekwiwalenty �rodków pieni��nych R0200 31 316

 Pozostałe lokaty R0210 0

Aktywa dla ubezpiecze� na �ycie, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub 

inne warto�ci bazowe i ubezpiecze� na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
R0220 1 728 883

Po�yczki i po�yczki zabezpieczone hipotecznie R0230 0

 Po�yczki pod zastaw polisy R0240 0

 Po�yczki i po�yczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych R0250 0

 Pozostałe po�yczki i po�yczki zabezpieczone hipotecznie R0260 0

Kwoty nale�ne z umów reasekuracji dla zobowi�za� wynikaj�cych z: R0270 -16 797

 Ubezpieczenia inne ni� ubezpieczenia na �ycie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpiecze� 

innych ni� ubezpieczenia na �ycie
R0280 0

  Ubezpiecze� innych ni� ubezpieczenia na �ycie (z wył�czeniem zdrowotnych) R0290 0

  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpiecze� innych ni� ubezpieczenia na �ycie R0300 0

Ubezpieczenia na �ycie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpiecze� na �ycie, z wył�czeniem 

ubezpiecze� zdrowotnych oraz ubezpiecze�, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone
R0310 -15 413

  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpiecze� na �ycie R0320 0

  Ubezpieczenia na �ycie z wył�czeniem ubezpiecze� zdrowotnych oraz ubezpiecze�, w których 

�wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpiecze� z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0330 -15 413

 Ubezpieczenia na �ycie, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub inne 

warto�ci bazowe, i ubezpieczenia na �ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
R0340 -1 384

Depozyty u cedentów R0350 0

Nale�no�ci z tytułu ubezpiecze� i od po�redników ubezpieczeniowych R0360 2 758

Nale�no�ci z tytułu reasekuracji biernej R0370 0

Pozostałe nale�no�ci (handlowe, inne ni� z działalno�ci ubezpieczeniowej) R0380 19 086

Akcje własne (posiadane bezpo�rednio) R0390 0

Kwoty nale�ne, dotycz�ce pozycji �rodków własnych lub kapitału zało�ycielskiego, do których opłacenia 

wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone
R0400 0

�rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych R0410 1 405

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach) R0420 2 675

Aktywa ogółem R0500 2 568 918

Zobowi�zania / Liabilities

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne ni� ubezpieczenia na �ycie R0510 0

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne ni� ubezpieczenia na �ycie (z wył�czeniem 

zdrowotnych)
R0520 0

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0530 0

  Najlepsze oszacowanie R0540 0

  Margines ryzyka R0550 0

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpiecze� innych ni� 
ubezpieczenia na �ycie)

R0560 0

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0570 0

  Najlepsze oszacowanie R0580 0

  Margines ryzyka R0590 0

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na �ycie (z wył�czeniem ubezpiecze�, w których 

�wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpiecze� z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0600 127 316

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpiecze� na �ycie) R0610 0

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0620 0

  Najlepsze oszacowanie R0630 0

  Margines ryzyka R0640 0

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na �ycie (z wył�czeniem zdrowotnych oraz 

ubezpiecze�, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i 

ubezpiecze� z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0650 127 316

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0660 0

  Najlepsze oszacowanie R0670 80 634

  Margines ryzyka R0680 46 682

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których �wiadczenie jest ustalane w oparciu o 

okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
R0690 1 594 912

  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0700 0

  Najlepsze oszacowanie R0710 1 558 274

  Margines ryzyka R0720 36 638

Zobowi�zania warunkowe R0740 0

Pozostałe rezerwy (inne ni� rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe) R0750 29 179

Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� emerytalnych dla pracowników R0760 120

Zobowi�zania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji R0770 0

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0780 70 537

 Instrumenty pochodne R0790 0

Zobowi�zania wobec instytucji kredytowych R0800 0

Zobowi�zania finansowe inne ni� zobowi�zania wobec instytucji kredytowych R0810 0

Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze� i wobec po�redników ubezpieczeniowych R0820 4 345

Zobowi�zania z tytułu reasekuracji biernej R0830 0

Pozostałe zobowi�zania (handlowe, inne ni� z tytułu działalno�ci ubezpieczeniowej) R0840 7 045

Zobowi�zania podporz�dkowane R0850 0

 Zobowi�zania podporz�dkowane nieuwzgl�dnione w podstawowych �rodkach własnych R0860 0

 Zobowi�zania podporz�dkowane uwzgl�dnione w podstawowych �rodkach własnych R0870 0

Pozostałe zobowi�zania (niewykazane w innych pozycjach) R0880 511

Zobowi�zania ogółem R0900 1 833 964

Nadwy�ka aktywów nad zobowi�zaniami R1000 734 954

31-12-2018
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TU ALLIANZ �YCIE POLSKA S.A.
Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej

Ubezpieczenia 

zdrowotne

Ubezpieczenia z 

udziałem w 

zyskach

Ubezpieczenia, w których 

�wiadczenie jest ustalane w 

oparciu o okre�lone indeksy lub 

inne warto�ci bazowe i 

ubezpieczenia zwi�zane z 

ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym 

Pozostałe 

ubezpieczenia na 

�ycie

C0210 C0220 C0230 C0240 C0300
Składki przypisane

 Brutto R1410 79 698 19 348 174 252 317 817 591 116

 Udział zakładu reasekuracji R1420 7 024 66 587 13 534 21 211

 Netto R1500 72 674 19 283 173 665 304 283 569 905
Składki zarobione

 Brutto R1510 79 730 19 638 175 238 317 550 592 156

 Udział zakładu reasekuracji R1520 7 024 66 587 13 459 21 136

 Netto R1600 72 707 19 572 174 650 304 091 571 020
Odszkodowania i �wiadczenia

 Brutto R1610 53 145 28 103 308 223 137 005 526 477

 Udział zakładu reasekuracji R1620 3 985 0 0 2 938 6 924

 Netto R1700 49 160 28 103 308 223 134 067 519 553

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 Brutto R1710 0 8 992 309 188 -6 486 311 695

 Udział zakładu reasekuracji R1720 0 0 0 531 531

 Netto R1800 0 8 992 309 188 -7 016 311 164
Koszty poniesione R1900 23 841 4 187 62 473 124 143 214 644
Pozostałe koszty R2500 4 169
Koszty ogółem R2600 218 813

31-12-2018
Składki, odszkodowania i �wiadczenia oraz koszty wg linii biznesowych
S.05.01.02

Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowi�zania z tytułu ubezpiecze� na �ycie 

Ogółem 
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TU ALLIANZ �YCIE POLSKA S.A.
Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej

Kraj siedziby

Najwa�niejszych 

pi�� krajów i kraj 

siedziby

C0150 C0160 ����� ����� ����� ����� C0210

R1400

C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280
Składki przypisane

 Brutto R1410 591 116 591 116

 Udział zakładu reasekuracji R1420 21 211 21 211

 Netto R1500 569 905 569 905
Składki zarobione

 Brutto R1510 592 156 592 156

 Udział zakładu reasekuracji R1520 21 136 21 136

 Netto R1600 571 020 571 020
Odszkodowania i �wiadczenia

 Brutto R1610 526 477 526 477

 Udział zakładu reasekuracji R1620 6 924 6 924

 Netto R1700 519 553 519 553

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 Brutto R1710 311 695 311 695

 Udział zakładu reasekuracji R1720 531 531

 Netto R1800 311 164 311 164
Koszty poniesione R1900 214 644 214 644
Pozostałe koszty R2500 4 169
Koszty ogółem R2600 218 813

31-12-2018
Składki, odszkodowania i �wiadczenia oraz koszty wg linii biznesowych
S.05.01.02

Najwa�niejszych pi�� krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) - Zobowi�zania 

zwi�zane z ubezpieczeniami na �ycie
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TU ALLIANZ �YCIE POLSKA S.A.
Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej

S.12.01.02

Umowy bez opcji i 

gwarancji

Umowy z opcjami i 

gwarancjami 

Umowy bez opcji 

i gwarancji 

Umowy z opcjami i 

gwarancjami 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0010 0 0 0 0 0 0
Kwoty nale�ne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów 

specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu 

korekty ze wzgl�du na oczekiwane straty w zwi�zku z niewykonaniem 

zobowi�zania przez kontrahenta, zwi�zane z rezerwami techniczno-

ubezpieczeniowymi obliczanymi ł�cznie – Ogółem

R0020 0 0 0 0 0 0

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego 

oszacowania i marginesu ryzyka

Najlepsze oszacowanie

Najlepsze oszacowanie brutto R0030 227 900 1 305 558 252 716 -150 501 3 236 0 0 1 638 909

Kwoty nale�ne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów 

specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu 

korekty ze wzgl�du na oczekiwane straty w zwi�zku z niewykonaniem 

zobowi�zania przez kontrahenta – Ogółem

R0080 -74 -1 100 -284 -15 339 0 0 0 -16 797

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty nale�ne z umów reasekuracji i 

od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z 

reasekuracji finansowej - Ogółem

R0090 227 974 1 306 658 253 000 -135 162 3 236 0 0 1 655 705

Margines ryzyka R0100 1 122 36 638 45 559 0 0 83 319

Kwota wynikaj�ca z zastosowania przepisów przej�ciowych dotycz�cych 

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0110 0 0 0 0 0 0

Najlepsze oszacowanie R0120 0 0 0 0 0 0 0 0

Margines ryzyka R0130 0 0 0 0 0 0

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem R0200 229 022 1 594 912 -101 706 0 0 1 722 228

Umowy bez 

opcji i 

gwarancji

Umowy z opcjami i 

gwarancjami

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego 

oszacowania i marginesu ryzyka RM
Najlepsze oszacowanie
Najlepsze oszacowanie brutto R0030 0 0 0 0 0
Kwoty nale�ne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów 

specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu 

korekty ze wzgl�du na oczekiwane straty w zwi�zku z niewykonaniem 

zobowi�zania przez kontrahenta – Ogółem R0080

0 0 0 0 0

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty nale�ne z umów reasekuracji i 

od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z 

reasekuracji finansowej – Ogółem R0090
0 0 0 0 0

Kwota wynikaj�ca z zastosowania przepisów przej�ciowych dotycz�cych 

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

Najlepsze oszacowanie R0120 0 0 0 0 0

31-12-2018
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpiecze� na �ycie i ubezpiecze� zdrowotnych o 

charakterze ubezpiecze� na �ycie

Ubezpieczenia z 

udziałem w 

zyskach

Ubezpieczenia, w których �wiadczenie jest ustalane w 

oparciu o okre�lone indeksy lub inne warto�ci bazowe i 

ubezpieczenia zwi�zane z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym 

Pozostałe ubezpieczenia na �ycie
Renty z umów ubezpieczenia 

innych ni� umowy 

ubezpieczenia na �ycie oraz 

powi�zane ze zobowi�zaniami 

ubezpieczeniowymi innymi ni� 
zobowi�zania z tytułu 

ubezpiecze� zdrowotnych

Przej�ta 

reasekuracja 

Ogółem (Ubezpieczenia na 

�ycie inne ni� zdrowotne, 

w tym ubezpieczenia na 

�ycie zwi�zane z 

ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym) 

0

Ubezpieczenia zdrowotne (bezpo�rednia 

działalno�� ubezpieczeniowa)
Renty z umów 

ubezpieczenia 

innych ni� umowy 

ubezpieczenia na 

�ycie oraz powi�zane 

ze zobowi�zaniami z 

tytułu ubezpiecze� 

zdrowotnych

Reasekuracja 

ubezpiecze� 

zdrowotnych 

(reasekuracja 

czynna)

Ogółem 

(Ubezpieczenia 

zdrowotne o 

charakterze 

ubezpiecze� na 

�ycie)

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0010 0 0 0 0

0 0

Margines ryzyka R0100 0 0 0

Kwoty nale�ne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów 

specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu R0020 0 0

0 0

Margines ryzyka R0130 0 0 0

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane ł�cznie R0110 0

0 0Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem R0200 0

���



Ogółem
Kategoria 1 - 

nieograniczona 

Kategoria 1 - 

ograniczona
Kategoria 2 Kategoria 3 

����������	
����	������	�����	���������	�	������	�������	�	�����	�����������	�������	����������	

������	�	����	��	�������������	������������	 !"#	$%&'()'	
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

 Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) R0010 118 631 118 631 0

 Nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej zwi�zana z kapitałem zakładowym R0030 69 735 69 735 0
 Kapitał zało�ycielski, wkłady/składki członkowskie lub równowa�na pozycja podstawowych �rodków 

własnych w przypadku towarzystw ubezpiecze� wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych 

towarzystw ubezpiecze� opartych na zasadzie wzajemno�ci

R0040 0 0 0

 Podporz�dkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpiecze� wzajemnych, 

towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpiecze� opartych na zasadzie wzajemno�ci
R0050 0 0 0 0

 Fundusze nadwy�kowe R0070 0 0

 Akcje uprzywilejowane R0090 0 0 0 0

 Nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej zwi�zana z akcjami uprzywilejowanymi R0110 0 0 0 0

 Rezerwa uzgodnieniowa R0130 484 300 484 300

 Zobowi�zania podporz�dkowane R0140 0 0 0 0

 Kwota odpowiadaj�ca warto�ci aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0160 0 0

 Pozostałe pozycje �rodków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe �rodki własne, 

niewymienione powy�ej
R0180 0 0 0 0 0

*����	������	��	���������+	����������,	�����	��	������	-�.	�����/�����	�	�������	

������������		��	��������	��������	����������	����	
����	������	��	0���������
.	11	
�rodki własne ze sprawozda� finansowych, które nie powinny by� uwzgl�dnione w rezerwie uzgodnieniowej i 

nie spełniaj� kryteriów klasyfikacji jako �rodki własne wg Wypłacalno�� II
R0220 0

Odliczenia 

 Warto�� odlicze� z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych - ogółem R0230 0 0 0 0

Podstawowe �rodki własne ogółem po odliczeniach R0290 672 666 672 666 0 0 0

Uzupełniaj�ce �rodki własne 

 Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który mo�e by� wezwany do opłacenia 

na ��danie
R0300 0 0

Nieopłacony kapitał zało�ycielski, wkłady/składki członkowskie lub równowa�na pozycja podstawowych 

�rodków własnych w przypadku towarzystw ubezpiecze� wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i 

innych towarzystw ubezpiecze� opartych na zasadzie wzajemno�ci, do których opłacenia nie wezwano i 

które mog� by� wezwane do opłacenia na ��danie

R0310 0 0

 Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mog� by� wezwane do 

opłacenia na ��danie
R0320 0 0 0

 Prawnie wi���ce zobowi�zanie do subskrypcji i opłacenia na ��danie zobowi�za� podporz�dkowanych R0330 0 0 0

 Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE R0340 0 0

 Akredytywy i gwarancje inne ni� zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE R0350 0 0 0

 Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE R0360 0 0

 Dodatkowe wkłady od członków – inne ni� zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE R0370 0 0 0

 Pozostałe uzupełniaj�ce �rodki własne R0390 0 0 0

Uzupełniaj�ce �rodki własne ogółem R0400 0 0 0

Dost�pne i dopuszczone �rodki własne

Kwota dost�pnych �rodków własnych  na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalno�ci (SCR) R0500 672 666 672 666 0 0 0

Kwota dost�pnych �rodków własnych na pokrycie MCR R0510 672 666 672 666 0 0

Kwota dopuszczonych �rodków własnych na pokrycie SCR R0540 672 666 672 666 0 0 0

Kwota dopuszczonych �rodków własnych na pokrycie MCR R0550 672 666 672 666 0 0

SCR R0580 220 170

MCR R0600 60 174

Wska�nik dopuszczonych �rodków własnych do SCR R0620 305,52%

Wska�nik dopuszczonych �rodków własnych do MCR R0640 1 117,87%

Rezerwa uzgodnieniowa C0060

 Nadwy�ka aktywów nad zobowi�zaniami R0700 734 954

 Akcje własne (posiadane bezpo�rednio i po�rednio) R0710 0

 Przewidywane dywidendy, wypłaty i obci��enia R0720 62 288

 Pozostałe pozycje podstawowych �rodków własnych R0730 188 366

 Korekta ze wzgl�du na wydzielone pozycje �rodków własnych w ramach portfeli obj�tych korekt� 

dopasowuj�c� i funduszy wyodr�bnionych
R0740 0

Rezerwa uzgodnieniowa R0760 484 300

Oczekiwane zyski 

 Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalno�� w zakresie ubezpiecze� na �ycie R0770 326 232

 Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalno�� w zakresie ubezpiecze� innych ni� ubezpieczenia na 

�ycie
R0780 0

Oczekiwane zyski z przyszłych składek - Ogółem R0790 326 232

TU ALLIANZ �YCIE POLSKA S.A.

Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej 31-12-2018

	rodki własne

S.23.01.01
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TU ALLIANZ �YCIE POLSKA S.A.

Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej 31-12-2018

Kapitałowy wymóg 

wypłacalno�ci brutto

Parametry specyficzne 

dla zakładu
Uproszczenia

C0040 C0090 C0100

Ryzyko rynkowe R0010 76 294 0
Ryzyko niewykonania zobowi�zania przez kontrahenta R0020 3 466
Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na �ycie R0030 217 704 0 0
Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach zdrowotnych R0040 0 0 0

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach innych ni� ubezpieczenia na �ycie R0050 0 0 0

Dywersyfikacja R0060 -48 382

Ryzyko z tytułu warto�ci niematerialnych i prawnych R0070 0

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalno�ci R0100 249 082

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalno�ci C0100

Ryzyko operacyjne R0130 20 794

Zdolno�� rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat R0140 -804

Zdolno�ci odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat R0150 -48 902

Wymóg kapitałowy dla działalno�ci prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE R0160 0

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci z wył�czeniem wymogu kapitałowego R0200 220 170

Ustanowione wymogi kapitałowe R0210 0

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci R0220 220 170

Inne informacje na temat SCR

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji R0400 0

Ł�czna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalno�ci dla pozostałej cz��ci R0410 0

Ł�czna warto�� hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalno�ci dla funduszy 

wyodr�bnionych R0420 0

Ł�czna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalno�ci dla portfeli obj�tych 

korekt� dopasowuj�c� R0430 0

Efekt dywersyfikacji ze wzgl�du na agregacj� nSCR dla RFF na podstawie art. 304 R0440 0

Kapitałowy wymóg wypłacalno�ci – dla podmiotów stosuj�cych formuł� standardow�
S.25.01.21
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Sprawozdanie o wypłacalno�ci i kondycji finansowej

S.28.01.01

Komponent formuły liniowej dla zobowi�za� ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu 

ubezpiecze� na �ycie

C0040

MCRL Wynik R0200 60 174

Najlepsze oszacowanie i rezerwy 

techniczno-ubezpieczeniowe 

obliczane ł�cznie netto (tj. po 

uwzgl�dnieniu reasekuracji biernej 

i spółek celowych (podmiotów 

specjalnego przeznaczenia)) 

Całkowita suma na ryzyku netto (z 

odliczeniem umów reasekuracji i 

spółek celowych (podmiotów 

specjalnego przeznaczenia))

C0050 C0060

Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze� z udziałem w zyskach – �wiadczenia gwarantowane R0210 219 868
Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze� z udziałem w zyskach – przyszłe �wiadczenia uznaniowe R0220 8 106
Zobowi�zania z tytułu ubezpiecze� zwi�zanych z warto�ci� indeksu i ubezpiecze� z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym R0230 1 559 658

Inne zobowi�zania z tytułu (reasekuracji) ubezpiecze� na �ycie i (reasekuracji) ubezpiecze� R0240 0
Całkowita suma na ryzyku w odniesieniu do wszystkich zobowi�za� z tytułu (reasekuracji) 

ubezpiecze� na �ycie R0250 59 346 611

Ogólne obliczenie MCR 

C0070

Liniowy MCR R0300 60 174

SCR R0310 220 170

Górny próg MCR R0320 99 076

Dolny próg MCR R0330 55 042

Ł�czny MCR R0340 60 174

Nieprzekraczalny dolny próg MCR R0350 16 026

C0070

Minimalny wymóg kapitałowy R0400 60 174

31-12-2018

Minimalny wymóg kapitałowy – działalno�� ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpiecze� na �ycie lub 

jedynie w zakresie ubezpiecze� innych ni� ubezpieczenia na �ycie
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