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Streszczenie
W opinii Zarządu Prudential International Assurance („PIA”) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (włącznie) 
With-Profits Sub-Fund („WPSF”) był zarządzany zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach działania With-Profits Sub-Fund 
(„Zasady działania WPSF”). Dyrektor ds. aktuarialnych PIA dostarczył Zarządowi PIA raport potwierdzający tę opinię i niezawie-
rający żadnych zastrzeżeń.
Poniżej przedstawiono uzasadnienie Zarządu PIA dla powyższej opinii.
Żyjemy w bezprecedensowych czasach naznaczonych pandemią COVID-19 i rozumiemy, że jest to niepokojący okres dla ubez-
pieczających. W obliczu obecnego ogólnoświatowego kryzysu PIA stawia przed sobą dwa wyraźne priorytety: zaspokajanie po-
trzeb ubezpieczających oraz ochrona dobrobytu i bezpieczeństwa pracowników.
Istniejąca infrastruktura PIA pozwoliła na stosunkowo płynne dostosowanie się do rządowych wytycznych dotyczących pracy, na-
tomiast zdecydowana większość pracowników z powodzeniem i w sposób efektywny pracuje zdalnie od 2020 roku. Dzięki takiej 
operacyjnej elastyczności PIA może chronić pracowników i jednocześnie nadal służyć ubezpieczającym w najlepszy możliwy sposób.
Dziękujemy za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni w tym wyjątkowym czasie.

1. Wprowadzenie
Prudential International Assurance plc („PIA”) jest irlandzką spółką wchodzącą w skład globalnej grupy M&G plc. PIA działa w Pol-
sce poprzez oddział – Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Oddział PIA”) – i podlega nad-
zorowi Irlandzkiego Banku Centralnego.
Na podstawie postanowienia Wysokiego Trybunału w Londynie zatwierdzającego przeniesienie portfela ubezpieczeń z dniem 
1 stycznia 2019 roku do Oddziału PIA zostały przeniesione wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte przed tym dniem z The 
Prudential Assurance Company Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce („Oddział PAC”). Oddział PAC prowadził w Polsce działalność 
od roku 2013 do końca roku 2018, a transfer był spowodowany reorganizacją działalności grupy Prudential na skutek decyzji 
Wielkiej Brytanii wyrażonej w referendum o zamiarze opuszczenia Unii Europejskiej. Wszystkie umowy ubezpieczenia związane 
z With-Profits Sub-Fund („WPSF”), zawierane w ramach Oddziału PIA lub zawarte uprzednio w ramach Oddziału PAC, są obec-
nie reasekurowane przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie („PAC”).
Środki pochodzące z umów ubezpieczenia na życie i dożycie zawartych przez Oddział PIA lub PAC w Polsce są lokowane w WPSF, 
który jest częścią With-Profits Fund („WPF”), stanowiącego pulę aktywów zarządzanych przez PAC, przeznaczonych na pokrycie 
świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia. WPF ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i jest regulowany przez Financial Conduct Autho-
rity i Prudential Regulation Authority.
Zakłady ubezpieczeń nadzorowane przez Irlandzki Bank Centralny (a więc również PIA) są zobowiązane do przygotowania za-
sad działania With-Profits Fund, które określają standardy przyjęte w zarządzaniu ich portfeli With-Profits. Tym dokumentem 
są Zasady działania WPSF dla umów zawartych przez Oddział PIA lub poprzednio przez Oddział PAC, a jego zmiana może być 
dokonana wyłącznie zgodnie z regulacjami wydanymi przez Irlandzki Bank Centralny.
Zgodnie z Zasadami działania With-Profits Sub-Fund Zarząd PIA sporządził pisemny raport informujący, czy WPSF był zarzą-
dzany zgodnie z zasadami opisanymi w tym dokumencie. Raport jest sporządzany corocznie i jest on udostępniany na stronie 
internetowej Oddziału PIA (https://www.pru.pl) w ciągu sześciu miesięcy od końca ostatniego roku obrotowego. Kopia raportu 
może być ewentualnie dostarczona na życzenie w formie elektronicznej lub pisemnej. 
W opinii Zarządu PIA w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (włącznie) WPSF był zarządzany zgodnie z zasada-
mi określonymi w Zasadach działania WPSF.  Dyrektor ds. aktuarialnych PIA dostarczył Zarządowi PIA raport potwierdzający tę 
opinię i niezawierający żadnych zastrzeżeń. 
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Zasady działania With-Profits Sub-Fund. 
Raport dla ubezpieczających w ramach With-Profits Sub-Fund 
Prudential International Assurance za 2020 r.
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2. Świadczenia z umów z WPSF i równorzędne traktowanie klientów 
Systemy i procedury zarządzania polisami Oddziału PIA zostały skonfigurowane na potrzeby wypłaty świadczeń zgodnie z za-
sadami określonymi w Zasadach działania WPSF.  
PIA ulokowała środki pochodzące ze składek w WPSF i przyznała zadeklarowane premie w sposób określony w Zasadach dzia-
łania WPSF.
Stawki premii zostały ustalone w sposób określony w Zasadach działania WPSF, z uwzględnieniem równorzędnego traktowania 
wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w danym roku kalendarzowym i dla wszystkich okresów ubezpieczenia.  Stawki pre-
mii są ustalane przez Zarząd PAC i deklarowane przez Zarząd PIA. Premie dla polskich produktów „with-profits” są deklarowane 
co kwartał i publikowane na stronie internetowej Oddziału PIA (www.pru.pl/strefa-klienta/oferta-u-konsultanta/premie). Biorąc 
pod uwagę, że premie końcowe są wypłacane wyłącznie w przypadku dożycia końca okresu ubezpieczenia i że w 2020 r. termin 
ten nie przypadał w przypadku żadnej z umów, ustalenie stawek premii końcowej nie było wymagane.

3. Sposób lokowania środków pochodzących ze składek
Strategia inwestycyjna dla WPSF jest ustalana w sposób określony w Zasadach działania WPSF. Strategia inwestycyjna jest 
regularnie monitorowana przez PAC i PIA, a wszelkie propozycje jej zmian są przedkładane Zarządowi PAC do zatwierdzenia.
Zarząd PAC dokonuje przeglądów strategii inwestycyjnej w celu zapewniania, że Fundusze WPF osiągają odpowiednią równo-
wagę między poziomem ryzyka a stopą zwrotu, przy jednoczesnym utrzymaniu właściwej dywersyfikacji i zapewnieniu ochrony 
interesów ubezpieczających.

4. Ryzyko związane z lokowaniem środków w WPSF 
Gwarantujemy wypłatę świadczeń w wysokości określonej w polisie. Oznacza to, że wszelkie ryzyka związane z lokowaniem 
środków pochodzących ze składek w WPSF mogą wpłynąć wyłącznie na wysokość przyszłych premii rocznych i premii końco-
wej oraz na kwotę wypłacaną w przypadku rezygnacji.
Ryzyko prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jest zarządzane w sposób określony w Zasadach działania WPSF.
Zarząd PAC regularnie monitoruje ryzyko prowadzenia działalności i zatwierdza czynności z zakresu zarządzania niezbędne do 
ochrony bezpieczeństwa WPF i ograniczenia negatywnego wpływu na polisy typu „with-profits”.  Działania te były podejmowa-
ne również w 2020 r.
Podejście PIA do zarządzania ryzykiem działalności zostało szczegółowo opisane w pkt B.3 Raportu PIA o wypłacalności i sytu-
acji finansowej („Raport SFCR”), który został udostępniony na naszej stronie internetowej (https://www.prudential-international.
com/financial-report).  

5. Koszty 
Ustalanie wysokości stawek premii rocznych odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i z uwzględnieniem równo-
rzędnego i sprawiedliwego traktowania ubezpieczających w sposób zgodny z podejściem określonym w Zasadach działania WPSF.

6. Zmiany Zasad działania WPSF 
W 2020 r. do Zasad działania WPSF nie wprowadzono żadnych zmian.

7. Dodatkowe informacje 
Niniejszy raport dotyczący zgodności z Zasadami działania WPSF ma wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowi umowy 
ubezpieczenia ani oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedstawione w nim produkty są dostępne w formie ubezpieczeń 
na życie i dożycie. Z uwagi na swój charakter i cel niniejszy dokument nie uwzględnia wszystkich informacji, które mogą mieć 
znaczenie z punktu widzenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej lub praw i obowiązków ubezpieczających, ubezpieczonych 
lub osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia. Należy pamiętać, że decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia nie powin-
na być podejmowana wyłącznie na podstawie niniejszego raportu dotyczącego zgodności z Zasadami działania WPSF. Prawa 
i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi należy się zapo-
znać przed zawarciem umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej https://www.pru.pl i zawierają 
m.in. szczegóły dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wyłączeń oraz wypłaty świadczeń.
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