Wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego
oraz minimalnych gwarantowanych stóp
procentowych na 2020 rok
MACIF Życie TUW określiło wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego na 2020 rok,
uwzględnianego przy wyliczeniu sumy ubezpieczenia dla Indywidualnego Ubezpieczenia na
Życie i Dożycie Acti GWARANT oraz wysokość gwarantowanej stopy zwrotu brutto na 2020 rok
w produktach: indywidualne ubezpieczenie na życie Acti PLUS 1, Acti Plus 2 oraz Ubezpieczenie
Posagowe.

Wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego w produkcie Acti Gwarant w 2020 roku
Uchwałą Zarządu MACIF TUW z dnia 30 grudnia 2019 roku została ustalona wysokoś wskaźnika
ubezpieczeniowego uwzględnianego przy wyliczeniu sumy ubezpieczenia dla Indywidualnego
Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wskaźnik ubezpieczeniowy w produkcie Acti
GWARANT wyniesie 1,1 %.

Gwarantowana stopa zwrotu brutto w produktach: Acti Plus 1, Acti Plus 2 oraz Ubezpieczeniu
Posagowym.
Uchwałą Zarządu MACIF TUW z dnia 30 grudnia 2019 roku została określona wysokość
gwarantowanej stopy zwrotu brutto na 2020 rok w produktach: Acti Plus 1, Acti Plus 2 oraz
Ubezpieczeniu Posagowym.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku gwarantowana stopa zwrotu brutto w
prodduktach: Acti Plus 1, Acti Plus 2 oraz Ubezpieczeniu Posagowym wyniesie 1,1 %.

Sposób wyznaczania wskaźnika ubezpieczeniowego i gwarantowanej stopy zwrotu brutto
Wskaźnik ubezpieczeniowy i gwarantowana stopa zwrotu określane są przez Zarząd Towarzystwa
na kolejny rok kalendarzowy. Informują one o wysokości rocznej stopy oprocentowania
zgromadzonych przez Ubezpieczającego na Umowie ubezpieczenia środków pieniężnych.
Decyzja o wysokości ww. paramentów podejmowana jest przez Zarząd Towarzystwa w oparciu
o planowaną wielkość sprzedaży produktów oraz analizę najważniejszych prognozowanych
danych makroekonomicznych takich jak: stopa referencyjna określana przez Banki Centralne,
poziom PKB, stopa inflacji oraz rentowność polskich Obligacji Skarbowych, w których są w
głównej mierze ulokowane środki pochodzące ze składek z tytułu ww umów ubezpieczenia.
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