
Stwarzamy możliwości

Nordea Strateg
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym ze składką regularną

Powyższy tekst informacyjny nie stanowi oferty i nie jest częścią umowy ubezpieczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Powyższy program 
jest prowadzony w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy 
zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz regulaminem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 

Zadzwoń i dowiedz się więcej
0801 231 500
(poniedziałek-piątek, 9.00-17.00) 

CENTRALA
Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
tel.: (+ 48 22)  541 01 00
fax: (+ 48 22)  541 01 01
e-mail: zycie@nordeapolska.pl
www.nordeapolska.pl



Kiedy Nordea Strateg jest 
idealnym rozwiązaniem dla 
Ciebie?
• chcesz skutecznie pomnażać swoje 

oszczędności
• myślisz o swoich dochodach na emeryturze
• chcesz w regularny sposób odkładać 

pieniądze na realizację swoich marzeń 
• doceniasz korzyści podatkowe wynikające  

z oszczędzania w ramach UFK

Nordea Strateg – szerokie 
możliwości:
W ramach Nordea Strateg możesz 
wybierać pomiędzy najlepszymi na 
rynku ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitałowymi i korzystasz z doświadczenia 
ekspertów od zarządzania funduszami.  
Sam wybierz sposób inwestowania: 

• Masz duże doświadczenie  
w inwestowaniu? 
Możesz samodzielnie wybrać fundusze  
z oferty Nordea – jednej z najszerszych na 
rynku. Do dyspozycji masz kilkadziesiąt 
funduszy (w tym polskie i wiele 
zagranicznych).

• Jesteś mniej doświadczonym inwestorem? 
Do dyspozycji masz 9 portfeli modelowych 
zarządzanych przez ekspertów Nordea, 
którzy dokonują zmian składu portfela,  
w zależności od sytuacji rynkowej.

Dlaczego Nordea Strateg?
• systematyczne oszczędzanie to droga 

do zapewnienia Tobie i Twojej rodzinie 
godziwych warunków życia w  przyszłości 

• z Nordea Strateg możesz szybciej spłacić 
kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania

• dzięki regularnym  wpłatom możesz 
zmniejszyć ryzyko inwestycji w długim 
okresie czasu

• możesz wpłacać składki dodatkowe, które 
pomnożą twój kapitał

• zależnie od koniunktury na rynku możesz 
zmieniać fundusze kapitałowe bez podatku 
od zysków kapitałowych (podatek „Belki”)

• świadczenie z polisy jest wolne od podatku 
od spadków i darowizn

• w serwisie internetowym „Twoja Polisa” 
możesz sprawdzić wysokość swojego 
kapitału oraz bezpłatnie dokonywać 
transferów i zmian alokacji 

Elastyczne warunki umowy:
• umowa ubezpieczenia zawierana jest na 

czas nieokreślony
• składki regularne mogą być płatne w ratach 

miesięcznych, kwartalnych, półrocznych 
lub rocznych   

• po pięciu latach trwania umowy możesz 
zdecydować o zawieszeniu opłacania 
składek ubezpieczeniowych aż do 12 
miesięcy lub zmienić ubezpieczenie na 
umowę bezskładkową

• bezpłatny wykup środków z rachunku 
dodatkowego 

Nordea Strateg
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym ze składką regularną

Bądź strategiem i zaplanuj swoją przyszłość. Z Nordea możesz 
regularnie oszczędzać na realizację swoich marzeń. 
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Grupa Nordea 

Największa grupa finansowa w Europie Północnej:
• 10 mln Klientów indywidualnych
• 1 mln Klientów korporacyjnych
• pionier i lider bankowości elektronicznej z prawie 6 mln Klientów
• ponad 1400 oddziałów w 22 krajach
• aktywa w wysokości 488 mld euro
• największy bank w Skandynawii
• 22 miejsce wśród 50 najbezpieczniejszych banków na świecie -2009 r.

Gwarantem stabilności Grupy jest struktura jej akcjonariatu. Szwedzki 
skarb państwa jest właścicielem blisko 20 proc. akcji Grupy. Również 
fiński skarb państwa posiada pakiet akcji, który łącznie  z instytucjami 
finansowymi tego kraju, wynosi 15,3 proc.

W Polsce Grupa Nordea reprezentowana jest przez Nordea Bank Polska, 
Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Nordea Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne oraz spółkę leasingową Nordea Finance.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Spółka działa na polskim rynku od 1994 r.,  od 2001 r.  jako część Grupy 
Nordea. Nordea Life Holding AB jest 100% udziałowcem Nordea Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
• oferujemy ubezpieczenia na życie, inwestycyjne i ochronne
• jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm na polskim rynku 

ubezpieczeń na życie
• posiadamy wysoki kapitał zakładowy (172,5 mln złotych), gwarantujący 

bezpieczeństwo inwestycji naszych Klientów
•  jesteśmy wiodącym oferentem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 

w Polsce.


