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Raport z oceny stosowania
Zasad, Ladu Korporacyj nego
w TU INTER-ZYCIE PoIsKa S.A.
w 2018 roku
Maj4c na uwadze postanowienia 5 27 ,,Zasad ladu korporacyjnego dla instyfucji
nadzorowanych" przyjgtych przez Komisjg Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r.
(zwanych dalej: ,,Zasadami tr adu Korporacyjnego"), Rada Nadzorcza dokonala oceny
stosowania w Towarzystwie lJbezpieczefi INTER-ZYCIE Polska S.A. (zwanyn dalej:
TU INTER-ZVCIB Polska S.A. lub Spölka) zasadwprowadzonych w/w dokumentem w 2018
roku.
tr adu Korporacyjnego s? zbiorcm zasad okreSlaj4cych relacje wewngtrzne
zewngtrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udzialowcami i klientami, ich
organizacjg, funkcjonowanie nadzoru wewngtrznego orM kluczowych systemöw i funkcji
wewngtrznych, a takhe organöw statutowych i zasad ich wspöldzialania.

Zasady

i

I.
Organy Spölki (Zarz4d, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie) zadeklarowaly gotowoSö
stosowania Zasad tr adu Korporacyjnego.

l.

Pismem z dnia 09.01.2015 r. TU INTER-ZYCIE Polska S.A. poinformowalo organ
nadzoru o gotowoSci stosowania Zasad ladu Korporacyjnego, z uwzglEdnieniem
zasady proporcjonalnoSci wynikaj4cej ze skali, charakteru dzialalnoSci oraz specyfiki
Sp6lki, a takhe zasady ,,comply or explain", wynikaj4cych z tresci Zasad tr-adu
Korporacyjnego (tj. czgSciowe stosowanie $ 21 ust. 2, 5 22 ust. 1-2 oraz $ 24 ust. 1).

2.

Pismem z dnia 04.02.2015 r. TU INTER-ZYCIE Polska S.A. przekazalo organowi
nadzoru stosowne Uchwaly Zarzqdt (z dnia 30.12.2014 r.) oraz Rady Nadzorczej
(zdnia 19.01.2015 r.) sprawie gotowoSci stosowania Zasadtr adu Korporacyjnego.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU INTER-ZYCIE Polska

S.A. Uchwal4 z dnia
18.06.2015 r. potwierdzilo zamiar stosowania Zasad tr-adu Korporacyjnego,
z uwzglgdnieniem czgSciowego stosowania, zgodnie z zasad4 proporcjonalnoSci,
postanowieri wskazanych w $ 21 ust. 2, S 22 ust. 1-2 oraz $ 24 ust. I Zasad N,adu
Korporacyjnego.

4.

Uchwal4 nr 4812018 z dnia 13.11.2018 r., maj4c nawzglgdzie funkcjonowanie w
skladzie Rady Nadzorczej oraz w skladzie Komitetu Audytu niezalehnych czlonköw,
Zarz4d Spölki zarekomendowal Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu TU
INTER-ZYCIE Polska S.A. podjgcie odpowiednich uchwal potwierdzaj4cych
przyjEcie do stosowania kolejnych postanowieri wskazanych w $ 22 ust. I-2 Zasad
tr adu Korporacyjnego. Rada Nadzorcza podjgla stosown4 Uchwalg w dniu 11.12.2018
r. Po podjgciu Uchwaly przez Walne Zgromadzenie, Spölka bgdzie stosowaö Zasady
tr'adu Korporacyjnego z uwzglgdnieniem czgsciowego stosowania postanowieri
wyraZonych w $ 21 ust. 2 oraz $ 24 ust. l.

TU INTER-ZVCrc, Polska S.A. udostgpnia na stronie internetowej informacjg o stosowaniu
Zasad tr adu Korporacyjnego.

II.
W 2018 roku Spölka funkcjonowala w oparciu m.in. o

nastgpuj4ce akty normatywne

dotycz4ce Zasad tr adu Korporacyjnego:

1.

Polityka informacyjna TU INTER-ZYCIE polska S.A.

2.

Polityka wynagradzania w TU INTER-ZYCIE Polska S.A.

3.

zasady wynagradzaniaczlottklw zarzqduw TU INTER-ZYGIE polska S.A.

4.

Strategia zarz4dzaniaryzykiemw TU INTER-ZYCIE Polska S.A.

5. Instrukcja w sprawie oceny spelniania wymogöw dotyczqcych kompetencji i reputacji
przez osobypelni4ce kluczowe funkcje w TU INTER-ZYCIE polska S.A.

6.

Regulamin w sprawie przyjmowania
ZYCIE Polska S.A.

7.

StAtUt

8.

Regulamin Organizacyjny TU INTER-ZYCIE Polska SA

9.

Schemat organizacyjny Spölki -zostalzamieszczony na stronie internetowej Spötki.

TU INTER-ZYCrc

POISKA

i

rozpatr:y,vania skargi reklamacji w

TU INTER-

S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spölkg Zasad tr adu Korporacyjnego w
2018 roku. W ocenie Rady Nadzorczej stosowanie Zasad tr adu Korporacyjnego pozytywnie

wplywa na budowanie zaufania klientöw wobec Sp6lki, przyczynia sig do zwigkszenia
przejrzystofici dzialah Spdlki oraz ksztaltowania wlaSciwych zasad postgpowania, stanowi4c
istotny element przy tworzeniu wewnEtrznychaktdw normatywnych w Spölce.

W opinii Rady Nadzorczej TU INTER-ZyCrc

Polska S.A. posiada wlaSciw4 strukturg
organizacyjnq z odpowiednim systemem kontroli wewngtrznej, audytu i zarzEdzania
ryzykiem. W Spölce zostaly powolane cztery funkcje kluczowe: zarz4dzania ryzykiem,
zgodnoSci z przepisami, audytu wewngtrzn ego oraz aktuarialna.
Polityka wynagrodzeri stanowi istotny element rozwoju

i bezpieczefrstwa funkcjonowania

Spölki.

Polityka informacyjna sluZy budowie wlaSciwych relacji z Klientami. DbaloSö o Klienta jest
jednym z nadrzgdnych cel6w TU INTER-ZVCIB Polska S.A. Spötka vznaje, Le rzetelne
informowanie Klientöw o oferowanym produkcie (usludze) w sposöb zrozumialy dla
przecigtnego odbiorcy z uwzglgdnieniem ryzyka z nim zwi1zanego, jest podstawowym
obowipki e m zakJadu ub ezpieczeh.

TU INTER-ZYCIE Polska S.A. prowadzi dzialalnoiö z zachowaniem najwy2szej starannoSci,
dlatego przyklada szczegöln4 wagg do profesjonalizmu i etyki swoich pracowniköw,
zwlaszcza osöb pelni4cych funkcje kluczowe.
Spölka stosuje plany ci4gloSci dzialania maj4ce na celu zapewnienie ci4gloSci dzia\ania
ograniczania strat na wypadek powaZnych zakllcef. w dzialalnoSci podmiotu.

i

Rada Nadzorczanznaje,2e Zasady tr adu Korporacyjnego zostaly przyjEte przez TU INTERZyCIB Polska S.A. oraz prawidlowo wdroZone, stajqc sig istotnym elementem programowym

w polityce korporacyjnej oraz wplywaj4c na ksztaltowanie wlaSciwych

zasad postgpowania

Spölki.

Wyniki niniejszego Raportu zostan4 przekazane przez Radg Nadzorcz1 pozostalym organom
Spölki $. Zarzydowi i Walnemu Zgromadzeniu) oraz umieszczone na stronie internetowej
TU INTER-ZYCIE Polska S.A.
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Przygotowany przez Radę Nadzorczą TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. „Raport z oceny
stosowania zasad ładu korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2018 r.” został
przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w dniu
24.05.2019 r.

