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WARTO WIEDZIEĆ 

Lebensversicherung to forma prywat-
nej emerytury, nie dofinansowywana  
przez państwo, jak to ma miej-
sce w przypadku np. Riester Rente.  
Dodatkowy filar do naszej przyszłej, wy-
pracowanej emerytury, który ma na celu  
zamknąć tzw. lukę emerytalną w na-
szym budżecie.
 
Co to jest „luka emerytalna” ? 

Wyjaśnię to na przykładzie. Na dzień dzi-
siejszy pan Robert zarabia 2.000 € brutto  
na umowę o pracę. Zakładając, że prze-
pracuje 40 lat i regularnie odprowadzi  
składki socjalne otrzyma emeryturę 
w wysokości ok. 550€ - 600€. Na ży-
cie, czynsz, opłaty, auto, ubezpiecze-
nia pan Robert wydaje 1.800 €. Czyli 
w przyszłości, na emeryturze, będzie 
potrzebował również około 2.000 € na  
przeżycie.
  
I tu właśnie powstaje wspomniana luka 
emerytalna w wysokości ok. 1.400 €.  
Problem ten dotyczy nas wszystkich, albo-
wiem według prognoz rządowych składki  
emerytalne do roku 2045 będą rosły, z ko-
lei emerytury będą malały.
 
Aby się chronić przed tym efektem pole-
cane są nam na rynku różne polisy eme-
rytalne na zasadzie dodatkowego filaru 
mające uleczyć sytuację i zagwarantować 
nam dochód na odpowiednim poziomie.  
Dziś przyjrzymy się polisom typu Lebens-
-versicherung ( LV ).

Polisy te zawarte między 1995-2000 
rokiem miały całkiem przyzwoitą ren-
towność rzędu 4% w skali roku. Lata 
2000-2003 to już spadek zyskowno-
ści do poziomu 3,25% na rok i każde  
kolejne kilka lat również,aż do dziś do 
poziomu 0,9% rentowności w skali roku.  

Giovanni Liverani, przewodniczący rady 
nadzorczej Generali Deutschland, mówi 
nawet o rozgraniczeniu między starymi, 
dobrze oprocentowanymi umowami (3,5-
4%), które nie otrzymują (!) środków na 
reinwestycję polis, a nowszymi (1,75%), 
które są zasilane drobnym (?) dofinan-
sowaniem. Słowo „nie otrzymują” ma tu 
kluczowe znaczenie. 

Nie jest też tajemnicą, że zarówno Ge-
nerali, Ergo czy Arag szukają zewnętrz-
nych partnerów strategicznych, którym 
chcą sprzedać swoje spółki-córki odpo-
wiedzialne za omawiane ubezpieczenia 
Lebensversicherung. 

Poniżej prezentujemy tabelę ubezpieczy-
cieli oferujących najwyższy (powyżej) 
i najniższy (poniżej) zwrot kapitału w ka-
tegorii omawianych polis - po odliczeniu 
kosztów obsługi, czyli co „wyjmiemy“ po 
roku, pięciu (…) z 1.200 €. 

Przy obecnej polityce odsetek ujemnych 
zawieranie nowych polis nie jest korzyst-
ne dla klienta. 

Z drugiej strony ubezpieczalnie próbu-
ją różnymi sposobami zmusić klientów, 
którzy zawarli swego czasu korzystne 
umowy, do wymówienia ich lub zerwa-
nia. Próby takie zostały zaskarżone przez 
pokrzywdzonych klientów przed BaFin, 
Instytucją Nadzoru Bankowego i Finan-
sowego. 

Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości Europejski Bank 
Centralny podniesie stopy procentowe 
i przywróci rentowność polis LV. 
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Polisy emerytalne na życie
LEBENSVERSICHERUNG. Czym były, 
czym są, jaka jest ich i nasza
przyszłość?

Nie do końca jednak jest to prawda 
a bardziej matematyczna iluzja. Tak na  
prawdę, to obecnie polisy te przynoszą 
straty - miesięczna inflacja wynosi dwa  
razy więcej, roczna nawet cztery razy.  

Jak funkcjonują polisy LV ? 

Zakładając, że jest niska inflacja, na przy-
kład 2%, a polisa LV ma rentowność 4%,  
ta dwuprocentowa różnica, czyli zysk, 
jest reinwestowany w polisę i służy  
zakupowi większej ilości funduszy akcyj-
nych, mieszanych czy rentowych, z któ-
rych składa się polisa LV aby przynosiły 
jeszcze większy zysk i generowały kapi-
tał, jak to w założeniu pierwotnym polisy 
było. Po ludzku, nadwyżki są inwestowa-
ne i tworzą nam więcej pieniędzy. 

Jak funkcjonuje rzeczywistość ? 

Odwrotna sytuacja ma miejsce, podobnie 
jak to się dzieje obecnie, gdy inflacja wy-
nosi 4% a zyskowność polisy LV ma tylko 
0,9%. Tworzy to regularne, postępujące 
roczne straty.

Ubezpieczalnie podnoszą wtedy składki 
polis próbując zminimalizować ubytek 
kapitału klienta. Zminimalizować straty 
kosztem klienta-klient dopłaca, jednak 
straty dalej pozostają. Od tych dopłat sto-
py procentowe nie wzrosną i polityka za-
rządzania się nie zmieni. 

Przypomina to pływanie w basenie z usta-
mi przy powierzchni. Utopić się nie moż-
na, ale do wyjścia z basenu jeszcze długa 
droga. 

Dla przykładu, procesem tym jest dotknię-
tych około 27 600 klientów „Generali”, 
którzy są kompletnie zaskoczeni tą regu-
łą. Jednak firma ta idzie krok dalej. 


