
Treści zawarte w tej prezentacji są wyłącznie 

wyrazem osobistych poglądów autora i nie 

stanowią „rekomendacji” w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 

stanowiących rekomendacje dotyczące 

instrumentów finansowych lub ich emitentów.

(Dz.U. z 2005r. Nr 206, poz.1715)



LIFE SETTLEMENTS 
Rynek wtórny amerykańskich 

polis na życie

Czy jesteś inwestorem poszukującym
alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych?

„To może być najlepsza inwestycja, o której 
nigdy nie słyszałeś.”

-Kevin Nichols, zarządzający funduszem private equity



Life Settlements – co to?
Całkowicie legalna transakcja finansowa od 1911 roku.

Właściciel polisy na życie sprzedaje swoją 
niepotrzebną lub niechcianą polisę ubezpieczeniową 
na życie osobie trzeciej 

Kwota sprzedaży jest wyższa niż wartość wykupu 
oferowana przez Ubezpieczyciela, lecz niższa niż 
świadczenie wypłacane z tytułu śmierci ubezpieczonego

Keep Policy

Surrender Policy

Life Settlement



Osoba 
ubezpieczona jest 
poważnie chora

Brak 
spadkobierców 

polisy

Wyższa kwota 
sprzedaży polisy 
niż w przypadku 

zwrócenia jej 
ubezpieczycielowi

Przejście na 
emeryturę

Brak płynności 
finansowej

Powody rodzinne

Powody sprzedaży polisy na rynku 
wtórnym



Rynek ubezpieczeń w USA

Niewrażliwość na kryzysy tradycyjnych rynków kapitałowych

Gwarantowana wypłata w terminie zapadalności 

Amerykańskie polisy na życie są bezsporne i wypłacane 
również w przypadku samobójstwa. (Warunek: polisa musi 
mieć co najmniej 2 lata!)

Amerykańskie firmy oferujące ubezpieczenia na życie 
wypłaciły wszystkie legalne świadczenia z tytułu 
ubezpieczenia w swojej 150-letniej historii.

Całkowity przychód branży Life Insurance w USA za 2018r. 
wyniósł  1 008 mld USD. Dla porównania budżet Polski w 
2019 wynosił nieco ponad 106 mld USD (ok. 400 mld PLN)



Life Settlements a Etyka
ONZ  - organizacja propagująca prawa człowieka na 
całym świecie, w podręczniku z 2015 roku 

„Principles of Responsible Management”

opisuje zalety amerykańskiego rynku wtórnego ubezpieczeń na życie,
tzw. Life Settlements.

ØUbezpieczenie na życie było niegdyś produktem „jednorazowym”.
ØGdy ubezpieczony zdecydował, że nie potrzebuje już ubezpieczenia, umowa była 
rozwiązywana przez ubezpieczyciela. 
ØUbezpieczenie przestawało działać, a ubezpieczyciel wypłacał niewielką kwotę tzw. 
surrender value. 
ØFirmy działające na rynku wtórnym są kluczowym motorem „recyklingu” 
ubezpieczeń na życie.
ØPolisy można zbywać jak inne aktywa i nie trzeba ich rozwiązywać, jeśli u 
ubezpieczonego występują problemy z opłatą składki, trudną sytuacją życiową itp.
ØSprzedawca polisy (ubezpieczony), kupujący (inwestor) i towarzystwo 
ubezpieczeniowe tworzą nową wartość. Typowa sytuacja WIN-WIN.



Life Settlements – historia rynku

1911r.

Grisby v. Russell –

Pierwsza sprzedaż 

polisy.

Lata ‘80

Epidemia AIDS –

gwałtowny rozwój rynku

1993r.

Living Benefits

Model Act

2005r.

Regulacje prawne w 

25 stanach USA. 

Ustanowienie LISA

2009r. –
2010r. 

Spowolnienie rozwoju LS 

w skutek kryzysu na 

rynkach kapitałowych

2013r. 
do dziś

Stały rozwój rynku LS



Potencjał rynku LS w najbliższych latach

Polisy na życie w USA Potencjał rynku LS 
160 mld USD

Około 80%-90% polis na życie w USA 
kończy się przedwcześnie lub upada!

Potencjał rynku wyceniany jest na 
ponad 160 mld USD rocznie.

Źródło: LISA – Life Insurance Settlements Association



Wielcy inwestorzy instytucjonalni 
działający na rynku LS



Life Settlements – zasada działania



Wiarygodna ekspertyza medyczna (LE) 

Gwarantowana suma ubezpieczenia jest wypłacana tylko w 
przypadku śmierci. Aby rzetelnie wycenić wartość polisy 
należy przewidzieć oczekiwaną długość życia ubezpieczonego.

Uznani, niezależni i licencjonowani przez LISA (Life Insurance 
Settlements Association) eksperci przygotowują raporty 
dotyczące oczekiwanej długości życia ubezpieczonego. 
Głównymi  wykonawcami ekspertyz są ITM TwentyFirst, AWS 
Underwriting, Fasano oraz LSI Longevity. 

Wykonawcy ekspertyz specjalizują się w przewidywaniu 
oczekiwanej długości życia na podstawie statystyk, krzywych 
przeżywalności, wiedzy medycznej itp.

Każda polisa oferowana przez Fidelity of Georgetown Inc. 
posiada raport oczekiwanej długości życia (LE) wykonany 
przez renomowaną instytucję (Underwriter).



Wiarygodna LE – minimalizacja ryzyka

Przed zakupem polis przeprowadzana jest dodatkowa analiza 
ekspertyzy LE dla każdej polisy.

Ocena ekspertyzy LE przez niemieckich, szwajcarskich lub 
austriackich medyków na podstawie ich praktyki lekarskiej. 
Opinia jest dołączona do polisy przesyłanej inwestorowi.

Przed zakupem polisy każdy klient może 
oczywiście skonsultować prognozę LE u 
swojego zaufanego lekarza



Zabezpieczenie składek na polisę

üKażda polisa posiada swój własny harmonogram 
opłacania składek oraz ich wartość, znany inwestorowi

üDzięki wiarygodnej prognozie medycznej (LE) znany 
jest łączny koszt składek niezbędnych do utrzymania polisy

üRezerwy na składkę są tworzone na okres LE + 24 miesiące 

üŚrodki przeznaczone na opłatę składek wraz z rezerwą 
uwzględnione są w cenie sprzedaży polisy i zdeponowane są 
na rachunku powierniczym w Banku 



Partnerzy procesu inwestycyjnego

Partner kontraktowy

Powiernik finansowy

Bank korespondencyjny

Główny dostawca polis



Schemat inwestycyjny

INWESTOR
Przesyła 
podpisaną 
umowę

Przekazuje 
środki do 
Banku powiernika

Oferuje polisy, dokonuje wstępnej analizy
Nadzoruje opłatę składek ubezpieczeniowych
Monitoruje stan zdrowia ubezpieczonego 
Otrzymuje akty zgonu

Wybiera polisę
Nadzoruje wypłaty z polisy

Przechowuje 
Zdeponowane
środki
Opłaca
skladkę

Wypłaca środki inwestorom
Wnioskuje o 
wypłatę sumy 
ubezpieczenia



Fidelity of Georgetown Inc.

Jest przedstawicielem inwestora i nadzoruje w jego imieniu proces 
zakupu polisy aż do wypłaty gwarantowanej sumy ubezpieczenia.

Dokonuje szczegółowej analizy prawnej i ekonomiczno-finansowej 
polis dostarczanych przez różnych oferentów 

Prezes, Brad C. Thompson jest certyfikowanym księgowym i przez ponad 
cztery lata zasiadał w radzie dyrektorów Life Insurance Settlement
Association (LISA). 

Firma dokonała obrotu lub rozliczyła polisy ubezpieczeniowe na życie o 
wartości wyższej niż 500 milionów USD.



Bank of Utah Corporate Trust

ØJest zarządcą Fidelity of Georgetown Trust.
ØW imieniu Inwestora przechowuje polisy jako Właściciel i Uposażony.
ØIdentyfikuje płatności przychodzące, pełni funkcje kontrolne.
ØPrzechowuje rezerwy finansowe na składki  LE+24 miesiące.
ØOpłaca składki za polisę do towarzystwa ubezpieczeniowego. 
ØWnioskuje o wypłatę środków do Ubezpieczyciela
ØOtrzymuje i rozdziela sumę ubezpieczenia przy wypłacie



ZADANIA: 

Ø Oferuje polisy i dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej

Ø Agent monitorujący stan zdrowia ubezpieczonego  

Ø Kontroluje opłacanie składek przez 

Bank of Utah

Ø Pozyskuje akty zgonu 

Bryan Freeman, założyciel i dyrektor generalny 

Jeden z pionierów rynku wtórnego Life Settlements w 

USA. Był prezesem LISA przez 5 lat.



Bezpieczeństwo inwestycji w LS

Największy na 
świecie rynek 
ubezpieczeń 

na życie

Dokładnie określona 
możliwość wycofania 

zainwestowanego 
kapitału

Renomowani 
partnerzy w 

procesie 
inwestycyjnym

ØRynek ubezpieczeń istnieje ponad 150 lat
ØOferowanie polis od sprawdzonych 
towarzystw. Wiele z nich notowanych jest na 
S&P 500.

ØFirmy z sektora podlegają 
nadzorowi SEC

ØPowszechna reasekuracja 
firm oraz gwarancje wypłaty 

sumy ubezpieczenia

ØWpłata dokonywana na konto powiernicze 
Bank of Utah prowadzone w banku JP Morgan
Ø Trust chroni środki przed ewentualnymi 
roszczeniami wierzycieli
ØInwestor jest beneficjentem
uprawnionym do otrzymania 
określonej części sumy 
ubezpieczenia z Trustu 
po zapadnięciu polisy

Warunki wycofania kapitału z polisy: 
Ø do 1 roku od zakupu, brak możliwości     
Ø powyżej 1 roku do LE, możliwość wycofania 85% kapitału 
Ø po upływie czasu prognozy medycznej LE – możliwość wycofania 100% kapitału. 
Ø poniesienie kosztów administracyjnych 250 USD niezależnie od zainwestowanej kwoty 



Ryzyka z inwestycji w Life Settlements

ØRzeczywista długość życia może przekroczyć wartość szacowaną w 
ekspertyzie medycznej

ØSzacowana długość życia może wynikać  z błędnej diagnozy stanu 
zdrowia osoby ubezpieczonej

ØMożliwe zobowiązanie do opłacenia dodatkowych składek i kosztów 
administracyjnych

ØZamrożenie kapitału na do momentu śmierci osoby ubezpieczonej

ØRyzyko niewypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego

ØRyzyko walutowe USD/PLN

ØFidelity of Georgetown nie udziela porad podatkowych.

ØMożliwość odstąpienia ubezpieczonego od umowy sprzedaży polisy



Korzyści z inwestycji w Life Settlements

Rynek trwały i odporny na kryzysy

Inwestycja niezależna od giełdy
$

Dodatkowa analiza ekspertyzy medycznej przez 
specjalistów ze Szwajcarii, Niemiec i Austrii

Dywersyfikacja ryzyka w portfelu inwestycyjnym

Gwarantowane wypłaty od najlepszych 
ubezpieczycieli w USA 

Bezpośrednie inwestycje w konkretne polisy bez 
agio, bez opłat za zarządzanie

$

$





Czas od zapadnięcia polisy do wypłaty kapitału
Polisa T-4215
Termin wykupu zrealizowanej polisy

Data Status

12.07.2017 Zgłoszenie śmierci ubezpieczonego przez FoG

11.08.2017 FoG otrzymało akt zgonu

16.08.2017 Bank of Utah złożył roszczenie w firmie ubezpieczeniowej

29.08.2017 Bank of Utah otrzymał czek od firmy ubezpieczeniowej

30.08.2017 Czek złożono do depozytu na naszym koncie w Bank of 
Utah

04.09.2017 Czek zrealizowano, suma jest dostepna do wypłaty dla 
inwestorów

Całkowity czas realizacji wypłaty : 54 dni







Podsumowanie 



LS – dodatkowe źródła informacji

www.lifesettlements.pl

Artykuł p. Michała Marszelewskiego
pt. „Umowy wiatykalne w USA” 

Rozprawy Ubezpieczeniowe Zeszyt 
nr 20, 01/2016

www.lisa.org

http://www.lifesettlements.pl/
http://www.lisa.org/


Dziękuję za uwagę


