
Dlaczego warto wybrać Generali DFE?

Generali DFE w rankingach

Dokumentowa – zawarcie umowy 
online (bez konieczności złożenia 
podpisu)

Wypełnij formularz umowy udostępniony 
na stronie: www.generali.pl w części 
dotyczącej „Emerytura”, odpowiednio:

• IKE w Generali Dobrowolnym Funduszu 
Emerytalnym

• IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu 
Emerytalnym

Prześlemy do Ciebie maila z treścią umowy 
zapisaną na trwałym nośniku (PDF) oraz 
potwierdzeniem jej zawarcia.

Promocje: od osób, które w 2023 r. podpiszą umowę o prowadzenie IKE/IKZE w Generali 
DFE, w pierwszym roku członkostwa nie pobierzemy opłat od dokonywanych wpłat.

Obniżyliśmy opłatę za zarządzanie Funduszem: stawka za zarządzanie Generali DFE  
wynosi 2,0% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.

Brak opłat od wpłat w kolejnych latach członkostwa: od drugiego roku członkostwa 
Generali DFE nie pobiera opłat od wpłat

Serwis internetowy – Konto Klienta: dostęp do swojego rachunku IKE/IKZE 24/7.

Wygodna forma zawarcia umowy:

Wybierając IKE/IKZE w Generali Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (Generali DFE) pomożemy Ci w formalnościach 
W Twoim imieniu przekażemy potwierdzenie zawarcia umowy do NNLife DFE w celu dokonania Wypłaty Transferowej.

Dlaczego warto wybrać Generali DFE? 

Pisemna – zawarcie umowy  
na piśmie (wymaga złożenia 
podpisu)

Wypełnij ręcznie umowę  
w 2 egzemplarzach, na obu złóż 
własnoręczny podpis.

Oba egzemplarze umowy prześlij do nas  
na adres: 
Generali DFE 
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Po podpisaniu umowy przez przedstawiciela 
Funduszu, odeślemy do Ciebie  
1 egzemplarz na dowód jej zawarcia.

Wyniki Koszty suma
Nationale-Nederlanden PTE 48 13 61
Generali PTE 53 7 60
NNLife PTE 44 7 51
PKO BP Bankowy PTE 41 9 50
Allianz Polska PTE 41 7 48
PTE PZU 42 3 45
Pocztylion - Arka PTE 33 12 45

Materiał marketingowy. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE i IKZE w Generali DFE znajdują się odpowiednio w Ogólnych Warunkach 
Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w Generali DFE i w Ogólnych Warunkach Umowy o prowadzenie 
Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali DFE na www.generali.pl.
Celem inwestycyjnym Generali DFE jest długoterminowy wzrost wartości aktywów, osiągnięty w wyniku
wzrostu wartości lokat. Wyniki inwestycyjne osiągnięte w przeszłości nie dają żadnej gwarancji powtórzenia ich w przyszłości.

W rankingach dotyczących dobrowolnych funduszy emerytalnych przygotowywanych przez Analizy.pl zarówno 
w 2021, jak i w 2022 r. Generali DFE zajęło drugie miejsce. W rankingach oceniana była efektywność inwestycyjna 
funduszy, pobierane opłaty i dodatkowe udogodnienia, na które mogą liczyć klienci. 

Ranking IKE / IKZE z DFE 2022

Źródło: Analizy.pl

Obok prezentujemy tabelę z publikacji 
Analizy.pl, która zatytułowana została 
„Ranking IKE i IKZE z DFE 2022”  
z 15 listopada 2022 r.
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