
Organizatorzy akcji: 
Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez 

Instytucje Finansowe „Przywiązani do Polisy”. 

ODZYSKAJ 
SWOJE 
PIĘNIĄDZE 
Z FUNDUSZY
i POLISOLOKATY!
Nie wstydź się przyznać, że zostałeś oszukany. Oni liczą na to, że nie będziesz dochodził swoich praw. 
W grupie jesteśmy silni. Walcz o swoje, działaj!

II edycja cieszącej się ogromnym zainteresowaniem ogólnopolskiej 
kampanii społecznej!

Celem akcji jest umożliwienie poszkodowanym dostępu do bezpłatnych informacji i porad prawnych  udzielanych 
telefonicznie. 

Akcja musi zwrócić uwagę władz Rzeczypospolitej, które staną po stronie obywateli i wprowadzą systemowe 
rozwiązania  eliminujące nielegalne praktyki towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

Cała prawda o polisolokatach z UFK

Miliony Polaków kupiło różnego rodzaju fundusze oraz polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czyli  
tzw. polisolokaty. Miały one służyć pomnażaniu oszczędności. Tymczasem  zarabiają na nich tylko towarzystwa 
ubezpieczeniowe. W ekstremalnych przypadkach „polisolokaty” tracą nawet do 50% wartości w pierwszym roku 
oszczędzania. W perspektywie kilku lat straty te przekraczają nawet  80%! Kiedy ludzie orientują się w co zostali 
wrobieni i chcą wyplątać się z toksycznego produktu, ubezpieczyciele stosują nawet 100 % opłatę likwidacyjną 
bezprawnie zabierając oszczędności klientów.  

Organy państwowe z Komisją Nadzoru Finansowego na czele przez ostatnie lata pozostawiły ludzi samych z 
problemem, prowadziły działania pozorowane, a tworzone akty prawne nie przeciwdziałały oszukańczemu 
procederowi.  Tymczasem sądy wielokrotnie orzekały, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w umowach 
polisolokat niedozwolone zapisy.  Wielokrotnie stwierdzały,  że  ich sprzedaż była nierzetelna, a  klientów nie 
informowano wyczerpująco o ryzykach związanych z kupowanymi „polisami na życie”.
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Zadzwoń by odzyskać swoje pieniądze 
- Bezpłatna konsultacja telefoniczna

Prawnicy udzielają bezpłatnych porad dotyczących tego jak wyplątać 
się z niekorzystnej umowy  i w jaki sposób odzyskać utracone pieniądze.  
Kampanię informacyjną podzielono czasowo na etapy.  Kampania 
społeczna obejmie wszystkie województwa.

Więcej pożytecznych informacji znajdziecie na stronie: 

WWW.PRZYWIAZANIDOPOLISY.PL 
oraz na profilu „Przywiązanych” na Facebooku

- 665 854 410

- 665 854 730

- 721 565 623

- 665 851 314
Konsultacje dla  dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego 
i kujawsko - pomorskiego udzielane są od 4 lipca do 15 września 
w godzinach 11:00 do 17:00 od poniedziałku do czwartku.

Telefony:
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