
OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
- OCHRONA INWESTYCJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Na podstawie niniejszych warunków dodatkowego terminowego ubezpieczenia na życie - Ochrona
Inwestycji o oznaczeniu IFU-OWUIP-0310 AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka
Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera umowy dodatkowego terminowego ubezpieczenia
na życie - Ochrona Inwestycji.

2. Niniejsze warunki oraz załączniki stanowią integralną część umowy ubezpieczenia wskazanej
w ust. 1.

§ 2

Terminy użyte w niniejszych warunkach oznaczają:
1) Akt Przemocy - działanie Ubezpieczonego polegające na bezprawnym skierowaniu czynności

fizycznej bezpośrednio przeciwko innej osobie, powodujące ograniczenie swobody woli tej osoby;
2) Umowa Dodatkowa - umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem na podstawie niniejszych

warunków;
3) Umowa Podstawowa - umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem na podstawie ogólnych

warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN
AEGON.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego.

ZAWARCIE UMOWY DODATKOWEJ

§ 4

1. Umowa Dodatkowa może zostać zawarta tylko jednocześnie z Umową Podstawową,
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony w chwili podpisania wniosku o zawarcie Umowy Dodatkowej
nie ukończył 60 lat.

2. Umowa Dodatkowa jest zawierana na okres pięciu lat, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu
wysokości składki wiek Ubezpieczonego liczy się na dzień podpisania przez niego wniosku
o zawarcie Umowy Dodatkowej.

3. Podstawą zawarcia Umowy Dodatkowej jest wypełniony i podpisany przez Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego oraz zaakceptowany przez Towarzystwo wniosek o zawarcie Umowy
Dodatkowej i ankieta zdrowia.

4. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Umowy Dodatkowej rozpoczyna się od wskazanej
w Polisie daty rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy Podstawowej, nie
wcześniej jednak niż z chwilą zapłacenia Składki w wykonaniu Umowy Dodatkowej.
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ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE

§ 5

1. W razie śmierci Ubezpieczonego, gdy Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność zgodnie
z niniejszymi warunkami, Towarzystwo spełnia na rzecz osoby uprawnionej świadczenie
ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia Umowy Dodatkowej, wskazanej w Polisie,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.

2. Towarzystwo spełnia Świadczenie Ubezpieczeniowe na rzecz uprawnionego po otrzymaniu
wszystkich dokumentów wskazanych w Umowie Podstawowej.

3. Jeżeli Ubezpieczający w Umowie Podstawowej wybrał opcję spełnienia Świadczenia
Ubezpieczeniowego po ukończeniu przez Uposażonego 18 lat, świadczenie z niniejszej umowy
jest wypłacane wraz ze Świadczeniem Ubezpieczeniowym z tytułu Umowy Podstawowej po
ukończeniu przez Uposażonego 18. roku życia.

4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Umowy Dodatkowej, jeżeli śmierć
Ubezpieczonego została spowodowana którąkolwiek z przyczyn wyłączających lub
ograniczających odpowiedzialność z tytułu Umowy Podstawowej lub nastąpiła w związku z:
1) działaniami wojennymi, stanem wojennym,
2) czynnym, dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w Aktach Przemocy, terroryzmu,

powstaniach, rozruchach, zamieszkach,
3) masowym skażeniem radioaktywnym lub chemicznym spowodowanym działaniem broni lub

urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość,
4) epidemią lub masowym zatruciem.

SKŁADKA Z TYTUŁU UMOWY DODATKOWEJ

§ 6

1. Składka z tytułu Umowy Dodatkowej jest płacona z góry, w wysokości i terminach określonych
w Polisie. Wysokość składki płaconej w wykonaniu Umowy Dodatkowej jest wskazana
w załączniku do niniejszych warunków. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, przy czym śmierć Ubezpieczonego skutkuje pełnym
wykorzystaniem tej ochrony.

2. Zapłata składki w wykonaniu Umowy Dodatkowej powinna być dokonana:
1) miesięcznie, w Dacie Miesięcznicy, począwszy od zawarcia Umowy Dodatkowej - w razie

płacenia z częstotliwością miesięczną Składki Regularnej w wykonaniu Umowy Podstawowej,
2) rocznie, do każdego dnia Rocznicy Polisy, począwszy od zawarcia Umowy Dodatkowej

- w razie zapłaty z częstotliwością roczną Składki Regularnej w wykonaniu Umowy
Podstawowej.

3. Ubezpieczający, za zgodą Towarzystwa, może dokonywać nadpłaty składek z tytułu Umowy
Dodatkowej tylko do końca danego Roku Polisowego, wyłącznie gdy jednocześnie za ten sam
okres dokonano Nadpłaty w Umowie Podstawowej.

WYGAŚNIĘCIE UMOWY DODATKOWEJ

§ 7

Umowa Dodatkowa wygasa w najbliższej z następujących dat:
1) wygaśnięcia Umowy Podstawowej,
2) upływu okresu wypowiedzenia Umowy Dodatkowej,
3) upływu okresu, na który została zawarta Umowa Dodatkowa,
4) upływu 30 dni, od końca okresu, za który została zapłacona ostatnia składka z tytułu Umowy



Dodatkowej,
5) ukończenia przez Ubezpieczonego 65 lat,
6) spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego z Umowy Dodatkowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, do Umowy Dodatkowej stosuje się odpowiednio
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym o oznaczeniu IFU-OWU-0310, z wyłączeniem postanowień dotyczących zawieszenia
opłacania Składek, wznowienia Umowy Ubezpieczenia oraz Okresu Prolongaty.

§ 9

Niniejsze warunki zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 30 lipca 2007 r.,
zmienione uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 15 marca 2010 r. i mają zastosowanie do Umów
Dodatkowych zawieranych od dnia 22 kwietnia 2010 r.
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