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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 
 

 
 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego 
„Nestor” 
 
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia Inwestycyjnego „Nestor” (zwane dalej „Warunkami”) 
mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych na 
podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie. 
 
Definicje 
§ 2 

Użytym w niniejszych warunkach określeniom nadaje się znaczenie 
przyjęte w OWU. Poniższe terminy użyte w Umowie Grupowego 
Ubezpieczenia Inwestycyjnego „Nestor” oznaczają: 
 
1. Umowa dodatkowa  – umowa zawierana na podstawie 

pisemnego wniosku Ubezpieczającego łącznie z 
ubezpieczeniem na życie lub w czasie trwania ubezpieczenia na 
życie pod warunkiem zaakceptowania powyższego wniosku 
przez Towarzystwo, 

2. Składka inwestycyjna  – składka z tytułu Umowy dodatkowej 
grupowego ubezpieczenia inwestycyjnego „Nestor”  wpłacana 
Towarzystwu przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

3. Udział Ubezpieczonego  – część składki inwestycyjnej 
wpłacana przez ubezpieczonego zgodnie z umową 
ubezpieczenia, 

4. Udział Ubezpieczaj ącego  – część składki inwestycyjnej 
wpłacana przez Ubezpieczającego zgodnie z umową 
ubezpieczenia, 

5. Indywidualne Konto Inwestycyjne Ubezpieczonego  – zwane 
dalej „Kontem”, oznacza sumę Udziału Ubezpieczonego i 
Ubezpieczającego wraz z dopisanymi odsetkami należnymi z 
tytułu ich inwestowania, pomniejszoną o wypłaty i potrącenia 
dokonane zgodnie z niniejszymi warunkami i umową 
ubezpieczenia. Wyróżnia się część Konta pochodzącą z Udziału 
Ubezpieczonego i część Konta pochodzącą z Udziału 
Ubezpieczającego, 

6. Odsetki  – suma dopisana do Kont zgodnie z niniejszymi 
warunkami, 

7. Data wymagalno ści świadczenia  – dzień nabycia prawa do 
wypłaty świadczenia z tytułu umowy dodatkowej określony w 
szczegółowej umowie ubezpieczenia. 

 
Zdarzenia ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest śmierć lub dożycie przez 
Ubezpieczonego daty wymagalności świadczenia. 
 
Odpowiedzialno ść Towarzystwa 
§ 4 

1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej 
rozpoczyna się od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej. 

2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej 
wygasa w dniu 65 urodzin Ubezpieczonego. 

 
Konto 
§ 5 

1. Konto będzie powiększane o składniki określone poniżej: 
a) Udział Ubezpieczającego (o ile przewidziany jest umową 

ubezpieczenia), 
b) Udział Ubezpieczonego (o ile przewidziany jest umową 

ubezpieczenia), 
c) odsetki. 

2. Konto pomniejszane jest o wypłaty i potrącenia dokonane 
zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia i niniejszych 
warunków. 

3. Po zakończeniu każdego kolejnego roku ubezpieczenia 
Towarzystwo potwierdzi salda Kont każdego z Ubezpieczonych. 

 
Odsetki 
§ 6 

1. Część zysków wypracowanych przez Towarzystwo w trakcie 
roku ubezpieczenia będzie doliczana do Kont w formie odsetek 
wyliczonych na podstawie stopy procentowej netto, zgodnie ze 
wzorem na obliczanie stopy procentowej netto określonym w 
szczegółowej umowie ubezpieczenia. 

2. Konta będą powiększane o odsetki ostatniego dnia każdego 
roku ubezpieczenia. 

3. Wysokość odsetek będzie obliczana w oparciu o saldo Kont na 
koniec każdego miesiąca roku ubezpieczenia. 

4. Towarzystwo zobowiązuje się do inwestowania aktywów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakładów 
ubezpieczeń na życie. 

 
Opłata administracyjna 
§ 7 

1. Ostatniego dnia każdego roku ubezpieczenia, Towarzystwo 
potrąca opłatę administracyjną, której wysokość jest określona w 
szczegółowej umowie ubezpieczenia. 

2. Opłata administracyjna będzie potrącona z części Konta 
pochodzącej z Udziału Ubezpieczającego. 

3. Jeśli saldo części Konta pochodzącej z Udziału 
Ubezpieczającego jest niższe od wartości opłaty 
administracyjnej pozostała część opłaty zostanie pobrana z 
części Konta pochodzącej z Udziału Ubezpieczonego. 

4. Jeśli umowa ubezpieczenia nie przewiduje Udziału 
Ubezpieczającego, Towarzystwo potrąci opłatę administracyjną 
z części Konta pochodzącej z Udziału Ubezpieczonego. 

 
Wypłata świadcze ń 
§ 8 

1. Datą wymagalności świadczeń jest data uzyskania uprawnień 
emerytalnych albo wcześniejszych uprawnień emerytalnych 
przewidzianych powszechnym systemem ubezpieczeń 
społecznych albo uprawnień do świadczenia rentowego z tytułu 
niezdolności do pracy w razie orzeczenia właściwego organu. 
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2. Ubezpieczający powiadomi Towarzystwo na piśmie niezwłocznie 
po dacie wymagalności świadczeń, o dokonanym przez 
Ubezpieczonego wyborze wariantu wypłaty świadczenia 
będącego w aktualnej ofercie Towarzystwa. 

3. W przypadku innym niż wypłata jednorazowa warunki wypłaty 
świadczenia określi odrębna umowa zawarta pomiędzy 
Ubezpieczonym i Towarzystwem. 

4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przed datą 
wymagalności świadczenia, Ubezpieczony ma prawo do 
niezwłocznej wypłaty części Konta zgodnie z postanowieniami 
umowy ubezpieczenia. 

5. Część Konta, która zgodnie z postanowieniami umowy 
ubezpieczenia nie podlega wypłacie Ubezpieczonemu, zostanie 
zaliczona na poczet następnej składki należnej od 
Ubezpieczającego. 

 
Rozwiązanie umowy dodatkowej 
§ 9 

1. Umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu: 
a) za wypowiedzeniem przez Ubezpieczającego ze skutkiem 

na dzień najbliższej rocznicy umowy następującej po dacie 
doręczenia Towarzystwu pisemnego oświadczenia 
o wypowiedzeniu, 

b) z dniem następnym po terminie płatności składki 
określonym w umowie ubezpieczenia w przypadku jej 
niezapłacenia lub jeżeli Ubezpieczający nie uiści zaległej 
składki w dodatkowym terminie 14 dni od dnia doręczenia 
mu wezwania zawierającego pouczenie o skutkach 
uchylenia się od zapłaty, 

c) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia. 
2. W przypadku opisanym w pkt. 1 lit. b umowę dodatkową uważa 

się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego. 
3. Obowiązek opłacania składek przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego ustaje z dniem rozwiązania umowy 
dodatkowej. 

4. Po dacie rozwiązania umowy dodatkowej, Towarzystwo będzie 
naliczać odsetki zgodnie z Warunkami do dnia kiedy środki 
zgromadzone na Kontach zostaną rozdysponowane zgodnie 
z § 13. 

 
Opłata z tytułu rozwi ązania umowy 
§ 10 

W przypadku rozwiązania umowy dodatkowej przez 
Ubezpieczającego lub polecenia przeniesienia środków 
zgromadzonych na Kontach na rachunek innego zakładu 
ubezpieczeń, Towarzystwo potrąci z Kont, przed przekazaniem 
środków, opłatę stanowiącą procent od wartości środków 
zgromadzonych na Kontach zgodnie z poniższą tabelą: 
 

DATA ROZWIĄZANIA 
UMOWY DODATKOWEJ 

OPŁATA Z TYTUŁU 
ROZWIĄZANIA UMOWY 

w 1-wszym roku umowy 5% 
w 2-gim roku umowy 4% 
w 3-cim roku umowy 3% 
w 4-tym roku umowy 2% 
w 5-tym roku umowy 1% 
po 5-tym roku umowy 0% wartości środków 

zgromadzonych na Kontach 

 

Przeniesienie środków zgromadzonych na kontach 
§ 11 

1. W przypadku rozwiązania umowy dodatkowej, na pisemny 
wniosek Ubezpieczającego, który wyraził wolę kontynuowania 
grupowego ubezpieczenia inwestycyjnego w innym, wskazanym 
zakładzie ubezpieczeń, Towarzystwo przeniesie środki 
zgromadzone na Kontach na rachunek prowadzony przez ten 
zakład ubezpieczeń. 

2. W takim przypadku: 
a) Towarzystwo potrąci opłatę administracyjną za rok 

ubezpieczenia, w którym niniejsza umowa dodatkowa 
została rozwiązana, jak również opłatę z tytułu rozwiązania 
umowy. 

b) Przekazanie środków zgromadzonych na Kontach 
dokonane będzie w terminie 90 dni od daty rozwiązania 
umowy dodatkowej. 

3. Poczynając od dnia rozwiązania umowy dodatkowej, 
Towarzystwo wypłaci świadczenia, które były należne przed tym 
dniem. 

4. Przekazanie środków zgromadzonych na Kontach dokonane 
przez Towarzystwo będzie jednoznaczne z wygaśnięciem 
odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z umowy 
dodatkowej wobec Ubezpieczającego i Ubezpieczonych. 

 
Likwidacja kont w nast ępstwie rozwi ązania umowy 
§ 12 

W przypadku rozwiązania umowy dodatkowej i złożenia Towarzystwu 
przez Ubezpieczającego pisemnego wniosku o likwidację Kont, 
Ubezpieczonemu przysługiwać będzie jednorazowa wypłata 
świadczenia po potrąceniu opłaty z tytułu rozwiązania umowy oraz 
opłaty administracyjnej. 
 
Skutki braku o świadczenia o zadysponowaniu środkami 
zgromadzonymi na kontach 
§ 13 

Jeżeli Ubezpieczający nie doręczy Towarzystwu pisemnej decyzji o 
przeniesieniu środków i sposobie ich przekazania lub o likwidacji 
Kont, a także w przypadku zaprzestania płacenia składki choćby 
umowa dodatkowa nie została rozwiązana, zarządzanie środkami 
będzie kontynuowane do dnia najwcześniejszego z wymienionych 
zdarzeń: 
a) wyczerpania środków, lub 
b) doręczenia Towarzystwu pisemnego wniosku o przeniesienie 

środków zgodnie z § 11 niniejszych warunków, lub 
c) doręczenia Towarzystwu pisemnego wniosku Ubezpieczającego 

o likwidację Kont zgodnie z § 12 niniejszych warunków. 
 
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową dodatkową 
podlegają uregulowaniom Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie oraz właściwym przepisom obowiązującego 
prawa. 
 
 
 

Warszawa, dnia 4 lutego 2004 roku 
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