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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 
 

 
 
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczeniowego  
Funduszu Kapitałowego ”Nasz Fundusz” 
 
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „NASZ FUNDUSZ” 
(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 
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „NASZ FUNDUSZ” 
oznaczają: 
 
1. Cena Netto jednostki  – cena obliczana zgodnie z Regulaminem; 
2. Data wymagalno ści świadczenia  – dzień nabycia prawa do 

wypłaty świadczenia z tytułu umowy dodatkowej; 
3. Dzień Wyceny Jednostki  – każdy dzień roboczy, w którym 

Towarzystwo dokonuje wyceny jednostek; 
4. Jednostka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  – 

zwana dalej „Jednostką”, środki finansowe (aktywa netto) każdego 
funduszu są podzielone na części zwane jednostkami lub części 
tych jednostek. Łączna liczba jednostek jest zwiększana poprzez 
nabycie nowych jednostek lub zmniejszana poprzez ich 
umorzenie;  

5. Podpis wzorcowy  – zawarty w karcie rejestracyjnej podpis 
Ubezpieczonego stanowiący wzór, z którym będzie porównywany 
jego podpis pod późniejszymi wnioskami i oświadczeniami, 

6. Procent Udziału Przypadaj ący na Fundusz  - procent Udziału 
Ubezpieczającego lub Udziału Ubezpieczonego, jaki ma być 
inwestowany w dany fundusz. W przypadku wyboru więcej niż 
jednego funduszu procent udziału przypadający na każdy fundusz 
odpowiednio w Udziale Ubezpieczającego i Udziale 
Ubezpieczonego nie może być mniejszy od minimalnego udziału 
określonego w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, a suma 
procentowych udziałów musi się równać 100% zarówno dla 
Udziału Ubezpieczającego jak i Udziału Ubezpieczonego. W 
przypadku finansowania Udziału Ubezpieczającego oraz Udziału 
Ubezpieczonego na rzecz jednego Ubezpieczonego istnieje 
możliwość wskazania procentu udziału przypadającego na 
fundusz oddzielnie dla każdego Rachunku;  

7. Rachunek Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  – 
zwany dalej „Rachunkiem”, indywidualny rachunek 
Ubezpieczonego, na którym gromadzone są jednostki pochodzące 
z Udziału Ubezpieczającego albo Udziału Ubezpieczonego. W 
przypadku finansowania Udziału Ubezpieczającego oraz Udziału 
Ubezpieczonego  na rzecz jednego Ubezpieczonego tworzone są 
dwa Rachunki, oddzielnie dla Udziału Ubezpieczonego i oddzielnie 
dla Udziału Ubezpieczającego. Jednostki zgromadzone na 
Rachunku stanowią część łącznej liczby jednostek funduszy 

wskazanych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego we 
wnioskach lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo; 

8. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  – 
zwany dalej „Regulaminem”, odrębny dokument stanowiący 
załącznik do niniejszych Warunków, zawierający opis funduszy, 
sposób ich tworzenia i zarządzania, stanowiący integralną część 
Umowy dodatkowej; 

9. Składka za Umow ę dodatkow ą – składka z tytułu Umowy 
dodatkowej grupowego ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego „NASZ FUNDUSZ” finansowana przez 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego i opłacana Towarzystwu 
przez Ubezpieczającego zgodnie z Umową Ubezpieczenia;  

10. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy  – zwany dalej 
„funduszem”, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy tworzony  
przez Towarzystwo zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), którego środki są inwestowane w 
sposób określony w Regulaminie; 

11. Udział Ubezpieczającego – określona w Szczegółowej Umowie 
Ubezpieczenia część Składki za Umowę Dodatkową finansowana 
przez Ubezpieczającego, przeznaczona na zakup jednostek; 

12. Udział Ubezpieczonego –  określona w Szczegółowej Umowie 
Ubezpieczenia część Składki za Umowę Dodatkową finansowana 
przez Ubezpieczonego, przeznaczona na zakup jednostek;    

13. 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; 

14. Wartość Rachunku – wyrażona w polskich złotych łączna wartość 
jednostek będąca sumą iloczynów liczby jednostek 
zgromadzonych na Rachunku w poszczególnych funduszach i 
Ceny Netto jednostek tych funduszy; 

 
Zdarzenie 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 z datą wygaśnięcia ubezpieczenia na życie. 

 
Wymagana dokumentacja 
§ 5 

Ubezpieczający zobowiązany jest sporządzić, prowadzić oraz na 
bieżąco aktualizować i przesyłać Towarzystwu wykaz zgodny ze 
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wzorem Towarzystwa, w wersji papierowej i elektronicznej, stanowiący 
listę Ubezpieczonych zawierający imię, nazwisko, PESEL 
Ubezpieczonego, wysokość składek finansowanych zarówno przez 
Ubezpieczającego jak i przez Ubezpieczonego, przekazywanych na 
rzecz każdego Ubezpieczonego, oznaczenie funduszu wybranego 
przez każdego z Ubezpieczonych oraz wskazanie Procentu Udziału 
Przypadającego na Fundusz osobno dla składki finansowanej przez 
Ubezpieczającego oraz przez Ubezpieczonego. Wykaz ten powinien 
być przesłany do Towarzystwa na 2 dni robocze przed dokonaniem 
wpłaty składki z tytułu Umowy Ubezpieczenia na rachunek 
Towarzystwa. 
 
Zarządzanie rachunkiem  
§ 6 

W okresie obowiązywania umowy dodatkowej na Rachunku 
prowadzone będą operacje dopisywania i potrącania jednostek: 
1. Dopisywanie jednostek w związku z wpłatą Składki za Umowę 

dodatkową 
1) Środki pochodzące z Udziału Ubezpieczającego przeliczane 

są na jednostki funduszy wskazanych przez 
Ubezpieczającego zgodnie z wnioskiem o zawarcie Umowy 
ubezpieczenia lub w dostarczonych Towarzystwu w terminie 
późniejszym pisemnych wnioskach lub w innej formie 
zaakceptowanej przez Towarzystwo. Ubezpieczający we 
wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia może przenieść 
na Ubezpieczonych prawo do wskazania funduszy, w których 
będzie inwestowany Udział Ubezpieczającego oraz prawo do 
określenia Procentu Udziału Przypadającego na Fundusz.  

2) Środki pochodzące z Udziału Ubezpieczonego przeliczane są 
na jednostki funduszy zgodnie z określonym przez 
Ubezpieczonego w karcie rejestracyjnej lub w pisemnej 
deklaracji zmiany Procentem Udziału Przypadającym na 
Fundusze.  

3) Liczba jednostek danego funduszu dopisywanych do 
Rachunku obliczana jest poprzez podzielenie wartości 
odpowiedniego Procentu Udziału Przypadającego na 
Fundusz przez Cenę Netto jednostki tego funduszu z 
pierwszego dnia roboczego następującego po dacie uznania 
środków na rachunku Towarzystwa pod warunkiem 
otrzymania wykazu zgodnie z § 5 oraz pod warunkiem 
opłacenia Składki za umowę dodatkową zgodnej z 
przesłanym wykazem. W przypadku niespełnienia warunków 
wymienionych w zdaniu poprzedzającym Udział zostanie 
przeliczony na jednostki niezwłocznie według Ceny Netto 
jednostki z pierwszego dnia roboczego następującego po 
otrzymaniu wykazu lub po otrzymaniu pisemnego wyjaśnienia 
dotyczącego rozbieżności pomiędzy otrzymanym wykazem a 
wpłaconą Składką.  

4) W przypadku płatności pierwszej Składki za Umowę 
dodatkową zakup jednostek nastąpi według Ceny Netto 
jednostki z pierwszego dnia roboczego następującego po 
późniejszej z następujących dat: 
a) dacie uznania rachunku Towarzystwa kwotą pierwszej 

Składki za Umowę dodatkową 
b) dacie wejścia w życie umowy dodatkowej, 

pod warunkiem otrzymania wykazu zgodnie z § 5 oraz pod 
warunkiem opłacenia Składki za umowę dodatkową zgodnej z 
przesłanym wykazem. W przypadku niespełnienia warunków 
wymienionych w zdaniu poprzedzającym Udział zostanie 
przeliczony na jednostki niezwłocznie według Ceny Netto 
jednostki z pierwszego dnia roboczego następującego po 
otrzymaniu wykazu lub po otrzymaniu pisemnego wyjaśnienia 
dotyczącego rozbieżności pomiędzy otrzymanym wykazem a 
wpłaconą Składką.  

2. Potrącenia jednostek (umorzenie jednostek) 
Z tytułu administrowania Rachunkiem Towarzystwo będzie 
pobierać opłatę administracyjną, która składa się z części stałej 
oraz części zmiennej określonej jako procent od Wartości 
Rachunku. 
Wysokość opłaty administracyjnej określa Szczegółowa Umowa 
Ubezpieczenia. Opłata ta po przeliczeniu na jednostki, według 
Ceny Netto jednostki, zostanie potrącona z Rachunku obciążając 
każdy z funduszy proporcjonalnie do jego udziału w Wartości 
Rachunku.  

Pierwsze potrącenie opłaty nastąpi w dniu, w którym jednostki 
zostały po raz pierwszy dopisane do Rachunku według Ceny Netto 
jednostki z daty objęcia Ubezpieczonego Umową dodatkową. 
Kolejne potrącenia będą dokonywane co miesiąc, w dniu 
odpowiadającym dacie objęcia Ubezpieczonego umową 
dodatkową. Gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, 
operacja ta zostanie przeprowadzona w najbliższym następującym 
po nim dniu roboczym.  

3. Towarzystwo będzie także prowadziło na Rachunku wszelkie inne 
operacje, które zostały opisane w niniejszych Warunkach. 
Zwiększenie (zakup) lub zmniejszenie (umorzenie) liczby 
jednostek na Rachunku dokonywane jest według Ceny Netto 
jednostki na dzień operacji, o ile inne postanowienia Umowy 
dodatkowej nie stanowią inaczej. 

4. Wysokość opłaty administracyjnej może wzrosnąć co najwyżej o 
wskaźnik równy większemu z następujących wskaźników: wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) lub wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze 
przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wskaźnik ten jest ustalany dla okresu od dnia 
ostatniej zmiany wysokości opłaty do dnia, w którym ustalona 
została nowa wysokość. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy. 
W tym przypadku Towarzystwo jest zobowiązane do 
poinformowania Ubezpieczającego o tych zmianach. 

5. Po upływie każdego Roku Ubezpieczenia Towarzystwo potwierdzi 
Wartość Rachunków każdego z Ubezpieczonych. 

 
Wpłata  dodatkowa 
§ 7 

Ubezpieczający oraz Ubezpieczony mają prawo do dokonania wpłaty 
dodatkowej, po uprzednim pisemnym powiadomieniu i po 
potwierdzeniu przez Towarzystwo. Minimalną wysokość wpłaty 
dodatkowej określa Szczegółowa Umowa Ubezpieczenia. Wpłata 
dodatkowa zostanie przeznaczona w całości (100% alokacji) na zakup 
jednostek zgodnie z wyborem funduszy oraz wskazaniem Procentu 
Udziału Przypadającego na Fundusz dokonanym odpowiednio przez 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6 ustęp 1 punkt 1).  
Dla każdego funduszu liczba jednostek dopisywanych do Rachunku 
jest obliczana poprzez podzielenie procentu wpłaty dodatkowej 
przypadającej na ten fundusz przez Cenę Netto jednostki tego 
funduszu z pierwszego dnia roboczego następującego po późniejszej 
z dat: 
a) dacie  uznania rachunku Towarzystwa kwotą wpłaty dodatkowej, 
b) dacie wpływu do Towarzystwa pisemnego powiadomienia o 

opłaceniu wpłaty dodatkowej.  
 
Zmiana ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 
§ 8  

1. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony mogą dokonać przeniesienia całości lub części 
środków pochodzących odpowiednio z Udziału Ubezpieczającego 
lub z Udziału Ubezpieczonego do innego funduszu zgodnie z 
warunkami określonymi w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia 
oraz po uprzednim przekazaniu do biura głównego Towarzystwa 
pisemnego wniosku na formularzu Towarzystwa lub w innej 
zaakceptowanej przez Towarzystwo formie. Wniosek złożony 
przez Ubezpieczonego powinien być podpisany zgodnie z 
podpisem wzorcowym będącym w posiadaniu Towarzystwa.  

2. Jeżeli zgodnie z zapisami § 6 ustęp 1 punkt 1) Ubezpieczający 
dokonał przeniesienia na Ubezpieczonego prawa do wskazania 
funduszy, w których inwestowany będzie Udział Ubezpieczającego 
prawo do przeniesienia środków pochodzących z tego Udziału 
przysługiwać będzie Ubezpieczonemu.  

3. W przypadku przeniesienia całości lub części środków 
zgromadzonych w danym funduszu kapitałowym do innego 
funduszu Towarzystwo dokona umorzenia odpowiedniej ilości 
jednostek i przeznaczy kwotę, powstałą w wyniku powyższej 
operacji na zakup jednostek innych funduszy zgodnie ze 
wskazaniem odpowiednio Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.  

4. Obie transakcje zostaną dokonane w tym samym czasie w ciągu 
pięciu dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia skutecznego 
wniosku do biura głównego Towarzystwa, w oparciu o Cenę Netto 
jednostki każdego z funduszy obowiązującą w dniu operacji. W 
przypadku niedotrzymania tego terminu Towarzystwo 
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przeprowadzi tę operację niezwłocznie w oparciu o Ceny Netto 
jednostek obowiązujące piątego dnia roboczego licząc, od 
pierwszego dnia roboczego następującego po dacie wpłynięcia 
skutecznego wniosku. Opłata związana ze zmianą funduszu, 
określona w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, po 
przeliczeniu na jednostki zostanie potrącona z Rachunku 
proporcjonalnie do udziału każdego docelowego funduszu w 
kwocie transferowanej. W przypadku jednoczesnej zmiany kilku 
funduszy Towarzystwo pobiera z Rachunku jedną opłatę 
określoną w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.  

 
Zmiana procentu udziału przypadaj ącego na fundusz 
§ 9 

1. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony mogą dokonać zmiany Procentu Udziału 
Przypadającego na Fundusz w odniesieniu  odpowiednio do 
Udziału Ubezpieczającego lub Udziału Ubezpieczonego zgodnie z 
warunkami określonymi w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia 
oraz po uprzednim przekazaniu do biura głównego Towarzystwa 
pisemnego wniosku na formularzu Towarzystwa lub w innej 
zaakceptowanej przez Towarzystwo formie. Wniosek złożony 
przez Ubezpieczonego powinien być podpisany zgodnie z 
podpisem wzorcowym będącym w posiadaniu Towarzystwa. Suma 
Procentów Udziału Przypadających na Fundusze musi się równać 
100% zarówno dla Udziału Ubezpieczającego jak i Udziału 
Ubezpieczonego. 

2. Jeżeli zgodnie z zapisami § 6 ustęp 1 punkt 1) Ubezpieczający 
dokonał przeniesienia na Ubezpieczonego prawa do wskazania 
funduszy, w których inwestowany będzie Udział Ubezpieczającego 
prawo do zmiany Procentu Udziału Przypadającego na Fundusz w 
odniesieniu do tego Udziału przysługiwać będzie 
Ubezpieczonemu.  

3. Rejestracja wniosku o zmianę Procentu Udziału Przypadającego 
na Fundusz nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od daty 
wpłynięcia skutecznego wniosku do biura głównego Towarzystwa.  

4. Począwszy od najbliższej składki zaksięgowanej na Rachunku po 
dacie rejestracji wniosku o zmianę Procentu Udziału 
Przypadającego na Fundusz Udziały Ubezpieczającego i 
Ubezpieczonego będą przeliczane na jednostki nowych funduszy.  

5. Opłata związana ze zmianą Procentu Udziału Przypadającego na 
Fundusz, określona w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, po 
przeliczeniu na jednostki zostanie potrącona z Rachunku 
proporcjonalnie do udziału każdego funduszu w Wartości 
Rachunku na dzień przeprowadzenia zmiany.  

 
Wypłata  środków 
§ 10 

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. 
Ubezpieczający powiadomi Towarzystwo na piśmie nie później niż 
do daty wymagalności świadczeń o dokonanym przez 
Ubezpieczonego wyborze wariantu wypłaty świadczenia będącego 
w aktualnej ofercie Towarzystwa. 
W przypadku innym niż wypłata jednorazowa warunki wypłaty 
świadczenia określi odrębna umowa zawarta pomiędzy 
Ubezpieczonym i Towarzystwem. 

2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci 
Uposażonemu Wartość Rachunku w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia roszczenia. 

3. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia do ubezpieczenia przed 
datą wymagalności świadczenia lub w przypadku rezygnacji z 
ubezpieczenia przed wygaśnięciem uprawnienia do 
ubezpieczenia, Ubezpieczony ma prawo do wypłaty Wartości 
Rachunku zgodnie z postanowieniami Szczegółowej Umowy 
Ubezpieczenia. 
Wypłata środków w związku z rezygnacją z ubezpieczenia przed 
wygaśnięciem uprawnienia do ubezpieczenia skutkuje utratą 
prawa do ponownego objęcia ubezpieczeniem w przyszłości. 

4. Towarzystwo wypłaci środki zgodnie z warunkami określonymi w 
punkcie 1 i 3 pod warunkiem dostarczenia przez Ubezpieczonego 
pisemnego wniosku na formularzu Towarzystwa lub w innej 
zaakceptowanej przez Towarzystwo formie. Wniosek złożony 

przez Ubezpieczonego powinien być podpisany zgodnie z 
podpisem wzorcowym będącym w posiadaniu Towarzystwa.  W 
takim przypadku Towarzystwo dokona umorzenia jednostek 
każdego z funduszy w ciągu pięciu dni roboczych, licząc od daty 
wpłynięcia skutecznego wniosku do biura głównego Towarzystwa 
według Cen Netto jednostek obowiązujących w dniu operacji.  W 
przypadku niedotrzymania tego terminu Towarzystwo dokona 
umorzenia jednostek niezwłocznie w oparciu o Ceny Netto 
jednostek obowiązujące piątego dnia roboczego, licząc, od 
pierwszego dnia roboczego następującego po dacie wpłynięcia 
skutecznego wniosku do biura głównego Towarzystwa. 

5. Wartość Rachunku zostanie przekazana zgodnie z dyspozycją 
Ubezpieczonego niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu 
dni roboczych od daty umorzenia jednostek.  

 
Odstąpienie od umowy dodatkowej 
§ 11 

W przypadku odstąpienia od Umowy dodatkowej zgodnie z OWU na 
Życie Towarzystwo wypłaci Ubezpieczającemu: 
1. wartość Rachunków obliczoną w oparciu o Ceny Netto jednostek 

obowiązujące w dniu realizacji wniosku o odstąpienie od umowy 
oraz 

2. różnicę pomiędzy składką opłaconą z tytułu niniejszej umowy 
dodatkowej a wysokością udziałów. 

Zwrot składki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Towarzystwo pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o 
odstąpieniu od umowy.  
 
Rozwiązanie umowy dodatkowej 
§ 12 

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

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

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

3) z dniem rozwiązania Umowy Podstawowej. 
2. W przypadku opisanym w ustępie 1 punkt 2) Umowę dodatkową 

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

Ubezpieczonego ustaje z dniem rozwiązania Umowy dodatkowej. 
 
Opłata z tytułu rozwi ązania umowy 
§ 13 

W przypadku rozwiązania Umowy dodatkowej przez 
Ubezpieczającego Towarzystwo potrąci z Rachunków opłatę 
stanowiącą procent od Wartości Rachunków zgodnie z poniższą 
tabelą: 
 

DATA ROZWIĄZANIA UMOWY 
DODATKOWEJ 

OPŁATA  

w 1-wszym roku obowiązywania umowy 
dodatkowej  

5% 

w 2-gim roku obowiązywania umowy 
dodatkowej 

4% 

w 3-cim roku obowiązywania umowy 
dodatkowej 

3% 

w 4-tym roku obowiązywania umowy 
dodatkowej 

2% 

w 5-tym roku obowiązywania umowy 
dodatkowej 

1% 

Po 5-tym roku obowiązywania umowy 
dodatkowej 

0% Wartości 
Rachunków 

 
Powyższa opłata po przeliczeniu na jednostki zostanie potrącona z 
Rachunków obciążając każdy z funduszy proporcjonalnie do jego 
udziału w Wartości Rachunku.  
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Przeniesienie środków zgromadzonych na rachunkach 
§ 14 

1. W przypadku rozwiązania Umowy dodatkowej, na pisemny 
wniosek Ubezpieczającego, który jednocześnie wyraził wolę 
przeniesienia środków do innej, wskazanej instytucji finansowej, 
Towarzystwo przeniesie do niej Wartość Rachunków 
pomniejszoną o opłatę określoną w § 13.  

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

3. Przeniesienie środków zostanie dokonane w terminie 30 dni od 
daty rozwiązania Umowy dodatkowej i będzie jednoznaczne z 
wygaśnięciem odpowiedzialności Towarzystwa wynikającej z 
Umowy dodatkowej wobec Ubezpieczającego i Ubezpieczonych. 
Jeżeli Szczegółowa Umowa Ubezpieczenia określa dodatkowe 
warunki dotyczące terminu wypłaty Wartości Rachunku, na którym 
gromadzone były jednostki pochodzące z Udziału 
Ubezpieczającego to warunki te mają zastosowanie również w 
przypadku opisanym w niniejszym paragrafie. 

 
Likwidacja rachunków w nast ępstwie rozwi ązania umowy 
§ 15 

W przypadku rozwiązania Umowy dodatkowej i złożenia Towarzystwu 
przez Ubezpieczającego pisemnego wniosku o likwidację Rachunków, 
Ubezpieczonemu przysługiwać będzie wypłata Wartości Rachunku 
pomniejszona o opłatę określoną w §13. Wypłata zostanie dokonana 
w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu wypowiedzenia oraz 
daty otrzymania dyspozycji Ubezpieczonego o sposobie przekazania 
środków. Jeżeli Szczegółowa Umowa Ubezpieczenia określa 
dodatkowe warunki dotyczące terminu wypłaty Wartości Rachunku, na 
którym gromadzone były jednostki pochodzące z Udziału 
Ubezpieczającego to warunki te mają zastosowanie również w 
przypadku opisanym w niniejszym paragrafie. 
 
Skutki braku o świadczenia o zadysponowaniu środkami 
zgromadzonymi na rachunkach 
§ 16 

Jeżeli Ubezpieczający nie doręczy Towarzystwu pisemnej decyzji o 
przeniesieniu środków i sposobie ich przekazania lub o likwidacji 
Rachunków, Rachunki będą prowadzone tak długo, jak łączna wartość 
potrąceń wyszczególnionych w § 6 będzie niższa niż Wartość 
Rachunków, jednak nie dłużej niż do dnia najwcześniejszego z 
wymienionych zdarzeń: 
a) łączna wartość potrąceń wyszczególnionych w § 6 jest większa 

niż lub równa Wartości Rachunków lub 
b) doręczenie Towarzystwu pisemnego wniosku o przeniesienie 

środków zgodnie z § 14 niniejszych warunków, lub 
c) doręczenie Towarzystwu pisemnego wniosku Ubezpieczającego 

o likwidację Rachunków zgodnie z § 15 niniejszych warunków. 
Wszelkie opłaty określone w § 6 będą naliczane przez cały czas 
prowadzenia Rachunków.  
 
 
 
 
 
 

Częściowa wypłata 
§ 17 

1. Jeśli tak przewiduje Szczegółowa Umowa Ubezpieczenia, 
Ubezpieczony może dokonać częściowej wypłaty zgodnie z 
warunkami określonymi w tej umowie pod warunkiem 
dostarczenia pisemnego wniosku na formularzu Towarzystwa lub 
w innej zaakceptowanej przez Towarzystwo formie. Wniosek 
złożony przez Ubezpieczonego powinien być podpisany zgodnie 
z podpisem wzorcowym będącym w posiadaniu Towarzystwa. 

2. Częściowa wypłata spowoduje umorzenie jednostek funduszy 
zgromadzonych na Rachunku zgodnie ze wskazaniem 
Ubezpieczonego we wniosku o wykup. 

3. Towarzystwo dokona umorzenia jednostek wskazanych funduszy 
w ciągu pięciu dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia 
skutecznego wniosku do biura głównego Towarzystwa według 
Cen Netto jednostek obowiązujących w dniu umorzenia. W 
przypadku niedotrzymania tego terminu Towarzystwo dokona 
umorzenia jednostek niezwłocznie w oparciu o Ceny Netto 
jednostek obowiązujące piątego dnia roboczego, licząc, od 
pierwszego dnia roboczego następującego po dacie wpłynięcia 
skutecznego wniosku do biura głównego Towarzystwa.  

4. Kwota, jaka zostanie wypłacona, to wartość częściowej wypłaty 
pomniejszona o opłatę z tytułu wypłaty określoną w Szczegółowej 
Umowie Ubezpieczenia przy zachowaniu limitów określonych w 
tej umowie. Opłaty i potrącenia z tytułu częściowej wypłaty mają 
zastosowanie do poszczególnych funduszy proporcjonalnie do 
ich udziału w wartości częściowej wypłaty. Wartość częściowej 
wypłaty zostanie przekazana zgodnie z dyspozycją 
Ubezpieczonego niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu 
dni roboczych od daty umorzenia jednostek.  

 
Zmiana warunków 
§ 18 

W określonych poniżej sytuacjach Warunki oraz Regulamin mogą być 
z ważnych przyczyn zmienione w drodze uchwały Zarządu 
Towarzystwa. Ważną przyczyną jest zmiana lub wprowadzenie 
nowych przepisów prawa, istotna zmiana sytuacji ekonomiczno-
gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku 
finansowym w Polsce, oraz zmiana warunków świadczenia ochrony 
ubezpieczeniowej w wyniku wydania: 
a) wiążących Towarzystwo zaleceń lub decyzji przez organ nadzoru 

lub przez inny organ administracji publicznej, 
b) orzeczenia o utracie mocy obowiązującej aktu normatywnego w 

całości lub części przez Trybunał Konstytucyjny, 
c) orzeczenia przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, 

sąd powszechny. 
Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy. W tym przypadku 
Towarzystwo jest zobowiązane do poinformowania Ubezpieczającego 
o tych zmianach. 
 
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową dodatkową 
podlegają uregulowaniom Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie oraz właściwym przepisom obowiązującego 
prawa. 
 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 roku 
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