
1 / 24

OGÓLNE WARUNKI UNIWERSALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM 
FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM „KOLORY ŻYCIA+”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Ogólne warunki uniwersalnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym, zwane dalej „OWU”, stosuje się do umów uniwer-
salnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
zawieranych przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group, zwaną dalej „Towarzystwem”.

Art. 2
Terminy użyte w niniejszych OWU i innych dokumentach związanych 
z umową ubezpieczenia oznaczają:
1) cena nabycia – cena, po której jednostki uczestnictwa są kupowane 
i dopisywane do indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa;
2) cena umorzenia – cena, po której jednostki uczestnictwa są sprzeda-
wane i odpisywane z indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa;
3) dzień wymagalności składki – pierwszy dzień każdego kolejnego 
okresu wynikającego z częstotliwości opłacania składki, odpowiadający 
datą początkowi ubezpieczenia, za który Ubezpieczający zobowiązany 
jest opłacić składkę, równą co najmniej składce minimalnej;
4) indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa – rachunek utwo-
rzony przez Towarzystwo dla danej umowy ubezpieczenia, na którym 
rejestrowane są jednostki uczestnictwa;
5) jednostka uczestnictwa – część ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego będąca proporcjonalnym, jednakowym udziałem w jego 
aktywach; jednostka uczestnictwa może być umarzana lub nabywana 
w całości lub w części;
6) nabycie jednostki uczestnictwa – kupno i dopisanie jednostki 
uczestnictwa do indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa;
7) nieszczęśliwy wypadek – nagłe, niezależne od woli Ubezpieczo-
nego, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które to 
zdarzenie stało się bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci Ubez-
pieczonego;
8) początek ubezpieczenia – określony w polisie dzień, od którego Towa-
rzystwo ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia;
9) polisa – dokument wystawiany przez Towarzystwo potwierdzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia i jej podstawowe warunki;
10) rocznica umowy – każda rocznica początku ubezpieczenia;
11) rok umowy – okres pomiędzy kolejnymi rocznicami umowy;
12) składka dodatkowa – dowolna kwota wpłacana w celu nabycia 
jednostek uczestnictwa;
13) składka minimalna – kwota, którą Ubezpieczający zobowiązany 
jest opłacać z częstotliwością i w wysokości określonej w polisie, przez 
cały okres trwania umowy ubezpieczenia;
14) składka optymalna – kwota stanowiąca równowartość 180% 
składki minimalnej, określona w polisie;
15) suma ubezpieczenia – kwota określona w polisie jako wybra-
na suma ubezpieczenia, wypłacana przez Towarzystwo w przypadkach 
wskazanych w OWU;
16) tabela opłat i wartości – uchwalane przez Zarząd Towarzystwa ze-
stawienie opłat ponoszonych w związku z zawarciem lub wykonywaniem 
umowy ubezpieczenia oraz wartości i kwot, od których uzależniona jest 
możliwość wykonywania określonych uprawnień wynikających z umowy 
ubezpieczenia, podane w załączniku nr 2 do niniejszych OWU;
17) Ubezpieczający – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub inna jednost-
ka organizacyjna, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do 
terminowego opłacania składek; 
18) ubezpieczenie bezskładkowe – umowa ubezpieczenia bez wymo-
gu opłacania składek minimalnych, ze zmienną sumą ubezpieczenia;

19) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (zwany również „fundu-
szem”) – wydzielona księgowo część aktywów zdeponowana na wydzie-
lonych rachunkach pieniężnych oraz wydzielonych rachunkach papierów 
wartościowych, inwestowana na zasadach określonych w regulaminach 
lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, stano-
wiących załącznik nr 1 do niniejszych OWU; aktywa te nie mogą być 
mieszane ani łączone z innymi rodzajami aktywów;
20) Ubezpieczony – osoba fizyczna, która w dniu początku ubezpie-
czenia ukończyła 1 rok życia i nie ukończyła 66 lat, której życie jest 
przedmiotem ubezpieczenia;
21) umorzenie jednostki uczestnictwa – sprzedaż i odpisanie jednost-
ki uczestnictwa z indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa;
22) umowa podstawowa – umowa uniwersalnego ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
23) umowa ubezpieczenia – umowa zawarta pomiędzy Ubezpiecza-
jącym a Towarzystwem, potwierdzona polisą;
24) umowa uzupełniająca – umowa ubezpieczenia obejmująca zakre-
sem ubezpieczenia dodatkowe zdarzenia w życiu Ubezpieczonego;
25) Uposażony – osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczonego, 
uprawniona do otrzymania świadczenia w razie jego śmierci;
26) wiek Ubezpieczonego – liczba ukończonych pełnych lat życia 
Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia; w kolejnych 
rocznicach umowy jest on podwyższany o liczbę pełnych lat umowy, 
jakie upłynęły od daty zawarcia umowy ubezpieczenia;
27) wniosek o ubezpieczenie – podpisany przez Ubezpieczającego 
i Ubezpieczonego dokument, sporządzony na formularzu Towarzystwa, 
którym Ubezpieczający wnioskuje o zawarcie umowy ubezpieczenia.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Art. 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

Art. 4
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego, z zastrze-
żeniem ust. 2.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następ-
stwie nieszczęśliwego wypadku, o ile wypadek ten wydarzy się w okresie, 
o którym mowa w art. 17. W podanym okresie Towarzystwo nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu zajścia jakichkolwiek innych zdarzeń.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Art. 5
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony.

Art. 6
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku o ubez-
pieczenie.
2. Jeżeli wniosek o ubezpieczenie został wypełniony nieprawidłowo lub 
jest niekompletny, Towarzystwo wezwie Ubezpieczającego do uzupeł-
nienia wniosku o ubezpieczenie lub do wypełnienia nowego wniosku 
o ubezpieczenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 
W takim przypadku odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie opisanym 
w art. 4 ust. 2 ulega zawieszeniu na okres od dnia otrzymania wezwa-
nia przez Ubezpieczającego do dnia otrzymania przez Towarzystwo 
uzupełnionego lub nowego, prawidłowo i kompletnie wypełnionego 
wniosku o ubezpieczenie.
3. Jeżeli Ubezpieczający nie uzupełni wniosku o ubezpieczenie lub nie 
wypełni nowego wniosku o ubezpieczenie w terminie i na zasadach 
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określonych w ust. 2, umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta, zaś 
wniosek o ubezpieczenie uznaje się za nieskuteczny.

Art. 7
1. Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są podać do wiadomości 
Towarzystwa wszystkie znane im okoliczności, o które Towarzystwo zapy-
tywało w związku z umową ubezpieczenia we wniosku o ubezpieczenie 
lub w innych pismach, przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
2. W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji, o któ-
rychmowa w ust. 1, Towarzystwo wolne jest od odpowiedzialności 
stosownie do odpowiednich postanowień powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.

Art. 8
1. Towarzystwo ma prawo uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia, 
od wieku Ubezpieczonego, wysokości sumy ubezpieczenia, informacji 
związanych ze stanem zdrowia Ubezpieczonego oraz od konieczności 
poddania się przez Ubezpieczonego badaniom lekarskim lub diagno-
stycznym, przeprowadzanym na koszt Towarzystwa.
2. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia również 
od dostarczenia dokumentów medycznych stanowiących o zabiegach lub 
chorobach przebytych przez Ubezpieczonego, będących w posiadaniu 
Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

Art. 9
1. Po analizie danych dotyczących Ubezpieczonego zawartych we 
wniosku o ubezpieczenie oraz innych dokumentach dostarczonych 
Towarzystwu przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub wynikających 
z przeprowadzonych badań, o których mowa w art. 8, Towarzystwo 
uprawnione jest do:
1) procentowego podwyższenia opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe, po-
wyżej stawek wyliczonych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 5;
2) obniżenia wysokości sumy ubezpieczenia w stosunku do zawartej 
we wniosku o ubezpieczenie lub obniżenia maksymalnej sumy ubez-
pieczenia;
3) zmiany zakresu ubezpieczenia w stosunku do zawartego we wniosku 
o ubezpieczenie.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają akceptacji Ubezpiecza-
jącego stosownie do postanowień art. 10.

Art. 10
1. Jeżeli z oceny ryzyka dokonanej przez Towarzystwo wynika, że Towa-
rzystwo może zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach, które będą 
odbiegać od treści złożonego wniosku o ubezpieczenie na niekorzyść 
Ubezpieczającego, Towarzystwo powiadomi o tym Ubezpieczającego 
na piśmie.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Towarzystwo wyznaczy Ubez-
pieczającemu termin, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni, na 
wyrażenie przez Ubezpieczającego zgody na zawarcie umowy ubezpie-
czenia na warunkach proponowanych przez Towarzystwo.
3. W przypadku niewyrażenia przez Ubezpieczającego zgody, o któ-
rej mowa w ust. 2, w podanym terminie, umowa ubezpieczenia nie 
zostanie zawarta, a odpowiedzialność Towarzystwa, o której mowa 
w art. 4 ust. 2, wygaśnie z ostatnim dniem wyznaczonego terminu, 
chyba że wcześniej Ubezpieczający poinformuje Towarzystwo o nie-
wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na warunkach proponowanych 
przez Towarzystwo.

Art. 11
1. Towarzystwo uprawnione jest do:
1) odroczenia terminu zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli konieczność 
taka wynika z oceny ryzyka dokonanej przez Towarzystwo;

2) odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 nie dochodzi do zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o czym Towarzystwo informuje Ubezpieczającego.

Art. 12
1. Towarzystwo potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą.
2. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem wskazanym 
w polisie doręczonej Ubezpieczającemu lub osobie przez niego upo-
ważnionej.

ZAKOŃCZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Art. 13
1. Ubezpieczający ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia z zacho-
waniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Początkiem okresu 
wypowiedzenia jest dzień miesiąca odpowiadający nazwą początkowi 
ubezpieczenia, a w przypadku braku takiego dnia – ostatni dzień miesiąca 
przypadający po dniu doręczenia Towarzystwu wypowiedzenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 umowa ubezpieczenia rozwiązuje 
się z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, o ile wcześniej 
nie nastąpi rozwiązanie umowy ubezpieczenia z przyczyn wskazanych 
w art. 22.

Art. 14
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni od daty jej zawarcia, a gdy jest przedsiębiorcą w terminie 
7 dni od daty jej zawarcia.

Art. 15
1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem powiadomienia 
Towarzystwa o zajściu zdarzenia zobowiązującego Towarzystwo do 
wypłaty świadczenia z tytułu umowy podstawowej.

Art. 16
1. Jeżeli wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywi-
dualnym rachunku jednostek uczestnictwa będzie niewystarczająca na 
pokrycie opłat z tytułu umowy ubezpieczenia, o których mowa w art. 
55, składka minimalna zostanie odpowiednio powiększona w celu za-
pewnienia pokrycia opłat, o których mowa w art. 55 w pełnej wy-
sokości.
2. O zmianie wysokości składki i jej wysokości Towarzystwo powiadomi 
Ubezpieczającego przed rocznicą polisy, od której zostanie dokonana 
ta zmiana.
3. W przypadku opisanym w art. 16 ust. 1 i 2, podwyższenie składki 
nie skutkuje podwyższeniem sumy ubezpieczenia.

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
Art. 17
1. Odpowiedzialność Towarzystwa, o której mowa w art. 4 ust. 2, 
rozpoczyna się od dnia następnego po dniu wypełnienia wniosku o ubez-
pieczenie i opłaceniu pierwszej składki.
2. Odpowiedzialność Towarzystwa, o której mowa w art. 4 ust. 2, 
ustaje:
1) z końcem dnia bezpośrednio poprzedzającego początek ubezpie-
czenia albo
2) z dniem powiadomienia Ubezpieczającego przez Towarzystwo o oko-
licznościach, o których mowa w art. 11 albo
3) z dniem odmowy zaakceptowania przez Ubezpieczającego zawarcia 
umowy ubezpieczenia na warunkach proponowanych przez Towarzystwo 
w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 albo
4) z końcem sześćdziesiątego dnia od daty jej rozpoczęcia.
3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w okresie zawieszenia 
odpowiedzialności wskazanym w art. 6 ust. 2.
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Art. 18
Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie, o którym mowa w art.4 
ust. 1, rozpoczyna się z dniem początku ubezpieczenia, pod warunkiem 
opłacenia przez Ubezpieczającego pierwszej składki.

Art. 19
Odpowiedzialność Towarzystwa ustaje z dniem rozwiązania umowy 
ubezpieczenia.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
Art. 20
1. Towarzystwo wolne jest od odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia, 
o którym mowa w art. 36 ust. 1, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w 
wyniku samobójstwa w okresie pierwszych 2 lat od początku ubezpieczenia;
2. Towarzystwo nie wypłaci świadczenia, o którym mowa w art. 36 
ust. 1, a jedynie całkowity wykup ubezpieczenia, na zasadach
opisanych w art. 46 ust. 1-4, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła:
1) bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działań wojennych lub wojny, 
inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego lub 
aktów terroryzmu;
2) w bezpośrednim lub pośrednim następstwie popełnienia przez Ubez-
pieczonego czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako 
przestępstwo.

SKŁADKA
Art. 21
1. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki w terminach 
i w wysokości równej co najmniej składce minimalnej, określonej w polisie.
2. Składka minimalna jest opłacana z góry za okresy: roczne, półroczne, 
kwartalne lub miesięczne, stosownie do częstotliwości
opłacania składki wskazanej w polisie.
3. Pierwsza składka minimalna opłacana jest niezwłocznie po wypeł-
nieniu wniosku o ubezpieczenie, na rachunek bankowy wskazany przez 
Towarzystwo i nie może być opłacona później niż w terminie 7 dni od 
daty podpisania przez Ubezpieczającego wniosku o ubezpieczenie.
4. Kolejne składki mogą być opłacane wyłącznie przelewem, na rachunek 
bankowy wskazany przez Towarzystwo, najpóźniej z dniem wymagalności 
składki. Składkę uważa się za zapłaconą z dniem zaksięgowania wpłaty 
na rachunku bankowym Towarzystwa.
5. W przypadku nieopłacenia przez Ubezpieczającego składki minimal-
nej, kolejna opłacona składka zaliczana jest na poczet pierwszej zaległej 
składki minimalnej.
6. Wszelkie wpłaty dokonane w okresie poprzedzającym dziesiąty dzień 
następujący bezpośrednio przed rocznicą umowy zostaną uznane jako 
wpłaty na poczet roku umowy, w którym zostały dokonane.
7. Wszelkie wpłaty dokonane w okresie dziesięciu dni następujących 
bezpośrednio przed rocznicą umowy zostaną uznane jako wpłaty na 
poczet kolejnego roku umowy, o ile Ubezpieczający nie zalega z opłatami 
składek minimalnych za ubezpieczenie.
8. Wysokość składki minimalnej nie może zostać obniżona w trakcie 
trwania umowy ubezpieczenia.

Art. 22
1. W razie niezapłacenia składki minimalnej do dnia wymagalności składki, 
Towarzystwo wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki, wyznaczając mu 
dodatkowy termin na dokonanie zapłaty. Dodatkowy termin na dokonanie 
zapłaty upływa z końcem drugiego miesiąca od dnia wymagalności składki.
2. Jeżeli składka minimalna nie zostanie opłacona przed upływem dodatko-
wego terminu, o którym mowa w ust. 1, umowę ubezpieczenia uważa się 
za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego z dniem wymagalności pierwszej 
zaległej składki, chyba że umowa ubezpieczenia zostanie przekształcona 
w ubezpieczenie bezskładkowe, stosownie do postanowień art. 48.

3. Ubezpieczający może zostać obciążony kosztem wezwania, o którym 
mowa w ust. 1, w wysokości określonej w tabeli opłat i wartości.

Art. 23
1. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot nadpłaconej składki za niewykorzy-
stany okres ochrony ubezpieczeniowej, w następujących przypadkach:
1) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, sto-
sownie do postanowień art. 14;
2) odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez Towarzystwo;
3) odmowy wyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na zawarcie umo-
wy ubezpieczenia na warunkach proponowanych przez Towarzystwo, 
stosownie do postanowień art. 10, chyba że wcześniej Towarzystwo 
będzie zobowiązane do wypłaty świadczenia, o którym mowa w art. 
4 ust. 2.
2. W przypadku, gdy Towarzystwo będzie zobowiązane do zwrotu Ubez-
pieczającemu nadpłaconej składki, zwracana składka zostanie pomniej-
szona o koszty poniesione przez Towarzystwo w związku z zawarciem 
i rozwiązaniem umowy ubezpieczenia (w szczególności koszty akwizycji 
oraz koszty przekazania nadpłaconej składki Ubezpieczającemu).
3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany dotyczącej numeru rachunku ban-
kowego wskazanego w treści wniosku o ubezpieczenie, Ubezpieczający 
jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Towarzystwo 
w celu umożliwienia Towarzystwu prawidłowego dokonywania zwrotu 
nadpłaconych składek.

Art. 24
Składki dodatkowe mogą być wpłacane w każdym momencie trwania 
umowy ubezpieczenia na rachunek bankowy, na który dokonywane są 
wpłaty składek minimalnych.

ALOKACJA SKŁADEK
Art. 25
1. Składki minimalne, optymalne oraz składki dodatkowe przeznaczane 
są na nabycie jednostek uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi 
poniżej.
2. Towarzystwo przeznaczy na nabycie jednostek uczestnictwa w pierw-
szym roku umowy od 30% do 62% każdej z dokonanych wpłat 
(w zależności od wieku Ubezpieczonego, zgodnie z wartościami wska-
zanymi w załączniku nr 2 do OWU), do momentu, w którym suma tych 
wpłat osiągnie wartość równą sumie składek optymalnych należnych za 
pierwszy rok umowy.
3. Poczynając od pierwszej rocznicy umowy Towarzystwo przeznaczy 
na nabycie jednostek uczestnictwa 100% dokonanych wpłat, z zastrze-
żeniem postanowień ust. 4–6.
4. Towarzystwo przeznaczy na nabycie jednostek uczestnictwa 101% 
każdej z dokonanych wpłat, od momentu gdy suma wpłat dokonanych 
w danym roku umowy przekroczy sumę składek optymalnych należnych 
za ten rok umowy.
5. Jeżeli składka minimalna zostanie podwyższona, wówczas – do mo-
mentu przekroczenia przez sumę dokonanych wpłat różnicy pomiędzy 
sumą składek minimalnych należnych za dany rok umowy a sumą składek 
minimalnych z poprzedniego roku umowy – Towarzystwo przeznaczy 
na nabycie jednostek uczestnictwa w pierwszej kolejności od 30% do 
62% każdej z dokonanych wpłat, w zależności od wieku Ubezpieczo-
nego na dzień podwyższenia składki, zgodnie wartościami wskazanymi 
w załączniku nr 2 do OWU.
6. Jeżeli składka minimalna zostanie podwyższona i dokonane wpłaty 
umowy, wówczas – do momentu przekroczenia przez sumę dokona-
nych wpłat różnicy pomiędzy sumą składek optymalnych należnych za 
dany rok umowy, a sumą składek optymalnych z poprzedniego roku 
umowy – Towarzystwo przeznaczy na nabycie jednostek uczestnictwa 
od 30% do 62% każdej z dokonanych wpłat w zależności od wieku 
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Ubezpieczonego na dzień podwyższenia składki, zgodnie z wartościami 
wskazanymi w załączniku nr 2 do OWU.

PODWYŻSZENIE I INDEKSACJA SKŁADKI
Art. 26
1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający może 
wnioskować o podwyższenie wysokości składki minimalnej, jedynie 
wówczas, gdy jednocześnie wnioskuje o podwyższenie wybranej sumy 
ubezpieczenia powyżej bieżącej maksymalnej sumy ubezpieczenia. 
W takim przypadku postanowienia art. 6–12 stosuje się odpowiednio.
2. Wniosek o podwyższenie składki minimalnej zostanie rozpatrzony 
pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek minimalnych.
3. Towarzystwo może w rocznicę umowy zaproponować Ubezpiecza-
jącemu podwyższenie wybranej sumy ubezpieczenia i składki minimalnej 
o wskaźnik indeksacji.
4. Wskaźnik indeksacji ustalany jest przez Towarzystwo w pierwszym 
kwartale każdego roku kalendarzowego, w oparciu o:
1) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koniec poprzedniego 
roku kalendarzowego i
2) wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalanie wskaźnika 
indeksacji oraz
3) jednoroczny WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate – oprocen-
towanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom) 
obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego.
5. Wskaźnik indeksacji ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 4, od-
nosi się do indeksacji umów ubezpieczeń, dokonywanych po upływie 
dwóch miesięcy od dnia ustalenia nowego wskaźnika i obowiązuje do 
momentu zastosowania kolejnego wskaźnika indeksacji.
6. O aktualnym wskaźniku indeksacji Towarzystwo powiadomi Ubezpie-
czającego najpóźniej na 30 dni przed rocznicą umowy, podając jednocze-
śnie wartość wybranej sumy ubezpieczenia i składki minimalnej, ustalo-
nych w oparciu o ten wskaźnik indeksacji. Towarzystwo nie proponuje 
podwyższenia sumy ubezpieczenia i składki od chwili przekształcenia 
umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe.
7. Ubezpieczający może zrezygnować z możliwości podwyższenia sumy 
ubezpieczenia i składki, o której mowa w ust. 3.
8. O rezygnacji, o której mowa w ust. 7, Ubezpieczający obowiązany 
jest poinformować Towarzystwo w formie pisemnej, najpóźniej na 14 dni 
przed najbliższą rocznicą umowy następującą po otrzymaniu powiado-
mienia o indeksacji. Nieprzekazanie przez Ubezpieczającego rezygnacji, 
o której mowa powyżej, w podanym terminie i formie, uważa się za 
wyrażenie zgody na podwyższenie sumy ubezpieczenia i składki, zgodnie 
z propozycją Towarzystwa.
9. Podwyższenie składki minimalnej powoduje podwyższenie składki 
optymalnej oraz minimalnej i maksymalnej sumy ubezpieczenia, o czym 
Towarzystwo informuje Ubezpieczającego przy podwyższeniu składki 
minimalnej.
10. Podwyższenie składki minimalnej wchodzi w życie w najbliższą rocz-
nicę umowy następującą po zaakceptowaniu wniosku o podwyższenie 
składki minimalnej przez Towarzystwo.

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI OPŁACANIA SKŁADKI
Art. 27
1. Ubezpieczający może w każdym momencie trwania umowy ubezpie-
czenia złożyć wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składki.
2. Wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składki zostanie rozpatrzony 
pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek minimalnych.
3. Towarzystwo dokona zmiany częstotliwości opłacania składki w naj-
bliższym możliwym terminie zależnym od aktualnie obowiązującej i wnio-
skowanej przez Ubezpieczającego częstotliwości opłacania składki.

4. O dokonanej zmianie częstotliwości opłacania składki Towarzystwo 
powiadomi Ubezpieczającego na piśmie, podając dzień z jakim zmiana 
ta wchodzi w życie.
5. W dniu wejścia w życie nowej częstotliwości opłacania składki To-
warzystwo wystawi nową polisę potwierdzającą dokonaną zmianę czę-
stotliwości i wynikającą z tego zmianę wysokości składki.
6. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składki minimalnej 
w nowej wysokości począwszy od dnia wejścia w życie zmienionej 
częstotliwości opłacania składki.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK
Art. 28
1. Ubezpieczający może w trakcie trwania umowy ubezpieczenia złożyć 
wniosek o okresowe zwolnienie z opłacania składek.
2. Okresowe zwolnienie z opłacania składek jest możliwe po upływie 
24 miesięcy od początku ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia przez 
Ubezpieczającego wszystkich należnych składek minimalnych.
3. Towarzystwo nie wyrazi zgody lub odstąpi od już wyrażonej zgody 
na okresowe zwolnienie z opłacania składek, jeżeli wartość jednostek 
uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek 
uczestnictwa jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich należnych 
Towarzystwu opłat z tytułu umowy, wymagalnych w okresie zwolnienia 
z opłacania składek i trzech miesięcy następujących bezpośrednio po 
jego zakończeniu. Towarzystwo nie wyrazi również zgody na okresowe 
zwolnienie z opłacania składek, jeżeli od ostatniego okresowego zwol-
nienia z opłacania składek nie upłynęły trzy pełne lata umowy.
4. Okres zwolnienia z opłacania składek nie może trwać dłużej niż 
do najbliższej rocznicy umowy następującej po rozpoczęciu tego 
okresu.
5. Zwolnienie z opłacania składek rozpoczyna się od najbliższego dnia 
wymagalności składki następującego po zaakceptowaniu przez Towarzy-
stwo wniosku o okresowe zwolnienie z opłacania składek.
6. W okresie zwolnienia z opłacania składek nie jest możliwa zmiana 
wysokości wybranej sumy ubezpieczenia, składki minimalnej i często-
tliwości opłacania składek, oraz dokonanie przez Ubezpieczającego 
częściowego wykupu.

Art. 29
1. Jeżeli w okresie zwolnienia z opłacania składek dokonana zostanie jaka-
kolwiek wpłata na rzecz umowy ubezpieczenia, przyjmuje się, że z dniem 
dokonania wpłaty Ubezpieczający zrezygnował ze zwolnienia z opłacania 
składek. W takim przypadku zwolnienie z opłacania składek kończy się 
z najbliższym dniem wymagalności składki następującym po dokonanej 
wpłacie, przy czym wpłata ta zostanie zaliczona na rzecz pierwszej składki 
należnej po zakończeniu zwolnienia z opłacania składek.
2. Wpłata, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona w pierw-
szej kolejności na pokrycie kolejnych składek minimalnych należnych do 
najbliższej rocznicy umowy.

SUMA UBEZPIECZENIA
Art. 30
1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający może wnio-
skować o zmianę wysokości wybranej sumy ubezpieczenia w granicach 
wyznaczonych pomiędzy minimalną a maksymalną sumą ubezpieczenia 
podanymi w polisie, bez zmiany wysokości składki minimalnej, z zacho-
waniem następujących zasad:
1) zmiana wysokości wybranej sumy ubezpieczenia możliwa jest wy-
łącznie po ukończeniu przez Ubezpieczonego 10 lat;
2) zmiana wysokości wybranej sumy ubezpieczenia wymaga złożenia 
wniosku sporządzonego na formularzu Towarzystwa;
3) do podwyższenia wybranej sumy ubezpieczenia stosuje się odpo-
wiednio postanowienia art. 6–12.
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2. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego wysokość wybranej sumy 
ubezpieczenia może zostać podwyższona powyżej dotychczasowej mak-
symalnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem podwyższenia składki 
minimalnej stosownie do postanowień art. 26.
3. Wniosek o zmianę sumy ubezpieczenia zostanie rozpatrzony pod 
warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek minimalnych.
4. Zmiana sumy ubezpieczenia obowiązuje od dnia wystawienia przez 
Towarzystwo polisy potwierdzającej dokonaną zmianę.

Art. 31
1. Niezależnie od postanowień określonych w art. 30, wysokość sumy 
ubezpieczenia może zostać podwyższona bez konieczności udzielania 
przez Ubezpieczonego informacji na temat jego stanu zdrowia, jak i bez 
konieczności poddania się przez Ubezpieczonego badaniom lekarskim 
lub diagnostycznym, w przypadku:
1) zawarcia przez Ubezpieczonego związku małżeńskiego – o 50%;
2) narodzin dziecka Ubezpieczonego – o 25%.
2. Suma ubezpieczenia po podwyższeniu, o którym mowa w ust. 1, 
nie może przekraczać wysokości maksymalnej sumy ubezpieczenia obo-
wiązującej w dniu zajścia zdarzenia będącego podstawą podwyższenia 
sumy ubezpieczenia.
3. Podwyższenie wybranej sumy ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1, może nastąpić, o ile zostaną spełnione wszystkie poniższe 
przesłanki:
1) Ubezpieczający złoży pisemny wniosek na formularzu Towarzystwa, 
nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zajścia jednego ze 
zdarzeń wymienionych w ust. 1;
2) Towarzystwu zostaną przekazane, w zależności od zdarzenia, do-
kumenty urzędowe potwierdzające zawarcie przez Ubezpieczonego 
związku małżeńskiego lub narodziny dziecka Ubezpieczonego;
3) zostaną opłacone wszystkie należne składki minimalne,
4) Ubezpieczający nie korzysta z okresowego zwolnienia z opłacania 
składek;
5) Ubezpieczony nie ukończył sześćdziesiątego roku życia.
4. Towarzystwo jest zobowiązane do rozpatrzenia wniosku o podwyż-
szenie sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jego otrzymania 
łącznie z dokumentem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
5. Zmiana sumy ubezpieczenia obowiązuje od dnia wystawienia przez 
Towarzystwo polisy potwierdzającej dokonane podwyższenie.
6. Podwyższenie sumy ubezpieczenia określone w ust. 1, nie powoduje 
podwyższenia sum ubezpieczenia z tytułu zawartych umów uzupełnia-
jących.

Art. 32
Wysokość sumy ubezpieczenia ulega obniżeniu w każdym przypadku 
dokonania częściowego wykupu lub regularnych wypłat, o kwotę do-
konanego częściowego wykupu lub sumę regularnych wypłat.

UPOSAŻONY
Art. 33
1. Ubezpieczony może wskazać jednego lub więcej Uposażonych.
2. Wskazanie Uposażonego może nastąpić zarówno przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia, we wniosku o ubezpieczenie, jak i w każdym 
czasie jej trwania i wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

Art. 34
1. W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony może 
odwołać Uposażonego lub zmienić jego procentowy udział w świad-
czeniu. Dyspozycja taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności.
2. Towarzystwo związane jest dyspozycją Ubezpieczonego, o której 
mowa w ust. 1, począwszy od dnia jej doręczenia Towarzystwu.

Art. 35
Każda zmiana Uposażonego, jego odwołanie lub zmiana udziału Upo-
sażonego w kwocie świadczenia, potwierdzane jest przez Towarzystwo 
nową polisą.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
Art. 36
1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, o której mowa w art. 4 ust. 1, 
Towarzystwo wypłaci jednorazowo wyższą z podanych kwot:
1) sumę ubezpieczenia obowiązującą w dniu śmierci Ubezpieczonego albo
2) wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym 
rachunku jednostek uczestnictwa; wartość ta zostanie ustalona we-
dług liczby jednostek uczestnictwa z dnia powiadomienia Towarzystwa 
o śmierci Ubezpieczonego i ceny umorzenia ustalonej w dniu najbliż-
szej wyceny następującej po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo 
wniosku o wypłatę świadczenia.
2. Towarzystwo ma prawo pomniejszyć wypłacane świadczenia o składki 
i opłaty należne do dnia wypłaty świadczenia.

Art. 37
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwe-
go wypadku, o której mowa w art. 4 ust. 2, Towarzystwo wypłaci 
świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, wskazanej we wniosku 
o ubezpieczenie, nie więcej jednak niż kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć 
tysięcy) złotych.

Art. 38
1. Towarzystwo wypłaca świadczenie na podstawie pisemnego za-
wiadomienia o śmierci Ubezpieczonego, które powinno być w miarę 
możliwości sporządzone na formularzu Towarzystwa.
2. Do wypłaty świadczenia niezbędne jest doręczenie Towarzystwu, 
w zależności od okoliczności i tytułu wypłaty:
1) odpisu aktu zgonu i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 
przyczynę śmierci Ubezpieczonego;
2) dokumentu potwierdzającego okoliczności śmierci Ubezpieczonego;
3) kopii dokumentów potwierdzających tożsamość osób uprawnionych 
do świadczenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez no-
tariusza lub osobę reprezentującą Towarzystwo;
4) numeru rachunku bankowego, na który Towarzystwo ma dokonać 
wypłaty świadczenia;
5) innych dokumentów wskazanych przez Towarzystwo, niezbędnych do 
ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz wysokości świadczenia.
3. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła poza granicami Rzeczpospo-
litej Polskiej, akt zgonu lub inne dokumenty powinny być potwierdzone 
przez polską placówkę dyplomatyczną lub uprawniony organ (Apostille) 
i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę świadczenia Towarzystwo prze-
prowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarze-
nia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także 
pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego i osoby 
uprawnione z tytułu umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty 
są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia.
5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, 
niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym 
pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności 
oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową od-
mowę wypłaty świadczenia.

Art. 39
1. Towarzystwo wypłaca świadczenie najpóźniej w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego, pod warun-
kiem otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 38.
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2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia 
okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wy-
jaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia 
Towarzystwo wypłaci w terminie przewidzianym w ust. 1.
3. Jeżeli w terminach określonych powyżej Towarzystwo nie wypła-
ci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę składającą zawiadomienie 
o śmierci Ubezpieczonego, o przyczynach niemożności wypłaty świad-
czenia w całości lub w części, a także wypłaca
bezsporną część świadczenia.

Art. 40
1. Świadczenie wypłacane jest osobom wskazanym jako Uposażony, 
z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Jeżeli Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a nie oznaczył ich udziału 
w kwocie świadczenia, przyjmuje się, że udziały tych osób są równe.
3. Jeżeli jeden z kilku Uposażonych zmarł lub przestał istnieć przed 
śmiercią Ubezpieczonego, udział tego Uposażonego w wypłacanym 
świadczeniu przejmują pozostali Uposażeni proporcjonalnie do już po-
siadanych przez nich udziałów.
4. Jeżeli Uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego 
wskazanie go, jako uprawnionego do świadczenia, staje się bezskuteczne. 
W takim przypadku postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego albo gdy jedyny Upo-
sażony w dniu śmierci Ubezpieczonego nie żył, nie istniał lub jego 
wskazanie stało się bezskuteczne, stosownie do postanowień ust. 4, 
świadczenie wypłacane jest spadkobiercom Ubezpieczonego, w czę-
ściach określonych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, 
z wyłączeniem Skarbu Państwa.
6. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego albo gdy jedyny Upo-
sażony w dniu śmierci Ubezpieczonego nie żył, nie istniał lub utracił 
prawo do świadczenia i nie żyje żadna z osób wymienionych w ust. 5, 
świadczenie wypłacane jest temu, kto pokrył koszty pogrzebu Ubezpie-
czonego, w wysokości udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak 
niż do wysokości sumy ubezpieczenia.
7. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób uprawnionych, 
wymienionych w ust. 5.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY
Art. 41
1. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane przez Towarzy-
stwo, opisane są w załączniku nr 1 do niniejszych OWU. Towarzystwo 
ma prawo zwiększyć liczbę oferowanych ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych.
2. Ubezpieczający, we wniosku o ubezpieczenie, określa ubezpieczenio-
wy fundusz kapitałowy lub ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, któ-
rych jednostki uczestnictwa będzie nabywał za dokonywane wpłaty oraz 
procentowy podział środków przekazywanych na wybrane fundusze.

Art. 42
1. Aktywa brutto ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są równe 
sumie wartości wszystkich składników majątkowych tworzących fundusz, 
pomniejszonej o wartość zobowiązań funduszu.
2. Do składników majątkowych tworzących fundusz, o których mowa 
w ust. 1, zalicza się w szczególności: dochody osiągnięte w wyniku dokona-
nych inwestycji, w tym odsetki oraz dochody pochodzące z dywidend.
3. Zobowiązania funduszu, o których mowa ust 1, tworzą w szczegól-
ności: prowizje maklerskie za transakcje portfelowe, opłaty za przecho-
wywanie aktywów i za przelewy gotówkowe oraz opłaty obciążające 
aktywa funduszu, które wynikają z przepisów prawa podatkowego 
i innych przepisów prawa.

4. Aktywa netto funduszu są obliczane jako aktywa brutto pomniejszone 
o wartość aktualnej w dniu wyceny opłaty za zarządzanie.
5. Aktywa brutto funduszu i aktywa netto funduszu wyznaczone są 
z dokładnością do jednego grosza.

Art. 43
1. W celu określenia ceny nabycia i ceny umorzenia, Towarzystwo do-
konuje wyceny wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapi-
tałowego i ustala cenę rzeczywistą jednostki uczestnictwa, nie rzadziej 
niż raz w miesiącu kalendarzowym.
2. Cena rzeczywista jednostki uczestnictwa wyrażana w złotych pol-
skich jest równa wartości aktywów netto funduszu, podzielonych przez 
liczbę jednostek uczestnictwa ogółem, na które został on podzielony, 
w zaokrągleniu do pięciu miejsc po przecinku.
3. Cenę umorzenia ustala się mnożąc cenę rzeczywistą przez współ-
czynnik:
1) od 0,99 do 1,00 – jeżeli od momentu poprzedniej wyceny więcej 
jednostek danego funduszu umorzono niż nabyto;
2) od 1,00 do 1,01 do – jeżeli od momentu poprzedniej wyceny więcej 
jednostek danego funduszu nabyto niż umorzono.
4. Cenę nabycia oblicza się dzieląc cenę umorzenia przez 0,95.
5. Cenę umorzenia oraz cenę nabycia ustala się z dokładnością do 
jednego grosza.

Art. 44
1. Jednostki uczestnictwa nabywane za kwoty przekazane tytułem pierw-
szej wpłaty na konto umowy ubezpieczenia kupowane są po cenie 
nabycia obowiązującej w dniu wyceny, następującym po dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia i po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy 
Towarzystwa.
2. Nabycie jednostek uczestnictwa za każdą kolejną wpłatę dokonywane 
jest po cenie nabycia obowiązującej w dniu wyceny, następującym po 
wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa.

Art. 45
1. Ubezpieczający jest uprawniony do przeniesienia środków już zgro-
madzonych na funduszu do innego funduszu, w całości lub w części, 
spośród ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez 
Towarzystwo. W takim przypadku przeniesienie jednostek uczestnictwa 
dotychczasowego funduszu na jednostki uczestnictwa innego wskazanego 
przez Ubezpieczającego funduszu dokonywane jest po cenach umorzenia 
tych funduszy. Przeniesienie dokonywane jest najpóźniej w czternastym 
dniu po otrzymaniu przez Towarzystwo pisemnego wniosku o przenie-
sienie jednostek między funduszami i podlega opłacie, o której mowa 
w art. 55 ust. 2.
2. Ubezpieczający jest uprawniony do ustalenia nowego procentowego 
podziału środków przekazywanych na wybrane ubezpieczeniowe fun-
dusze kapitałowe. Zmiana taka zostanie zarejestrowana przez Towarzy-
stwo najpóźniej w czternastym dniu po otrzymaniu wniosku, o którym 
mowa w ust. 3 i będzie dotyczyła wszelkich wpłat dokonywanych po 
jej zarejestrowaniu.
3. Zmiany, o których mowa powyżej, dokonywane są na wniosek Ubez-
pieczającego, sporządzony na formularzu Towarzystwa. Wniosek taki 
zostanie rozpatrzony pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych 
składek minimalnych.

WYKUP UBEZPIECZENIA
Art. 46
1. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia na skutek jej wy-
powiedzenia oraz w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2, 
wypłacany jest całkowity wykup ubezpieczenia, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 3–8.
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2. Ubezpieczający może, na pisemny wniosek, dokonać całkowitego lub 
częściowego wykupu ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi 
w kolejnych ustępach. Złożenie wniosku o całkowity wykup ubezpie-
czenia jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia, 
o którym mowa w art. 13. ust. 1.
3. Kwota całkowitego wykupu ubezpieczenia może być naliczona i wy-
płacona nie wcześniej niż po drugiej rocznicy umowy, pod warunkiem 
opłacenia wszystkich składek minimalnych należnych do tej daty.
4. Całkowity wykup ubezpieczenia oznacza wypłatę kwoty uzyskanej 
poprzez pomnożenie liczby jednostek uczestnictwa zgromadzonych na 
indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa w dniu rozwiązania 
umowy, przez cenę umorzenia obowiązującą w dniu najbliższej wy-
ceny dokonywanej po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, przy czym 
w przypadku wypłaty całkowitego wykupu do piątej rocznicy umowy, 
podstawą naliczenia całkowitego wykupu jest połowa jednostek uczestnic-
twa zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa 
w dniu rozwiązania umowy.
5. Wykup ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczającemu, a w przypadku jego 
śmierci przed wypłatą wykupu ubezpieczenia – jego spadkobiercom.
6. Wypłata całkowitego wykupu dokonywana jest po otrzymaniu danych 
umożliwiających wypłatę należnej kwoty osobie lub osobom uprawnio-
nym, w terminie 30 dni od:
1) rozwiązania umowy;
2) podjęcia przez Towarzystwo decyzji o odmowie wypłaty świadcze-
nia z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 2, o ile wypłata całkowitego 
wykupu ubezpieczenia dokonywana jest w okolicznościach, o których 
mowa w art. 20 ust. 2.
7. W przypadku wypłaty całkowitego wykupu ubezpieczenia na rzecz 
spadkobierców Ubezpieczającego, wypłata dokonywana jest po otrzyma-
niu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 
potwierdzającego uprawnienia oznaczonych osób jako spadkobierców 
Ubezpieczającego. 
8. Całkowity wykup ubezpieczenia nie jest wypłacany, jeżeli w okre-
sie poprzedzającym jego wypłatę zaistnieją przesłanki zobowiązujące 
Towarzystwo do wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, 
o którym mowa w art. 36.

Art. 47
1. Ubezpieczający może dokonać częściowego wykupu ubezpieczenia, 
poczynając od 31 dnia następującego po początku ubezpieczenia, pod 
warunkiem opłacenia wszystkich należnych składek minimalnych.
2. Kwota częściowego wykupu nie może być niższa niż kwota określona 
w tabeli opłat i wartości.
3. Wypłata częściowego wykupu ubezpieczenia nie jest możliwa, jeżeli jej 
dokonanie spowoduje, iż wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych 
na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa będzie niższa niż 
suma składek optymalnych należnych za dany rok umowy.
4. We wniosku o częściowy wykup ubezpieczenia Ubezpieczający zo-
bowiązany jest określić kwotę wypłaty. Jeżeli z uwagi na postanowienia 
niniejszych OWU, wypłata częściowego wykupu będzie możliwa, ale 
w wysokości mniejszej niż wnioskowana przez Ubezpieczającego, To-
warzystwo dokona wypłaty największej z możliwych kwot.
5. Towarzystwo rozpatrzy wniosek o dokonywanie częściowego wykupu 
najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania tego wniosku. Niezaakcepto-
wanie powyższego wniosku będzie przy tym możliwe jedynie wówczas, 
gdy nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa powyżej.
6. Częściowy wykup ubezpieczenia oznacza wypłatę wnioskowanej przez 
Ubezpieczającego kwoty, uzyskanej w drodze umorzenia odpowiedniej 
liczby jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym rachunku 
jednostek uczestnictwa po cenie umorzenia obowiązującej w najbliż-
szym dniu wyceny następującym po zaakceptowaniu przez Towarzystwo 
wniosku o częściowy wykup ubezpieczenia.

7. Towarzystwo, celem wypłaty częściowego wykupu ubezpieczenia, umo-
rzy odpowiednią liczbę jednostek uczestnictwa funduszy w proporcji zgodnej 
z procentowym podziałem środków, o którym mowa w art. 41 ust. 2.
8. Dokonanie częściowego wykupu ubezpieczenia powoduje obniże-
nie sumy ubezpieczenia o kwotę dokonanej wypłaty, co Towarzystwo 
potwierdza wystawiając nową polisę.
9. Wypłata kwoty należnej z tytułu częściowego wykupu ubezpieczenia 
dokonywana jest najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania wniosku 
o częściowy wykup ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE
Art. 48
1. Jeżeli, po drugiej rocznicy umowy, zaległość w opłacaniu składek mini-
malnych przekroczy dwa miesiące licząc od dnia wymagalności pierwszej 
zaległej składki i wartość jednostek uczestnictwa (wg ceny umorzenia 
obowiązującej w ostatnim dniu przed przekształceniem w ubezpieczenie 
bezskładkowe) zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek 
uczestnictwa wynosi co najmniej 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych, 
umowa ubezpieczenia, począwszy od pierwszego dnia zaległości, prze-
kształca się w ubezpieczenie bezskładkowe.
2. Przepisów o ubezpieczeniu bezskładkowym nie stosuje się, jeżeli 
w okresie zaległości w opłacaniu składek, o którym mowa w ust. 1, 
Ubezpieczający złoży wniosek o całkowity wykup ubezpieczenia lub 
wypowie umowę ubezpieczenia.
3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 wartość jednostek 
uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek 
uczestnictwa wynosi mniej niż 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych, To-
warzystwo wypłaca kwotę całkowitego wykupu ubezpieczenia, z za-
chowaniem zasad określonych w art. 46.

Art. 49
1. Po drugiej rocznicy umowy umowa ubezpieczenia może zostać 
przekształcona w ubezpieczenie bezskładkowe na wniosek Ubezpie-
czającego, jeżeli opłacono wszystkie składki minimalne za okres co naj-
mniej 24 miesięcy od daty początku ubezpieczenia i wartość jednostek 
uczestnictwa (wg ceny umorzenia obowiązującej w ostatnim dniu przed 
przekształceniem w ubezpieczenie bezskładkowe) wynosi co najmniej 
2500 (dwa tysiące pięćset) złotych.
2. Towarzystwo rozpatrzy wniosek o przekształcenie umowy ubezpieczenia 
w ubezpieczenie bezskładkowe najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania 
tego wniosku. Zaakceptowanie powyższego wniosku będzie przy tym możliwe 
jedynie wówczas, gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w ust. 1.
3. Umowa ubezpieczenia zostanie przekształcona w ubezpieczenie bez-
składkowe w trybie określonym w ust. 1, z pierwszym dniem okresu, 
za który Ubezpieczający nie opłacił należnej składki.

Art. 50
1. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu bezskładkowym jest równa 
minimalnej sumie ubezpieczenia obowiązującej w ostatnim dniu przed 
przekształceniem w ubezpieczenie bezskładkowe lub wartości jedno-
stek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek 
uczestnictwa obliczonej po cenie umorzenia obowiązującej w ostatnim 
dniu przed przekształceniem w ubezpieczenie bezskładkowe w zależ-
ności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
2. Z dniem przekształcenia umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie 
bezskładkowe ulegają rozwiązaniu wszystkie umowy uzupełniające.
3. Przekształcenie umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe 
Towarzystwo potwierdza nową polisą.

Art. 51
1. W trakcie trwania ubezpieczenia bezskładkowego Ubezpieczający może 
dokonywać wpłaty składek dodatkowych w dowolnej wysokości.
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2. W przypadku dokonania wpłaty składki dodatkowej, o której mowa 
powyżej, nabycie jednostek uczestnictwa nie może nastąpić przed otrzy-
maniem przez Towarzystwo potwierdzenia dokonanej wpłaty i pisemnego 
oświadczenia Ubezpieczającego określającego proporcje, w jakich składka 
dodatkowa ma zostać przeznaczona na zakup jednostek uczestnictwa we 
wskazanych przez Ubezpieczającego ubezpieczeniowych funduszach ka-
pitałowych.
3. Na nabycie jednostek uczestnictwa w czasie trwania ubezpieczenia 
bezskładkowego przeznaczane jest 100% składki dodatkowej. W takim 
przypadku postanowień art. 25 nie stosuje się.

Art. 52
1. W trakcie trwania ubezpieczenia bezskładkowego Ubezpieczającemu 
przysługuje prawo do regularnych wypłat.
2. Regularne wypłaty dokonywane są z góry, w zależności od wyboru 
Ubezpieczającego, za okresy:
1) roczne;
2) półroczne;
3) kwartalne;
4) miesięczne.
3. Każdorazowa kwota regularnej wypłaty nie może być niższa niż 
100 (sto) złotych.
4. Każdorazowa kwota regularnej wypłaty nie może być wyższa niż 
określony współczynnik procentowy wartości jednostek uczestnictwa 
zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa, 
według ceny umorzenia obowiązującej w dniu wyceny bezpośrednio 
poprzedzającym wypłatę kwoty regularnej wypłaty.
Współczynnik procentowy jest równy:
1) 12% – dla wypłat rocznych;
2) 6% – dla wypłat półrocznych;
3) 3% – dla wypłat kwartalnych;
4) 1% – dla wypłat miesięcznych.
5. Regularne wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie w formie prze-
lewu bankowego, przy czym Towarzystwo może potrącić z każdej re-
gularnej wypłaty opłatę, o której mowa w art. 55 ust. 8.
6. Dokonanie regularnej wypłaty powoduje obniżenie sumy ubezpie-
czenia o kwotę dokonanej wypłaty.

Art. 53
1. Regularne wypłaty dokonywane są na pisemny wniosek Ubezpiecza-
jącego, złożony na formularzu Towarzystwa.
2. Towarzystwo rozpatrzy wniosek o dokonywanie regularnych wypłat 
najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania tego wniosku. Niezaakcepto-
wanie powyższego wniosku będzie przy tym możliwe jedynie wówczas, 
gdy nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w art. 52.
3. Regularna wypłata następuje poprzez umorzenie odpowiedniej liczby 
jednostek uczestnictwa obliczonej po cenie umorzenia obowiązującej 
w ostatnim dniu wyceny poprzedzającym naliczenie kwoty regularnej 
wypłaty. W takim przypadku postanowienia art. 47 ust. 7 stosuje się 
odpowiednio.
4. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty umorzenia jednostek 
uczestnictwa, o którym mowa w ust. 3, Towarzystwo dokona prze-
lewu wnioskowanej wypłaty na rachunek bankowy wskazany przez 
Ubezpieczającego.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany dotyczącej numeru rachunku ban-
kowego wskazanego w treści wniosku, o którym mowa w art. 53 ust. 
1, Ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym 
fakcie Towarzystwo w celu umożliwienia Towarzystwu prawidłowego 
dokonywania regularnych wypłat.
6. Towarzystwo wstrzyma regularne wypłaty w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisemnego wniosku Ubezpieczającego o wstrzymanie regu-
larnych wypłat.

Art. 54
1. Na wniosek Ubezpieczającego Towarzystwo, jeden raz w trakcie 
trwania umowy ubezpieczenia, może wyrazić zgodę na przekształ-
cenie ubezpieczenia bezskładkowego w umowę ubezpieczenia na 
warunkach obowiązujących przed przekształceniem w ubezpieczenie 
bezskładkowe.
2. Towarzystwo nie wyrazi zgody na przekształcenie, o którym mowa 
w ust. I, jeżeli przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe 
zostało dokonane na wniosek Ubezpieczającego.
3. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest przy 
odpowiednim zachowaniu zasad określonych w art. 6–12.

OPŁATY
Art. 55
1. Z tytułu zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym To-
warzystwo pobiera roczną opłatę (opłata za zarządzanie), której od-
powiednia część, proporcjonalnie do okresu, jaki upłynął od ostatniej 
wyceny, pobierana jest w każdym momencie wyceny wartości aktywów 
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Opłata za zarządzanie wyli-
czana jest w oparciu o odpowiedni procent wartości aktywów funduszu 
brutto, podawany w tabeli opłat i wartości.
2. W przypadku drugiego i kolejnych, w ramach danego miesiąca ka-
lendarzowego, przeniesień jednostek uczestnictwa między funduszami, 
stosownie do postanowień art. 45 ust. 1, Towarzystwo pobierze opłatę 
za przeniesienie między funduszami wyliczaną w oparciu o odpowiedni 
procent wartości przenoszonych aktywów, podawany w tabeli opłat 
i wartości.
3. W przypadku dokonania częściowego wykupu ubezpieczenia, stosow-
nie do postanowień art. 47, Towarzystwo pobierze opłatę za częściowy 
wykup wyliczaną w oparciu o odpowiedni procent wartości wypłacanej 
kwoty, podawany w tabeli opłat i wartości.
4. Towarzystwo pobiera miesięczną opłatę administracyjną, której wiel-
kość jest określana w tabeli opłat i wartości, potrącaną po umorzeniu 
odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa, zgodnie z ceną umorzenia 
obowiązującą w dniu naliczenia opłaty.
5. Towarzystwo pobiera opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe poprzez 
co miesięczne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa 
zgromadzonych na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa, 
po cenie umorzenia z dnia pobierania opłaty, w wysokości 1/12 kwoty 
wyliczonej zgodnie z poniższym wzorem:

ORU = SR * (I+N) qx

Gdzie:
1) ORU – oznacza opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe;
2) SR – oznacza różnicę pomiędzy wybraną sumą ubezpieczenia a war-
tością jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym rachunku 
jednostek uczestnictwa, wyliczoną w oparciu o cenę umorzenia obo-
wiązującą w dniu naliczenia opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe;
3) qx – oznacza roczne prawdopodobieństwo zgonu właściwe dla płci 
i wieku Ubezpieczonego w dniu naliczenia opłaty, wynikające z „Tablic 
Trwania Życia” wskazanych w załączniku nr 2;
4) N – oznacza narzut na wartość prawdopodobieństwa zgonu, wska-
zany w załączniku nr 2.
6. Za dzień naliczenia opłaty, o którym mowa w ust. 4 i 5, uważa 
się ten dzień każdego miesiąca kalendarzowego, który datą odpowiada 
początkowi ubezpieczenia.
7. Wystosowanie wezwania, o którym mowa w art. 22 ust. 1, może 
podlegać opłacie za wezwanie, której wysokość jest określona w tabeli 
opłat i wartości, dokonywanej w drodze umorzenia odpowiedniej licz-
by jednostek uczestnictwa, po cenie umorzenia obowiązującej w dniu 
wystosowania wezwania.
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8. Regularna wypłata, o której mowa w art. 52, może być obciążona 
opłatą za regularną wypłatę, której wysokość jest określona w tabeli 
opłat i wartości, naliczaną w drodze umorzenia odpowiedniej liczby 
jednostek uczestnictwa, po cenie umorzenia obowiązującej w dniu do-
konywania wypłaty.
9. Tabela opłat i wartości, o której mowa powyżej, stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszych OWU.
10. Z wszelkich wypłat Towarzystwa, dokonywanych na wniosek osoby 
uprawnionej w innej formie niż przelew bankowy, mogą być potrącone na-
leżne z tego tytułu opłaty, zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Art. 56
Jeżeli wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym 
rachunku jednostek uczestnictwa, obliczona według ceny umorzenia, 
będzie niewystarczająca na pokrycie opłaty z tytułu ochrony ubezpie-
czeniowej i opłaty administracyjnej, o których mowa w art. 55, kwota 
pozostająca do opłacenia zostanie odliczona przez Towarzystwo z indy-
widualnego rachunku jednostek uczestnictwa w następnych okresach. 

ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA
Art. 57
1. O każdej zmianie niniejszych OWU, w tym również regulaminów 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, tabeli opłat i wartości oraz 
taryf, Towarzystwo powiadamia Ubezpieczającego na piśmie.
2. Powyższe zmiany mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia, jeżeli 
Ubezpieczający nie wypowie umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni 
od daty doręczenia zmian, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Powyższe zmiany wchodzą w życie od pierwszego dnia okresu nastę-
pującego bezpośrednio po upływie terminu na wypowiedzenie umowy 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, chyba że w zawiadomieniu 
o zmianach wskazano inny, późniejszy termin wejścia ich w życie.
4. Zmiana OWU w powyższym trybie nie jest możliwa, jeśli dotyczy 
ona istotnych postanowień umowy ubezpieczenia, takich jak np. tryb 
i warunki wypłaty świadczeń, wysokość sumy ubezpieczenia, ogra-
niczenia odpowiedzialności Towarzystwa, o ile zmiany te pogarszają 
sytuację Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innych 
osób uprawnionych.
5. W przypadku obniżenia opłat lub wartości wskazanych w tabeli opłat 
i wartości lub obniżenia taryf wskazanych w załączniku nr 2, Towa-
rzystwo powiadomi o tym Ubezpieczającego na piśmie, w najbliższą 
rocznicę umowy, przekazując aktualną wartość opłat, wartości lub taryf. 
Taka zamiana umowy nie wymaga stosowania zasad dokonywania zmian 
w umowie ubezpieczenia opisanych w ust. 2–4 i wchodzi w życie od 
dnia wskazanego w powiadomieniu o zmianach.

OŚWIADCZENIA I ZAWIADOMIENIA
Art. 58
Strony dokonują zawiadomień i oświadczeń związanych z umową ubez-
pieczenia na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesyłając je listem 
poleconym.

Art. 59
1. Jeżeli w treści niniejszych OWU nie postanowiono inaczej, każdy 
wniosek dotyczący umowy ubezpieczenia składany w trakcie jej trwania 
zostanie rozpatrzony przez Towarzystwo w terminie 30 dni do daty 
otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został wypełniony niepra-
widłowo lub jest niekompletny, Towarzystwo wezwie osobę składającą 

wniosek do uzupełnienia wniosku lub do wypełnienia nowego wniosku, 
lub też do dostarczenia brakujących dokumentów lub informacji, w ter-
minie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
3. Jeżeli osoba składająca wniosek nie zastosuje się do treści wezwa-
nia, o którym mowa w ust. 2, wówczas jej wniosek uznaje się za 
nieskuteczny.

Art. 60
1. Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są do informowania To-
warzystwa o każdej zmianie adresu lub siedziby.
2. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zmienił adres i nie powiadomił 
o tym Towarzystwa na piśmie lub nie odbiera korespondencji wysyła-
nej przez Towarzystwo na ostatni znany Towarzystwu adres tej osoby, 
przyjmuje się, że Towarzystwo wypełniło obowiązek zawiadomienia lub 
oświadczenia wysyłając pismo pod ostatni, podany Towarzystwu adres. 
W takim przypadku strony uznają, że pismo wywiera skutki prawne po 
upływie 30 dni od dnia jego wysłania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 61
1. Skargi i zażalenia na działania Towarzystwa lub osób reprezentują-
cych Towarzystwo mogą być zgłaszane w formie pisemnej do Zarządu 
Towarzystwa.
2. Skarga lub zażalenie powinny być rozpatrzone nie później niż w ter-
minie 30 dni od daty ich doręczenia, chyba że wyjaśnienie zgłoszenia 
wymaga podjęcia skomplikowanego postępowania wyjaśniającego.
3. O niemożliwości ustosunkowania się do skargi lub zażalenia w trzy-
dziestodniowym terminie, Zarząd informuje skarżącego na piśmie, podając 
ostateczny termin wyjaśnienia sprawy.
4. Rozpatrywanie skarg i zażaleń dokonywane jest przez Zarząd Towa-
rzystwa bezpośrednio lub przez osoby upoważnione przez Zarząd.
5. Prawem właściwym dla zawartej przez Strony umowy ubezpieczenia 
jest prawo polskie.

Art. 62
Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można 
wnieść według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, 
Uposażonego lub uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia.

Art. 63
Niniejsza umowa ubezpieczenia należy do Grupy 3 Działu I załącznika 
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 
z 2003 r., nr 124, poz. 1151, ze zm.). Świadczenia Towarzystwa mogą 
być opodatkowane podatkiem dochodowym lub innymi obciążeniami 
o charakterze publicznoprawnym, stosownie do postanowień przepisów 
prawa powszechnie obowiązujących w dniu dokonywania wypłaty.

Art. 64
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone przez Zarząd 
Towarzystwa uchwałą z dnia 21 listopada 2008 roku, wchodzą w życie 
z dniem 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 
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Art. 1
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia uzupełniającego na wypadek śmierci 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku (dalej – umowa uzupełniają-
ca), regulowanej niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia (dalej 
– OWU), może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy 
podstawowej.
2. Umowa uzupełniająca może być zawarta albo łącznie z umową pod-
stawową, albo później, ale tylko jeden raz w trakcie trwania umowy 
podstawowej.
3. Zawarcie umowy uzupełniającej w trakcie trwania umowy podstawowej 
jest możliwe pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek minimal-
nych oraz dokonywane jest przy odpowiednim zastosowaniu postanowień 
art. 6–12 ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej.
4. Zawarcie umowy uzupełniającej może nastąpić, jeżeli Ubezpieczony 
ukończył 1 rok życia i nie ukończył 56 lat.

Art. 2
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem śmierć Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, tj. nagłego, niezależnego od 
woli Ubezpieczonego, gwałtownego zdarzenia wywołanego przyczyną 
zewnętrzną, które to zdarzenie stało się bezpośrednią i wyłączną przy-
czyną śmierci Ubezpieczonego w okresie 6 miesięcy od daty zajścia 
tego zdarzenia.

Art. 3
1. W przypadku zawarcia umowy uzupełniającej łącznie z umową podsta-
wową odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy uzupełniającej roz-
poczyna się z dniem określonym w polisie jako początek ubezpieczenia.
2. W przypadku zawarcia umowy uzupełniającej w trakcie trwania 
umowy podstawowej odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy 
uzupełniającej rozpoczyna się z dniem wystawienia pierwszej polisy 
potwierdzającej zawarcie umowy uzupełniającej; dzień ten uznaje się 
również za datę zawarcia umowy uzupełniającej.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy uzupełniającej kończy 
się z dniem jej rozwiązania.

Art. 4
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy uzupełniającej 
w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła na skutek:
1) okoliczności wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia umo-
wy podstawowej jako ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa;
2) zdarzeń związanych z odbywaniem służby wojskowej w siłach zbroj-
nych polskich lub obcych;
3) zdarzenia związanego ze skażeniem radioaktywnym lub skażeniem 
chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wyko-
rzystującego energię rozszczepienia jądrowego, promieniotwórczość 
lub działania środków chemicznych;
4) działania Ubezpieczonego pod wpływem, w stanie lub w warunkach 
choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych, a także pozostawania 
Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych sub-
stancji toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza 
i w sposób przez niego zalecony;
5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub 
powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania i używania 
danego pojazdu albo bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu, a także 
lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu, za 

wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotni-
czych, odbywanego na ustalonej trasie i według ustalonego rozkładu; 
6) jazdy pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jako uczestnik 
podczas krajowych lub międzynarodowych zawodów, imprez sportowych 
lub podczas przygotowań do takich zawodów lub imprez, udziału Ubez-
pieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym 
charakterze, w szczególności takich jak: spadochroniarstwo, lotniarstwo, 
baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, wspinaczka skałkowa lub wy-
sokogórska, szybownictwo, nurkowanie, sporty motorowodne, sporty 
walki, skoki na linie, wyścigi samochodowe, motocyklowe i gokartów, 
speleologia, jazda konna;
7) nieszczęśliwego wypadku lub zmian w stanie zdrowia Ubezpieczonego, któ-
re miały miejsce przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa;
8) samookaleczenia się Ubezpieczonego lub świadomego i celowego spo-
wodowania przez Ubezpieczonego rozstroju zdrowia jego organizmu.

Art. 5
1. Suma ubezpieczenia umowy uzupełniającej jest równa wybranej sumie 
ubezpieczenia wskazanej w polisie.
2. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmiany sumy ubezpieczenia 
właściwej dla umowy uzupełniającej, przy czym zmiana taka dokonywana 
jest na pisemny wniosek Ubezpieczającego, który zostanie rozpatrzony 
pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek minimalnych.
3. W przypadku podwyższania sumy ubezpieczenia:
1) nowa suma ubezpieczenia nie może przekraczać wybranej sumy 
ubezpieczenia właściwej dla umowy podstawowej, obowiązującej w dniu 
podwyższenia;
2) postanowienia art. 6–12 ogólnych warunków ubezpieczenia umowy 
podstawowej stosuje się odpowiednio.
4. Nowa wysokość sumy ubezpieczenia obowiązuje od dnia wystawienia 
przez Towarzystwo pierwszej polisy potwierdzającej dokonanie zmiany.

Art. 6
1. Towarzystwo pobiera opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe z tytułu 
umowy uzupełniającej, przez cały czas trwania odpowiedzialności z ty-
tułu tej umowy.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się poprzez co miesięczne 
umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa zgromadzonych 
na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa, po cenie umorzenia 
z dnia pobierania opłaty, za który uznaje się ten dzień każdego miesiąca 
kalendarzowego, który datą odpowiada początkowi ubezpieczenia.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się w wysokości wyliczonej 
zgodnie z poniższym wzorem:

ORU = SU x TADV

Gdzie:
1) ORU – oznacza opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe;
2) SU – oznacza sumę ubezpieczenia umowy uzupełniającej;
3) TADV

 – oznacza taryfę właściwą dla niniejszej umowy uzupełniającej 
w dniu naliczania opłaty, wynikającą z taryfy opłat za ryzyko, stano-
wiącej załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia umowy 
podstawowej.

Art. 7
1. W przypadku zajścia zdarzenia zobowiązującego Towarzystwo do 
wypłaty świadczenia z tytułu umowy uzupełniającej, Towarzystwo wy-
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płaci Uposażonemu lub innej osobie uprawnionej, stosownie do treści 
ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej, sumę ubez-
pieczenia umowy uzupełniającej w wysokości obowiązującej w dacie 
śmierci Ubezpieczonego.
2. Wypłata świadczenia z tytułu umowy uzupełniającej następuje przy 
odpowiednim zastosowaniu postanowień ogólnych warunków ubezpie-
czenia umowy podstawowej, w części dotyczącej wypłaty świadcze-
nia, z tym zastrzeżeniem, że do wypłaty świadczenia z tytułu umowy 
uzupełniającej niezbędne jest przekazanie Towarzystwu dokumentów 
potwierdzających, iż śmierć Ubezpieczonego była następstwem nie-
szczęśliwego wypadku.

Art. 8
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia 
umowy uzupełniającej, przy czym umowa uzupełniająca ulega rozwiązaniu 
z dniem poprzedzającym najbliższy dzień wymagalności składki, następu-
jący po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia Ubezpieczającego 
o wypowiedzeniu umowy uzupełniającej.
2. Umowa uzupełniająca ulega również rozwiązaniu w następujących 
przypadkach:
1) z dniem rozwiązania umowy podstawowej;

2) z dniem przekształcenia umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie 
bezskładkowe;
3) z pierwszym dniem następującym po rocznicy umowy przypadającej 
bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego 60 lat.

Art. 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU do umowy uzu-
pełniającej stosuje się odpowiednio postanowienia ogólnych warunków 
ubezpieczenia umowy podstawowej.

Art. 10
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone przez Zarząd 
Towarzystwa uchwałą z dnia 21 listopada 2008 roku, wchodzą w życie 
z dniem 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 
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Art. 1
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia uzupełniającego na wypadek trwałego 
inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku (dalej – umowa 
uzupełniająca), regulowanej niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpiecze-
nia (dalej – OWU), może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zawarcia 
umowy podstawowej. 
2. Umowa uzupełniająca może być zawarta albo łącznie z umową pod-
stawową, albo później, ale tylko jeden raz w trakcie trwania umowy 
podstawowej.
3. Zawarcie umowy uzupełniającej w trakcie trwania umowy podsta-
wowej jest możliwe pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych 
składek minimalnych oraz dokonywane jest przy odpowiednim zastoso-
waniu postanowień art. 6–12 ogólnych warunków ubezpieczenia umowy 
podstawowej.
4. Zawarcie umowy uzupełniającej może nastąpić, jeżeli Ubezpieczony 
ukończył 8 rok życia i nie ukończył 56 lat.

Art. 2
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem trwałe całkowite lub trwałe 
częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego powstałe w następstwie nie-
szczęśliwego wypadku, o ile powstało ono przed upływem 6 miesięcy 
od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Art. 3
1. W rozumieniu niniejszych OWU:
1) za nieszczęśliwy wypadek uznaje się nagłe, niezależne od woli 
Ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrz-
ną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną trwałego inwalidztwa 
Ubezpieczonego;
2) za trwałe całkowite inwalidztwo uznaje się uszkodzenie ciała lub 
zmysłu Ubezpieczonego, które uniemożliwiło Ubezpieczonemu wyko-
nywanie jakiejkolwiek pracy lub podejmowanie jakiejkolwiek działalności 

zarobkowej przez okres co najmniej 12 miesięcy, o ile po upływie tego 
okresu stan zdrowia Ubezpieczonego wskazuje, iż pozostanie on nadal 
całkowicie i trwale niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy lub 
podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej;
3) za trwałe częściowe inwalidztwo uznaje się utratę określonych w art. 
8 niniejszych OWU części ciała lub zmysłu przez Ubezpieczonego, przy 
czym „utrata” oznacza fizyczną utratę części ciała, zmysłu lub całkowitą 
utratę władzy nad częścią ciała lub zmysłem.
2. Pozostałe pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia umowy podstawowej.

Art. 4
1. W przypadku zawarcia umowy uzupełniającej łącznie z umową 
podstawową odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy uzupeł-
niającej rozpoczyna się z dniem określonym w polisie jako początek 
ubezpieczenia.
2. W przypadku zawarcia umowy uzupełniającej w trakcie trwania 
umowy podstawowej odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy 
uzupełniającej rozpoczyna się z dniem wystawienia pierwszej polisy 
potwierdzającej zawarcie umowy uzupełniającej; dzień ten uznaje się 
również za datę zawarcia umowy uzupełniającej.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy uzupełniającej kończy 
się z dniem jej rozwiązania.

Art. 5
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy uzu-
pełniającej w przypadku, gdy trwałe całkowite inwalidztwo lub trwałe 
częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego było następstwem nieszczęśli-
wego wypadku, który wydarzył się na skutek:
1) okoliczności wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia umo-
wy podstawowej jako ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa;
2) zdarzeń związanych z odbywaniem służby wojskowej w siłach zbroj-
nych polskich lub obcych;
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3) zdarzenia związanego ze skażeniem radioaktywnym lub skażeniem 
chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wyko-
rzystującego energię rozszczepienia jądrowego, promieniotwórczość 
lub działania środków chemicznych;
4) działania Ubezpieczonego pod wpływem, w stanie lub w warunkach 
choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych, a także pozostawania 
Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych sub-
stancji toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza 
i w sposób przez niego zalecony;
5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego 
lub powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania 
i używania danego pojazdu albo bez świadectwa kwalifikacyjnego po-
jazdu, a także lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środ-
kiem transportu, za wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem 
pasażerskich linii lotniczych, odbywanego na ustalonej trasie i według 
ustalonego rozkładu;
6) jazdy pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jako uczestnik 
podczas krajowych lub międzynarodowych zawodów, imprez sportowych 
lub podczas przygotowań do takich zawodów lub imprez, udziału Ubez-
pieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym 
charakterze, w szczególności takich jak: spadochroniarstwo, lotniarstwo, 
baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, wspinaczka skałkowa lub wy-
sokogórska, szybownictwo, nurkowanie, sporty motorowodne, sporty 
walki, skoki na linie, wyścigi samochodowe, motocyklowe i gokartów, 
speleologia, jazda konna;
7) nieszczęśliwego wypadku lub zmian w stanie zdrowia Ubezpieczo-
nego, które miały miejsce przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności 
Towarzystwa;
8) samookaleczenia się Ubezpieczonego lub świadomego i celowego 
spowodowania przez Ubezpieczonego rozstroju zdrowia jego orga-
nizmu.
2. W razie trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego istnieją-
cego przed zawarciem umowy uzupełniającej, Towarzystwo nie ponosi 
odpowiedzialności za trwałe częściowe lub trwałe całkowite inwalidztwo 
Ubezpieczonego, będące następstwem trwałego inwalidztwa częściowe-
go istniejącego przed datą zawarcia umowy uzupełniającej.

Art. 6
1. Suma ubezpieczenia umowy uzupełniającej jest równa wybranej sumie 
ubezpieczenia wskazanej w polisie.
2. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmiany sumy ubezpieczenia 
właściwej dla umowy uzupełniającej, przy czym zmiana taka dokonywana 
jest na pisemny wniosek Ubezpieczającego, który zostanie rozpatrzony 
pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek minimalnych.
3. W przypadku podwyższania sumy ubezpieczenia:
1) nowa suma ubezpieczenia nie może przekraczać wybranej sumy 
ubezpieczenia właściwej dla umowy podstawowej, obowiązującej w dniu 
podwyższenia;
2) postanowienia art. 6–12 ogólnych warunków ubezpieczenia umowy 
podstawowej stosuje się odpowiednio.
4. Nowa wysokość sumy ubezpieczenia obowiązuje od dnia wystawienia 
przez Towarzystwo pierwszej polisy potwierdzającej dokonanie zmiany.
5. Z tytułu trwałego całkowitego inwalidztwa, o którym mowa w art. 
3 pkt 2, Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu sumę ubezpieczenia, 
w wysokości obowiązującej w dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku.
6. Z tytułu trwałego częściowego inwalidztwa, o którym mowa w art. 
3 pkt 3, Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie w wy-
sokości określonej na podstawie wykazu określonego w art. 8 jako 
odpowiedni procent sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia 
nieszczęśliwego wypadku.
7. Wypłata świadczenia z tytułu umowy uzupełniającej następuje przy 
odpowiednim zastosowaniu postanowień ogólnych warunków ubezpie-

czenia umowy podstawowej, w części dotyczącej wypłaty świadcze-
nia, z tym zastrzeżeniem, że do wypłaty świadczenia z tytułu umowy 
uzupełniającej niezbędne jest przekazanie Towarzystwu dokumentów 
medycznych lub innych, potwierdzających trwałe całkowite lub trwałe 
częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego.

Art. 7
1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań 
Ubezpieczonego (z wyłączeniem badań genetycznych) przez lekarza 
lub zakład opieki zdrowotnej wskazanych przez Towarzystwo i na koszt 
Towarzystwa, w celu podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia z tytułu 
umowy uzupełniającej.
2. Ubezpieczony zobowiązany jest do poddania się badaniom, o których 
mowa w ust. 1, w terminie trzech miesięcy od wezwania ze strony 
Towarzystwa, pod rygorem utraty prawa do świadczenia.

Art. 8
1. W przypadku świadczenia z tytułu trwałego częściowego inwalidztwa 
Towarzystwo wypłaca kwotę wyliczoną jako odpowiedni procent sumy ubez-
pieczenia właściwej dla umowy uzupełniającej, zgodnie z poniższą tabelą:

UTRATA CZĘŚCI CIAŁA            procent sumy ubezpieczenia
Kończyny górnej:
– na wysokości stawu barkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
–  na wysokości ramienia, to jest pomiędzy stawem barkowym 

a łokciowym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65%
–  na wysokości przedramienia, to jest pomiędzy stawem łokciowym 

a nadgarstkowym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
– na wysokości stawu nadgarstkowego (utrata dłoni) . . . . . . . . . . 55%
Kciuka na wysokości stawu śródręczno-paliczkowego . . . . . . . . . . 20%
Palca wskazującego na wysokości stawu śródręczno-paliczkowego 10%
Innego palca ręki na wysokości stawu śródręczno-paliczkowego . . 5%

Kończyny dolnej:
– na wysokości stawu biodrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
–  na wysokości uda, to jest pomiędzy stawem biodrowym 

a kolanowym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
–  na wysokości podudzia, to jest pomiędzy stawem kolanowym 

a skokowym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
– na wysokości stawu skokowego (utrata stopy) . . . . . . . . . . . . . . 40%
Dużego palca u nogi na wysokości stawu śródstopno-paliczkowego 5%
Innego palca u nogi na wysokości stawu śródstopno-paliczkowego 2%

UTRATA ZMYSŁÓW                 procent sumy ubezpieczenia
Całkowita utrata wzroku obuoczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Całkowita utrata wzroku w jednym oku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Całkowita utrata słuchu obustronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Całkowita utrata słuchu w jednym uchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

2. W przypadku utraty więcej niż jednej części ciała lub więcej niż 
jednego zmysłu, odpowiednie pozycje wykazu podlegają sumowaniu, 
najwyżej jednak do wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
3. W przypadku utraty co najmniej dwóch części ciała w obrębie tej 
samej kończyny, będącej następstwem tego samego nieszczęśliwego 
wypadku, Towarzystwo będzie zobowiązane do wypłaty świadczenia 
w wysokości równej największej wartości za jedną z utraconych czę-
ści ciała. Przepis ten nie dotyczy wypłaty świadczenia z tytułu utraty 
palców u ręki.
4. W przypadku kolejnej utraty w obrębie tej samej kończyny, procent 
sumy ubezpieczenia należny z tytułu niniejszej umowy uzupełniającej 
zostanie pomniejszony o procent sumy ubezpieczenia wypłacony z tytułu 
wcześniejszej utraty części danej kończyny.
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Art. 9
1. W przypadku zajścia jednego lub więcej wypadków w okresie obowiązy-
wania umowy uzupełniającej, łączna wartość wypłat, obliczona na podstawie 
tabeli określonej w art. 8, nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia 
obowiązującej w dniu zajścia ostatniego nieszczęśliwego wypadku.
2. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu trwałego całkowitego 
inwalidztwa będącego następstwem trwałego częściowego inwalidztwa, 
za które wcześniej wypłacono świadczenie, suma ubezpieczenia wy-
płacana z tytułu trwałego całkowitego inwalidztwa zostanie pomniej-
szona o wartość wcześniejszej wypłaty z tytułu trwałego częściowego 
inwalidztwa.

Art. 10
1. Towarzystwo pobiera opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe z tytułu 
umowy uzupełniającej, przez cały czas trwania odpowiedzialności z ty-
tułu tej umowy.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się poprzez co miesięczne 
umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa zgromadzonych 
na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa, po cenie umorzenia 
z dnia pobierania opłaty, za który uznaje się ten dzień każdego miesiąca 
kalendarzowego, który datą odpowiada początkowi ubezpieczenia.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się w wysokości wyliczonej 
zgodnie z poniższym wzorem:

ORU = SU x TPDV

Gdzie:
1) ORU – oznacza opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe;
2) SU – oznacza sumę ubezpieczenia umowy uzupełniającej;
3) TPDV – oznacza taryfę właściwą dla niniejszej umowy uzupełniającej 
w dniu naliczania opłaty, wynikającą z taryfy opłat za ryzyko, stano-
wiącej załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia umowy 
podstawowej.

Art. 11
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia 
umowy uzupełniającej, przy czym umowa uzupełniająca ulega rozwiązaniu 
z dniem poprzedzającym najbliższy dzień wymagalności składki, następu-
jący po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia Ubezpieczającego 
o wypowiedzeniu umowy uzupełniającej.
2. Umowa uzupełniająca ulega również rozwiązaniu:
1) z dniem rozwiązania umowy podstawowej;
2) z dniem przekształcenia umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie 
bezskładkowe;
3) z pierwszym dniem następującym po rocznicy umowy następującej 
bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego 60 lat;
4) z najbliższym dniem wymagalności składki następującym po wypłacie 
świadczenia z tytułu:
a) trwałego całkowitego inwalidztwa;
b) trwałego częściowego inwalidztwa, powodującej, iż łączna wartość 
wypłat z tego tytułu osiągnie co najmniej 100% sumy ubezpieczenia 
obowiązującej w dniu zajścia ostatniego nieszczęśliwego wypadku.

Art. 12 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU do umowy uzu-
pełniającej stosuje się odpowiednio postanowienia ogólnych warunków 
ubezpieczenia umowy podstawowej.

Art. 13
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone przez Zarząd 
Towarzystwa uchwałą z dnia 21 listopada 2008 roku, wchodzą w życie 
z dniem 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP  
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA WYPADEK UTRATY 
ZDOLNOŚCI OPŁACANIA SKŁADEK W NASTĘPSTWIE TRWAŁEGO CAŁKOWITEGO 
INWALIDZTWA „KOLORY ŻYCIA+”

Art. 1
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia uzupełniającego na wypadek utraty 
zdolności opłacania składek w następstwie trwałego całkowitego inwa-
lidztwa (dalej – umowa uzupełniająca), regulowanej niniejszymi ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia (dalej – OWU), może nastąpić wyłącznie pod 
warunkiem zawarcia umowy podstawowej.
2. Zawarcie umowy uzupełniającej może nastąpić tylko wówczas, gdy 
Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.
3. Zawarcie umowy uzupełniającej może nastąpić tylko jednocześnie 
z zawarciem umowy podstawowej, pod warunkiem ukończenia przez 
Ubezpieczonego 18 roku życia i nieukończenia 56 lat, z zastrzeżeniem 
ust. 4.
4. Jeżeli Ubezpieczający, w chwili zawarcia umowy podstawowej, nie 
ukończył 18 lat może zawrzeć umowę uzupełniającą w okresie po-
między 18 a 19 rokiem życia. W takim przypadku postanowienia art. 
6–12 ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej stosuje 
się odpowiednio.

Art. 2
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2. Umowa uzupełniająca obejmuje swoim zakresem utratę zdolności do 
opłacania składek przez Ubezpieczającego, będącą następstwem jego 
trwałego całkowitego inwalidztwa.
3. Trwałe całkowite inwalidztwo, w rozumieniu OWU, oznacza uszko-
dzenie ciała lub zmysłu Ubezpieczonego, które uniemożliwiło Ubezpie-
czonemu wykonywanie lub podejmowanie jakiejkolwiek pracy lub dzia-
łalności zarobkowej przez okres co najmniej 6 miesięcy, o ile po upływie 
tego okresu stan zdrowia Ubezpieczonego wskazuje, iż pozostanie on 
nadal całkowicie i trwale niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy 
lub podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej.

Art. 3
1. W przypadku zawarcia umowy uzupełniającej łącznie z umową podsta-
wową odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy uzupełniającej roz-
poczyna się z dniem określonym w polisie jako początek ubezpieczenia.
2. W przypadku zawarcia umowy uzupełniającej w trakcie trwania 
umowy podstawowej odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy 
uzupełniającej rozpoczyna się z dniem wystawienia pierwszej polisy 
potwierdzającej zawarcie umowy uzupełniającej; dzień ten uznaje się 
również za datę zawarcia umowy uzupełniającej.
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3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy uzupełniającej kończy 
się z dniem jej rozwiązania.

Art. 4
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy uzupeł-
niającej w przypadku, gdy trwałe całkowite inwalidztwo Ubezpieczonego 
nastąpiło na skutek:
1) okoliczności wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia umo-
wy podstawowej jako ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa;
2) zdarzeń związanych z odbywaniem służby wojskowej w siłach zbroj-
nych polskich lub obcych;
3) zdarzenia związanego ze skażeniem radioaktywnym lub skażeniem 
chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wyko-
rzystującego energię rozszczepienia jądrowego, promieniotwórczość 
lub działania środków chemicznych;
4) działania Ubezpieczonego pod wpływem, w stanie lub w warunkach 
choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych, a także pozostawania 
Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych sub-
stancji toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza 
i w sposób przez niego zalecony;
5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub 
powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania i używania 
danego pojazdu albo bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu, a także 
lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu, za 
wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotni-
czych, odbywanego na ustalonej trasie i według ustalonego rozkładu;
6) jazdy pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jako uczestnik 
podczas krajowych lub międzynarodowych zawodów, imprez sportowych 
lub podczas przygotowań do takich zawodów lub imprez, udziału Ubez-
pieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym 
charakterze, w szczególności takich jak: spadochroniarstwo, lotniarstwo, 
baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, wspinaczka skałkowa lub wy-
sokogórska, szybownictwo, nurkowanie, sporty motorowodne, sporty 
walki, skoki na linie, wyścigi samochodowe, motocyklowe i gokartów, 
speleologia, jazda konna;
7) nieszczęśliwego wypadku lub zmian w stanie zdrowia Ubezpieczo-
nego, które miały miejsce przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności 
Towarzystwa;
8) samookaleczenia się Ubezpieczonego lub świadomego i celowego spo-
wodowania przez Ubezpieczonego rozstroju zdrowia jego organizmu.
2. W przypadku trwałego częściowego inwalidztwa Ubezpieczonego 
istniejącego przed zawarciem umowy uzupełniającej, Towarzystwo nie 
ponosi odpowiedzialności za trwałe całkowite inwalidztwo Ubezpieczone-
go, będące następstwem trwałego inwalidztwa częściowego istniejącego 
przed datą zawarcia umowy uzupełniającej.

Art. 5
1. Świadczenie Towarzystwa z tytułu umowy uzupełniającej polega na 
przejęciu przez Towarzystwo obowiązku opłacania składek minimalnych 
w wysokości określonej w polisie, obowiązującej w dniu podjęcia przez 
Towarzystwo decyzji o przejęciu opłacania składek. 
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, ponoszone jest przez 
Towarzystwo do końca okresu trwałego całkowitego inwalidztwa 
Ubezpieczonego, chyba że wcześniej nastąpi rozwiązanie umowy 
podstawowej.
3. Do dnia przejęcia opłacania składek minimalnych przez Towa-
rzystwo obowiązek ten spoczywa na Ubezpieczającym, przy czym, 
w przypadku przejęcia opłacania składek minimalnych, Towarzystwo 
zwróci Ubezpieczającemu równowartość składek minimalnych lub ich 
części opłaconych za okres od początku siódmego miesiąca trwałego 
całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego do dnia przejęcia opłacania 
składek.

4. Poczynając od daty przejęcia przez Towarzystwo obowiązku opła-
cania składek, składki minimalne nie mogą być w jakikolwiek sposób 
podwyższane.
5. Wniosek o przejęcie opłacania składek zostanie rozpatrzony pod 
warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek minimalnych.

Art. 6
1. Towarzystwo spełnia świadczenie na podstawie pisemnego wniosku 
o przejęcie opłacania składek, który powinien być sporządzony na for-
mularzu Towarzystwa.
2. Spełnianie świadczenia z tytułu umowy uzupełniającej następuje przy 
odpowiednim zastosowaniu postanowień ogólnych warunków ubezpie-
czenia umowy podstawowej, w części dotyczącej wypłaty świadczenia, 
z tym zastrzeżeniem, że do wniosku o przejęcie opłacania składek 
niezbędne jest doręczenie Towarzystwu następujących dokumentów, 
potwierdzających trwałe całkowite inwalidztwo Ubezpieczonego:
1) zwolnień lekarskich potwierdzających nieprzerwaną i co najmniej 
sześciomiesięczną niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania lub 
podejmowania jakiejkolwiek pracy lub działalności zarobkowej;
2) decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania renty z tytułu trwałej 
i całkowitej niezdolności do pracy;
3) innych dokumentów wskazanych przez Towarzystwo, niezbędnych do 
ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz wysokości świadczenia.

Art. 7
1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do skierowania Ubezpieczonego 
na badania lekarskie lub diagnostyczne (z wyłączeniem badań genetycz-
nych) wskazane przez Towarzystwo i na koszt Towarzystwa, w celu 
ustalenia prawa do świadczenia. Ubezpieczony zobowiązany jest do 
poddania się tym badaniom, w terminie trzech miesięcy od wezwania 
przez Towarzystwo, pod rygorem utraty prawa do świadczenia.
2. W przypadku gdy Ubezpieczonemu nie zostanie przyznana renta, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2, z przyczyn innych niż stan jego 
zdrowia, jak również w innych uzasadnionych wypadkach, Towarzystwo 
może przejąć opłacanie składek po upływie terminu wskazanego w art. 
2 ust. 3, pod warunkiem poddania się Ubezpieczonego badaniom, o któ-
rych mowa w ust. 1, na podstawie wyników tych badań.

Art. 8
W oparciu o dokumenty, informacje i wyniki badań, o których mowa 
w art. 6 i 7, Towarzystwo podejmuje decyzję o przejęciu lub odmowie 
przejęcia opłacania składek w terminie 30 dni od otrzymania wskaza-
nych wyżej dokumentów i informacji. Gdyby w powyższym terminie 
wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zakresu 
odpowiedzialności Towarzystwa okazało się niemożliwe, Towarzystwo 
jest zobowiązane do podjęcia decyzji w terminie 14 dni od dnia wyja-
śnienia tych okoliczności.

Art. 9
W okresie przejęcia opłacania składek Towarzystwo jest uprawnione 
do żądania od Ubezpieczonego przekazania dokumentów lub poddania 
się badaniom medycznym potwierdzających utrzymywanie się trwałego 
całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego. W takim przypadku posta-
nowienia art. 6 i 7 stosuje się odpowiednio, przy czym niedostarczenie 
wskazanych dokumentów lub odmowa poddania się badaniom w terminie 
30 dni od wezwania ze strony Towarzystwa może skutkować utratą 
prawa do dalszego opłacania składek przez Towarzystwo.

Art. 10
1. Towarzystwo pobiera opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe z tytułu 
umowy uzupełniającej, przez cały czas trwania odpowiedzialności z ty-
tułu tej umowy.
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2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się poprzez co mie-
sięczne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa zgro-
madzonych na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa, po 
cenie umorzenia z dnia pobierania, za który uznaje się ten dzień 
każdego miesiąca kalendarzowego, który datą odpowiada początkowi 
ubezpieczenia.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się w wysokości wyliczonej 
zgodnie z poniższym wzorem:

ORU = SP x TWPV

Gdzie:
1) ORU – oznacza opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe;
2) SP – oznacza wysokość składki minimalnej, dla częstotliwości mie-
sięcznej;
3) TWPV – oznacza taryfę właściwą dla niniejszej umowy uzupełniającej 
w dniu naliczania opłaty, wynikającą z taryfy opłat za ryzyko, stano-
wiącej załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia umowy 
podstawowej.

Art. 11
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia 
umowy uzupełniającej, przy czym umowa uzupełniająca ulega rozwiązaniu 
z dniem poprzedzającym najbliższy dzień wymagalności składki, następu-

jący po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia Ubezpieczającego 
o wypowiedzeniu umowy uzupełniającej.
2. Umowa uzupełniająca ulega również rozwiązaniu:
1) z dniem rozwiązania umowy podstawowej;
2) z dniem przekształcenia umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie 
bezskładkowe;
3) z pierwszym dniem następującym po rocznicy umowy następującej 
bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego 60 lat.

Art. 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU do umowy uzu-
pełniającej stosuje się odpowiednio postanowienia ogólnych warunków 
ubezpieczenia umowy podstawowej.

Art. 13
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone przez Zarząd 
Towarzystwa uchwałą z dnia 21 listopada 2008 roku, wchodzą w życie 
z dniem 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA WYPADEK POWAŻNEGO 
ZACHOROWANIA „KOLORY ŻYCIA+”

Art. 1
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia uzupełniającego na wypadek po-
ważnego zachorowania (dalej – umowa uzupełniająca), regulowanej 
niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia (dalej – OWU), może 
nastąpić wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy podstawowej.
2. Zawarcie umowy uzupełniającej może nastąpić wyłącznie jednocześnie 
z zawarciem umowy podstawowej.
3. Zawarcie umowy uzupełniającej może nastąpić, jeżeli Ubezpieczony 
ukończył 8 lat i nie ukończył 56 lat.

Art. 2
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Umowa uzupełniająca obejmuje zakresem ubezpieczenia następujące 
zdarzenia w życiu Ubezpieczonego:
1) zawał serca – pierwszy w życiu epizod w rozumieniu martwicy 
części mięśnia serca wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do 
określonego obszaru mięśnia sercowego. Rozpoznanie musi być oparte 
na wystąpieniu bólu w klatce piersiowej, świeżych zmian w zapisie 
EKG potwierdzających wystąpienie świeżego zawału serca i znaczącego 
podwyższenia stężenia enzymów sercowych we krwi. Ubezpieczeniem 
nie są objęte:
a) zawały bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) przebiegające tylko ze 
wzrostem stężenia troponin;
b) epizody dławicowego bólu w klatce piersiowej (angina pectoris),
2) udar mózgu – nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu wskutek zabu-
rzeń krążenia mózgowego, krwotoku, zakrzepu, zatoru naczyń mózgo-
wych lub podpajęczynówkowych powodujące nagłe wystąpienie trwałe-
go deficytu neurologicznego wymagającego hospitalizacji. Rozpoznanie 
musi być obiektywnie potwierdzone badaniem lekarskim i badaniem 

obrazowym: tomografią komputerową lub rezonansem magnetycznym. 
Ubezpieczeniem nie są objęte:
a) epizody przemijającego niedokrwienia ośrodkowego układu nerwo-
wego (TIA);
b) uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego spowodowane ze-
wnętrznym urazem;
3) nowotwory złośliwe – charakteryzujące się niekontrolowanym wzro-
stem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, naciekające 
na sąsiadujące zdrowe tkanki i mogące dawać odległe przerzuty. Roz-
poznanie musi być potwierdzone badaniem histopatologicznym. Zakres 
ubezpieczenia obejmuje także białaczkę, chłoniaka złośliwego, ziarnicę 
złośliwą (chorobę Hodgkinga), złośliwe nowotwory szpiku kostnego 
oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów. Ubez-
pieczeniem nie są objęte:
a) rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), dysplazja szyjki macicy, lub rak 
szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3 oraz wszelkie zmiany 
przedrakowe i nieinwazyjne;
b) wczesny rak gruczołu krokowego (T1N0M0 wg klasyfikacji TNM);
c) czerniak złośliwy w stopniu zaawansowania 1A (o grubości ≤ δ 1 mm, 
poziom II lub III bez owrzodzeń) według klasyfikacji AJCC z 2002;
d) nadmierne rogowacenie skóry, rak podstawno-komórkowy skóry 
i rak kolczysto-komórkowy skóry;
e) wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją HIV;
4) niewydolność nerek – schyłkowe stadium choroby nerek, powo-
dujące nieodwracalne upośledzenie czynności obu nerek stanowiące 
bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu 
nerki;
5) operacja pomostowania naczyń wieńcowych – operacja chirur-
giczna przy otwartej klatce piersiowej, mająca na celu zlikwidowanie 



16 / 24

zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przez 
wszczepienie pomostu omijającego, operacja musi być poprzedzona 
angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej i przepro-
wadzona wskutek zalecenia specjalisty kardiologa. Ubezpieczeniem nie są 
objęte wszystkie nie chirurgiczne metody udrażniania tętnic wieńcowych 
wykonywanych od strony naczyń światła tętnicy wieńcowej i wyko-
rzystujące techniki cewnikowania naczyń wieńcowych: angioplastyka, 
techniki laserowe, aterektomia;
6) przeszczep Ubezpieczonemu jako biorcy jednego całego z niżej wymie-
nionych narządów lub zakwalifikowanie Ubezpieczonego na listę biorców 
oczekujących na przeszczep jednego z niżej wymienionych narządów:
a) serce, płuco, wątroba, nerka, trzustka;
b) szpik kostny przy zastosowaniu komórek macierzystych krwi po 
uprzedniej ablacji (zniszczeniu) własnego szpiku, Ubezpieczeniem nie 
są objęte przeszczepy wykorzystujące komórki macierzyste inne niż 
wyżej wymienione;
Przeszczep musi być uzasadniony medycznie i wynikający ze stwierdzenia 
i potwierdzenia nieodwracalnej, schyłkowej niewydolności narządu.
7) utrata wzroku – całkowita i nieodwracalna obuoczna utrata wzroku 
spowodowana chorobą lub urazem. Ubezpieczenie nie obejmuje przy-
padków utraty wzroku możliwych do skorygowania postępowaniem 
terapeutycznym;
8) łagodne nowotwory mózgu – wewnątrzczaszkowy zagrażający 
życiu, niezłośliwy nowotwór mózgu, powodujący uszkodzenie mózgu, 
wymagający usunięcia neurochirurgicznego lub w przypadku zaniechania 
operacji, powodujący trwały ubytek neurologiczny.
3. Za datę zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Towarzystwo 
przyjmuje:
1) w przypadku zawału serca, udaru mózgu, nowotworu złośliwego, 
niewydolności nerek, łagodnych nie rakowych guzów mózgu i całkowitej 
utraty wzroku – datę postawienia diagnozy, potwierdzającej zgodność 
odpowiedniej jednostki chorobowej z definicją przyjętą przez Towarzy-
stwo, przez lekarza specjalistę danej dziedziny;
2) w przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych i w przy-
padku przeszczepu Ubezpieczonemu jako biorcy jednego ze wskazanych 
narządów – datę odpowiedniego zabiegu chirurgicznego.

Art. 3
1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy uzupełniającej roz-
poczyna się z początkiem 91 dnia następującego po dniu określonym 
w polisie jako początek ubezpieczenia (karencja).
2. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się z ostatnim dniem trwa-
nia umowy uzupełniającej, chyba że wcześniej nastąpi jej zakończenie, 
z przyczyn wskazanych w ust. 3.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy uzupełniającej kończy 
się z dniem jej rozwiązania lub z dniem wypłaty świadczenia z tytułu 
zajścia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 2 ust. 2.

Art. 4
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy uzu-
pełniającej, w przypadku gdy poważne zachorowanie Ubezpieczonego 
nastąpiło na skutek:
1) okoliczności wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia umo-
wy podstawowej jako ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa;
2) zdarzeń związanych z odbywaniem służby wojskowej w siłach zbroj-
nych polskich lub obcych;
3) zdarzenia związanego ze skażeniem radioaktywnym lub skażeniem 
chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wyko-
rzystującego energię rozszczepienia jądrowego, promieniotwórczość 
lub działania środków chemicznych;
4) działania Ubezpieczonego pod wpływem, w stanie lub w warunkach 
choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych, a także pozostawania 

Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych sub-
stancji toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza 
i w sposób przez niego zalecony;
5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub 
powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania i używania 
danego pojazdu albo bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu, a także 
lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu, za 
wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotni-
czych, odbywanego na ustalonej trasie i według ustalonego rozkładu;
6) jazdy pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jako uczestnik 
podczas krajowych lub międzynarodowych zawodów, imprez sportowych 
lub podczas przygotowań do takich zawodów lub imprez, udziału Ubez-
pieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym 
charakterze, w szczególności takich jak: spadochroniarstwo, lotniarstwo, 
baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, wspinaczka skałkowa lub wy-
sokogórska, szybownictwo, nurkowanie, sporty motorowodne, sporty 
walki, skoki na linie, wyścigi samochodowe, motocyklowe i gokartów, 
speleologia, jazda konna;
7) usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego;
8) samookaleczenia się Ubezpieczonego lub świadomego i celowego 
spowodowania przez Ubezpieczonego rozstroju zdrowia jego organi-
zmu albo poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze 
medycznym lub paramedycznym poza kontrolą lekarzy lub innych osób 
uprawnionych;
9) nieszczęśliwego wypadku lub zmian w stanie zdrowia Ubezpieczo-
nego, które miały miejsce przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności 
Towarzystwa.
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy uzupełnia-
jącej i nie wypłaci świadczenia, jeżeli w terminie 30 dni od daty zajścia 
zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpi śmierć Ubezpieczonego.

Art. 5
1. Suma ubezpieczenia właściwa dla umowy uzupełniającej jest równa 
50% wybranej sumy ubezpieczenia właściwej dla umowy podstawowej, 
wskazanej w polisie obowiązującej w dniu zawarcia umowy podstawowej, 
z zastrzeżeniem postanowień kolejnych ustępów.
2. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zmiany sumy ubezpie-
czenia właściwej dla umowy uzupełniającej, przy czym zmiana taka 
dokonywana jest na pisemny wniosek Ubezpieczającego, który zostanie 
rozpatrzony pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych składek 
minimalnych.
3. W przypadku podwyższania sumy ubezpieczenia:
1) nowa suma ubezpieczenia nie może przekraczać równowartości 50% 
wybranej sumy ubezpieczenia właściwej dla umowy podstawowej, obo-
wiązującej w dniu podwyższenia;
2) postanowienia art. 6–12 ogólnych warunków ubezpieczenia umowy 
podstawowej stosuje się odpowiednio.
4. Nowa wysokość sumy ubezpieczenia obowiązuje od dnia wysta-
wienia przez Towarzystwo pierwszej polisy potwierdzającej dokonanie 
zmiany.

Art. 6
Z tytułu umowy uzupełniającej Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu 
świadczenie, w wysokości sumy ubezpieczenia właściwej dla umowy 
uzupełniającej obowiązującej w dacie zajścia zdarzenia objętego ubez-
pieczeniem.

Art. 7
Wypłata świadczenia z tytułu umowy uzupełniającej następuje przy odpo-
wiednim zastosowaniu postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
umowy podstawowej, w części dotyczącej wypłaty świadczenia, z tym 
zastrzeżeniem, że do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu umowy 
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uzupełniającej niezbędne jest doręczenie Towarzystwu dokumentów 
potwierdzających zajście zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, 
w szczególności:
1) karty wypisu ze szpitala;
2) karty leczenia ambulatoryjnego i wyników badań;
3) opinii lekarza prowadzącego;
4) odpisu badania potwierdzającego wystąpienie jednostki chorobowej 
będącej podstawą złożenia wniosku o wypłatę świadczenia;
5) innych opinii i wyników badań laboratoryjnych oraz innych doku-
mentów niezbędnych do określenia tytułu wypłaty.

Art. 8
Towarzystwo zastrzega sobie prawo do skierowania Ubezpieczonego na 
badania lekarskie lub diagnostyczne (z wyłączeniem badań genetycznych) 
wskazane przez Towarzystwo i na koszt Towarzystwa, w celu ustalenia 
prawa Ubezpieczonego do świadczenia. Ubezpieczony zobowiązany jest 
do poddania się tym badaniom, w terminie trzech miesięcy od wezwania 
ze strony Towarzystwa, pod rygorem utraty prawa do świadczenia.

Art. 9
1. Towarzystwo pobiera opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe z tytułu 
umowy uzupełniającej, przez cały czas trwania odpowiedzialności z ty-
tułu tej umowy.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się poprzez co miesięczne 
umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa zgromadzonych 
na indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa, po cenie umorzenia 
z dnia pobierania opłaty, za który uznaje się ten dzień każdego miesiąca 
kalendarzowego, który datą odpowiada początkowi ubezpieczenia.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się w wysokości wyliczonej 
zgodnie z poniższym wzorem:

ORU = SU x TCIV

Gdzie:
1) ORU – oznacza opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe;

2) SU – oznacza sumę ubezpieczenia umowy uzupełniającej;
3) TCIV – oznacza taryfę właściwą dla płci i wieku Ubezpieczonego 
w dniu naliczania opłaty, wynikającą z taryfy opłat za ryzyko, stano-
wiącej załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia umowy 
podstawowej.

Art. 10
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia 
umowy uzupełniającej, przy czym umowa uzupełniająca ulega rozwiązaniu 
z dniem poprzedzającym najbliższy dzień wymagalności składki, następu-
jący po otrzymaniu przez Towarzystwo oświadczenia Ubezpieczającego 
o wypowiedzeniu umowy uzupełniającej.
2. Umowa uzupełniająca ulega również rozwiązaniu:
1) z dniem rozwiązania umowy podstawowej;
2) z dniem przekształcenia umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie 
bezskładkowe;
3) z pierwszym dniem następującym po rocznicy umowy następującej 
bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego 60 lat;
4. z dniem wypłaty świadczenia z tytułu zajścia któregokolwiek ze zda-
rzeń określonych w art. 2 ust. 2.

Art. 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU do umowy uzu-
pełniającej stosuje się odpowiednio postanowienia ogólnych warunków 
ubezpieczenia umowy podstawowej.

Art. 12
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone przez Zarząd 
Towarzystwa uchwałą z dnia 21 listopada 2008 roku, wchodzą w życie 
z dniem 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UNIWERSALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM – „KOLORY ŻYCIA+”

I. Regulamin Lokowania Środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego – Fundusz Zrównoważony.
II. Regulamin Lokowania Środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego – Fundusz Stabilnego Wzrostu.
III. Regulamin Lokowania Środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego – Fundusz Europejski.
IV. Regulamin Lokowania Środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego – Fundusz Dolarowy.
V.  Regulamin Lokowania Środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego – Fundusz Gwarantowanego Zysku.
IV.  Regulamin Lokowania Środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego – Fundusz Aktywnego Inwestowania.
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Art. 1
Regulamin określa zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego, jako Fundusz Zrównoważony, zwanego dalej „Funduszem”, 
a w szczególności charakterystykę aktywów wchodzących w skład tego 
funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne 
ograniczenia inwestycyjne.

Art. 2
Środki Funduszu lokowane są na ryzyko Ubezpieczającego.

Art. 3
Aktywa Funduszu mogą być lokowane w sposób następujący:
1) nie mniej niż 60% wartości wszystkich aktywów mogą stanowić 
instrumenty finansowe obarczone niską stopą ryzyka inwestycyjnego 
zwane dalej „instrumentami finansowymi bezpiecznymi”;
2) nie więcej niż 40% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe 
obarczone wysoką stopą ryzyka inwestycyjnego zwane dalej „instrumen-
tami finansowymi ryzykownymi”.

Art. 4
Do instrumentów finansowych bezpiecznych zalicza się:
1) bony skarbowe;
2) obligacje Skarbu Państwa;
3) obligacje gmin;
4) inne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa, pożyczki udzielane Skarbowi Państwa i pożyczki gwarantowane 
przez Skarb Państwa;
5) depozyty bankowe w bankach o dobrej sytuacji finansowej;
6) certyfikaty depozytowe w bankach o dobrej sytuacji finansowej;
7) transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub odsprzedaży dłużnych papie-
rów wartościowych wymienionych w pkt 1–4 (repo lub reverse repo) 
z uwzględnieniem limitów określonych w art. 6.

Art. 5
Do instrumentów finansowych ryzykownych zalicza się:
1) akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz prawa z nimi zwią-
zane;
2) obligacje zamienne na akcje dopuszczone do publicznego obrotu;
3) dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, które zostały ocenione 
przez agencje ratingowe na poziomie nie niższym niż Polska lub posiadają 
gwarancję pełnego zabezpieczenia zobowiązań powstałych w wyniku 
emisji obligacji od podmiotów, które zostały ocenione przez agencje 
ratingowe na poziomie nie niższym niż Polska.

Art. 6
1. Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe bezpieczne, o któ-
rych mowa w art. 4 pkt 3, emitowane przez jednego emitenta, nie może 
być więcej niż 10% wartości aktywów Funduszu brutto.
2. Łączna wartość wszystkich inwestycji w instrumenty finansowe bez-
pieczne, o których mowa w art. 4 pkt 3, nie może przekraczać 20% 
aktywów Funduszu brutto.

Art. 7
1. Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe ryzykowne, o któ-
rych mowa w art. 5 pkt 1, emitowane przez jednego emitenta, nie może 
być więcej niż 10% wartości aktywów Funduszu brutto.
2. Łączna wartość wszystkich inwestycji w instrumenty finansowe ry-
zykowne, o których mowa w art. 5 pkt 1, nie może przekraczać 20% 
aktywów Funduszu brutto.
3. Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe ryzykowne, o któ-
rych mowa w art. 5 pkt 2, emitowane przez jednego emitenta, nie może 
być więcej niż 5% wartości aktywów Funduszu brutto.
4. Łączna wartość wszystkich inwestycji w instrumenty finansowe ry-
zykowne, o których mowa w art. 5 pkt 2, nie może przekraczać 10% 
aktywów Funduszu brutto.
5. Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe ryzykowne, o któ-
rych mowa w art. 5 pkt 3, emitowane przez jednego emitenta, nie może 
być więcej niż 5% wartości aktywów Funduszu brutto.
6. Łączna wartość wszystkich inwestycji w instrumenty finansowe ry-
zykowne, o których mowa w art. 5 pkt 3, nie może przekraczać 10% 
aktywów Funduszu brutto.

Art. 8
Środki wchodzące w skład aktywów Funduszu nie mogą być inwestowane 
w papiery wartościowe emitowane przez akcjonariuszy Towarzystwa.

Art. 9
W przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 6–8, Towarzy-
stwo zobowiązane jest doprowadzić strukturę aktywów do stanu zgod-
nego z tymi limitami w ciągu 30 dni od powstania przekroczenia.

Art. 10
Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wycenia się zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrze-
śnia 1994 roku oraz odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy.

Art. 11
W części nieuregulowanej w niniejszym regulaminie do zasad funkcjo-
nowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stosuje się ustawę 
o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. oraz odpowiednie 
akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Art. 12
Regulamin niniejszy zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 
21 listopada 2008 roku, wchodzi w życie 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

I.  REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO 
– FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY
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Art. 1
Regulamin określa zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego, jako Fundusz Stabilnego Wzrostu, zwanego dalej „Fundu-
szem”, a w szczególności charakterystykę aktywów wchodzących w skład 
tego funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji 
i inne ograniczenia inwestycyjne.

Art. 2
Środki Funduszu lokowane są na ryzyko Ubezpieczającego.

Art. 3
Aktywa Funduszu mogą być lokowane tylko w dłużne papiery warto-
ściowe lub depozyty bankowe, w sposób następujący:
1) nie mniej niż 80% wartości wszystkich aktywów mogą stanowić 
dłużne papiery wartościowe obarczone niską stopą ryzyka inwestycyjnego 
zwane dalej „instrumentami finansowymi bezpiecznymi”;
2) nie więcej niż 20% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe 
obarczone wysoką stopą ryzyka inwestycyjnego zwane dalej „instrumen-
tami finansowymi ryzykownymi”.

Art. 4
Do instrumentów finansowych bezpiecznych zalicza się:
1) bony skarbowe;
2) obligacje Skarbu Państwa;
3) obligacje gmin;
4) inne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa, pożyczki udzielane Skarbowi Państwa i pożyczki gwarantowane 
przez Skarb Państwa;
5) depozyty bankowe w bankach o dobrej sytuacji finansowej;
6) certyfikaty depozytowe w bankach o dobrej sytuacji finansowej;
7) transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub odsprzedaży dłużnych papie-
rów wartościowych wymienionych w pkt 1–4 (repo lub reverse repo) 
z uwzględnieniem limitów określonych w art. 6.

Art. 5
Do instrumentów finansowych ryzykownych zalicza się dłużne papiery 
wartościowe przedsiębiorstw, które zostały ocenione przez agencje 
ratingowe na poziomie nie niższym niż Polska lub posiadają gwarancję 
pełnego zabezpieczenia zobowiązań powstałych w wyniku emisji obli-
gacji od podmiotów, które zostały ocenione przez agencje ratingowe 
na poziomie nie niższym niż Polska.

Art. 6
1. Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe bezpieczne, o któ-
rych mowa w art. 4 pkt 3, emitowane przez jednego emitenta, nie może 
być więcej niż 10% wartości aktywów Funduszu brutto.

2. Łączna wartość wszystkich inwestycji w instrumenty finansowe bez-
pieczne, o których mowa w art. 4 pkt 3, nie może przekraczać 20% 
aktywów Funduszu brutto.
3. Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe bezpieczne, o któ-
rych mowa w art. 4 pkt 7, emitowane przez jednego emitenta nie 
będącego Skarbem Państwa, nie może być więcej niż 10% wartości 
aktywów Funduszu brutto.
4. Łączna wartość wszystkich inwestycji w instrumenty finansowe bez-
pieczne, o których mowa w art. 4 pkt 7, nie może przekraczać 20% 
aktywów Funduszu brutto.

Art. 7
Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe ryzykowne, o których 
mowa w art. 5, emitowane przez jednego emitenta, nie może być 
więcej niż 10% wartości aktywów Funduszu brutto.

Art. 8
Środki wchodzące w skład aktywów Funduszu nie mogą być inwestowane 
w papiery wartościowe emitowane przez akcjonariuszy Towarzystwa.

Art. 9
W przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 6–8, Towarzy-
stwo zobowiązane jest doprowadzić strukturę aktywów do stanu zgod-
nego z tymi limitami w ciągu 30 dni od powstania przekroczenia.

Art. 10
Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wycenia się zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. oraz odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy.

Art. 11
W części nieuregulowanej w niniejszym regulaminie do zasad funkcjono-
wania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stosuje się postanowie-
nia ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. oraz 
odpowiednie akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Art. 12
Regulamin niniejszy zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 
21 listopada 2008 roku, wchodzi w życie 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

II.  REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO 
– FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU
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III.  REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO 
– FUNDUSZ EUROPEJSKI

Art. 1
Regulamin określa zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego, jako Fundusz Europejski, zwanego dalej „Funduszem”, 
a w szczególności charakterystykę aktywów wchodzących w skład tego 
funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne 
ograniczenia inwestycyjne.

Art. 2
Środki Funduszu lokowane są na ryzyko Ubezpieczającego.

Art. 3
Aktywa Funduszu mogą być lokowane tylko w sposób następujący:

Rodzaj lokaty Maksymalny udział 
w aktywach Funduszu

odpowiednio zdywersyfikowane akcje 
silnych fundamentalnie spółek z rynków 
europejskich, m.in.: Wielka Brytania, 
Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, 
Luksemburg, Włochy, Austria, Dania, 
Finlandia, Irlandia, Węgry, Norwegia, 
Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja

bez ograniczeń

papiery dłużne emitowane lub 
gwarantowane przez Skarby Państw 
wyżej wymienionych oraz Polski

bez ograniczeń

papiery dłużne jednostek samorządów 
terytorialnych państw wyżej 
wymienionych oraz Polski

bez ograniczeń
maksymalnie 10% 
obligacje jednej jednostki 
samorządu terytorialnego

jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestujących w papiery 
wartościowe denominowane w euro, 
o dobrym ratingu inwestycyjnym 
działające na terytorium w/w państw 
i Polski lub certyfikaty inwestycyjne 
w instytucjach wspólnego 
inwestowania 

bez ograniczeń

Rodzaj lokaty Maksymalny udział 
w aktywach Funduszu

depozyty bankowe w bankach 
o dobrej sytuacji finansowej

maksymalnie 20% 
w jednym banku, 
nie więcej jednak niż 
równowartość 2,5% 
aktywów Funduszu

Art. 4
Środki wchodzące w skład aktywów Funduszu nie mogą być inwestowane 
w papiery wartościowe emitowane przez akcjonariuszy Towarzystwa.

Art. 5
W przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 3, Towarzystwo 
zobowiązane jest doprowadzić strukturę aktywów do stanu zgodnego 
z tymi limitami w ciągu 30 dni od powstania przekroczenia.

Art. 6
Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wycenia się zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. oraz odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy.

Art. 7
W części nieuregulowanej w niniejszym regulaminie do zasad funkcjo-
nowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stosuje się ustawę 
o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. oraz odpowiednie 
akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Art. 8
Regulamin niniejszy zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 
21 listopada 2008 roku, wchodzi w życie 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

IV.  REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO 
– FUNDUSZ DOLAROWY

Art. 1
Regulamin określa zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego, jako Fundusz Dolarowy, zwanego dalej „Funduszem”, 
a w szczególności charakterystykę aktywów wchodzących w skład tego 
funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne 
ograniczenia inwestycyjne.

Art. 2
Środki Funduszu lokowane są na ryzyko Ubezpieczającego.

Art. 3
Aktywa Funduszu mogą być lokowane tylko w sposób następujący:

Rodzaj lokaty Maksymalny udział 
w aktywach Funduszu

odpowiednio zdywersyfikowane 
akcje silnych fundamentalnie spółek 
następujących rynków Ameryki 
Północnej: Stany Zjednoczone, Kanada

bez ograniczeń

papiery dłużne emitowane lub 
gwarantowane przez Skarby Państw 
wyżej wymienionych oraz Polski

bez ograniczeń
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Rodzaj lokaty Maksymalny udział 
w aktywach Funduszu

papiery dłużne jednostek samorządów 
terytorialnych państw wyżej 
wymienionych oraz Polski

bez ograniczeń, 
maksymalnie 10% 
obligacje jednej jednostki 
samorządu terytorialnego

jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestujących w papiery 
wartościowe denominowane w USD 
oraz fundusze inwestujące na terenie 
Polski lub certyfikaty inwestycyjne 
w instytucjach wspólnego 
inwestowania

bez ograniczeń

depozyty bankowe w bankach 
o dobrej sytuacji finansowej

maksymalnie 20% 
w jednym banku, 
nie więcej jednak niż 
równowartość 2,5% 
aktywów Funduszu

Art. 4
Środki wchodzące w skład aktywów Funduszu nie mogą być inwestowane 
w papiery wartościowe emitowane przez akcjonariuszy Towarzystwa.

Art. 5
W przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 3, Towarzystwo 
zobowiązane jest doprowadzić strukturę aktywów do stanu zgodnego 
z tymi limitami w ciągu 30 dni od powstania przekroczenia.

Art. 6
Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wycenia się zgodnie z zasa-
dami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz 
odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Art. 7
W części nieuregulowanej w niniejszym regulaminie do zasad funkcjo-
nowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stosuje się ustawę 
o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. oraz odpowiednie 
akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Art. 8
Regulamin niniejszy zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 
21 listopada 2008 roku, wchodzi w życie 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

V . 
REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO 
– FUNDUSZ GWARANTOWANEGO ZYSKU

Art. 1
Regulamin określa zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego, jako Fundusz Gwarantowanego Zysku, zwanego dalej 
„Funduszem”, a w szczególności charakterystykę aktywów wchodzą-
cych w skład tego Funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich 
dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne. 

Art. 2
1. W przypadku umorzenia części lub całości jednostek uczestnictwa 
przez uczestnika Funduszu, jednostki te zostaną odkupione po cenie 
jednostki wyższej z poniższych dwóch wartości: 
a) po cenie umorzenia wg wyceny aktywów w dniu odkupienia jed-
nostek uczestnictwa;
b) po cenie gwarantowanej na dzień odkupienia jednostek uczestnictwa.
2. Cena gwarantowana ustalana jest przez Towarzystwo na początek każde-
go kwartału kalendarzowego, przy czym nie może być ona niższa niż cena 
gwarantowana na początek poprzedniego kwartału kalendarzowego. 
3. Zarząd Towarzystwa, na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem 
każdego kwartału kalendarzowego, ogłasza przewidywaną wysokość 
przyrostu ceny gwarantowanej na dany kwartał. W przypadku braku 
stosownego ogłoszenia, obowiązuje prognoza wysokości przyrostu ceny 
gwarantowanej ogłoszona na poprzedni kwartał. 
4. Przewidywana wysokość przyrostu ceny gwarantowanej na dany 
kwartał wyrażona jest procentowo w skali roku i nie stanowi gwaran-
cji jej osiągnięcia.
5. Przewidywana wysokość przyrostu ceny gwarantowanej ogłaszana 
jest na internetowej stronie Towarzystwa.
6. Środki Funduszu lokowane są na ryzyko Ubezpieczającego.
7. Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do 
oczekiwania przyszłych wyników inwestycyjnych Funduszu.

Art. 3
Aktywa Funduszu mogą być lokowane tylko w dłużne papiery warto-
ściowe lub depozyty bankowe, w sposób następujący:
1) nie mniej niż 80% wartości wszystkich aktywów mogą stanowić 
dłużne papiery wartościowe obarczone niską stopą ryzyka inwestycyj-
nego, zwane dalej „instrumentami finansowymi bezpiecznymi”;
2) nie więcej niż 20% wartości wszystkich aktywów mogą stanowić 
instrumenty finansowe obarczone wysoką stopą ryzyka inwestycyjnego, 
zwane dalej „instrumentami finansowymi ryzykownymi”. 

Art. 4
Do instrumentów finansowych bezpiecznych zalicza się:
1) bony skarbowe;
2) obligacje Skarbu Państwa;
3) obligacje gmin;
4) inne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa, pożyczki udzielane Skarbowi Państwa i pożyczki gwarantowane 
przez Skarb Państwa;
5) depozyty bankowe w bankach o dobrej sytuacji finansowej;
6) certyfikaty depozytowe w bankach o dobrej sytuacji finansowej;
7) transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub odsprzedaży dłużnych papie-
rów wartościowych wymienionych w pkt 1–4 (repo lub reverse repo) 
z uwzględnieniem limitów określonych w art. 6;
8) jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących głównie w dłużne 
papiery wartościowe.

Art. 5
Do instrumentów finansowych ryzykownych zalicza się:
1) akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz prawa z nimi związane;
2) obligacje zamienne na akcje dopuszczone do publicznego obrotu;
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3) instrumenty pochodne;
4) dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym 
(minimalnie „BBB” według metodologii Standard & Poor’s lub odpowia-
dającego mu ratingu innej agencji, tj. Moody’s, Fitch); w przypadku braku 
oficjalnego ratingu papiery, które otrzymały pozytywną opinię kredytową 
zgodnie z procedurami wewnętrznymi firmy zarządzającej;
5) jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących głównie w instrumenty 
wymienione w pkt 1–3 powyżej.

Art. 6
1. Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe bezpieczne, o 
których mowa w art. 4 pkt 3, emitowane przez jednego emitenta, nie 
może być więcej niż 10% wartości aktywów Funduszu brutto. 
2. Łączna wartość wszystkich inwestycji w instrumenty finansowe bez-
pieczne, o których mowa w art. 4 pkt 3, nie może przekraczać 20% 
wartości aktywów Funduszu brutto. 
3. Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe bezpieczne, o 
których mowa w art. 4 pkt 7, emitowane przez jednego emitenta nie 
będącego Skarbem Państwa, nie może być więcej niż 10% wartości 
aktywów Funduszu brutto. 

Art. 7
Przedmiotem inwestycji w instrumenty finansowe ryzykowne, o których 
mowa w art. 5, emitowane przez jednego emitenta, nie może być 
więcej niż 10% wartości aktywów Funduszu brutto. 

Art. 8
Środki wchodzące w skład aktywów Funduszu nie mogą być inwestowane 
w papiery wartościowe emitowane przez akcjonariuszy Towarzystwa. 

Art. 9
W przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 6–8, Towarzy-
stwo zobowiązane jest doprowadzić strukturę aktywów do stanu zgod-
nego z tymi limitami w terminie 30 dni od powstania przekroczenia.

Art. 10
Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wycenia się zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. oraz odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy. 

Art. 11
W części nieuregulowanej w niniejszym regulaminie do zasad funkcjo-
nowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stosuje się ustawę 
o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku oraz odpo-
wiednie akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. 

Art. 12
Regulamin niniejszy zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 
21 listopada 2008 roku, wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 roku.  

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

VI. 
REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO 
– FUNDUSZ AKTYWNEGO INWESTOWANIA

Art. 1
Regulamin określa zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego, jako Fundusz Aktywnego Inwestowania, zwanego dalej 
„Funduszem”, a w szczególności charakterystykę aktywów wchodzą-
cych w skład tego Funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich 
dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne. 

Art. 2
1. Środki Funduszu lokowane są na ryzyko Ubezpieczającego.
2. Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do 
oczekiwania przyszłych wyników inwestycyjnych Funduszu.

Art. 3
Aktywa Funduszu mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym:
1) aktywa Funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa nie mniej 
niż dwóch funduszy inwestycyjnych;
2) nie więcej niż 55% wszystkich aktywów brutto Funduszu mogą 
stanowić jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego.

Art. 4
W skład portfela mogą wchodzić jednostki funduszy z całego zakresu 
ryzyk inwestycyjnych:

1) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;
2) jednostki uczestnictwa funduszy papierów dłużnych;
3) jednostki uczestnictwa funduszy stabilnego wzrostu;
4) jednostki uczestnictwa funduszy zrównoważonych;
5) jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych;
6) jednostki uczestnictwa funduszy mieszanych;
7) pozostałe. 

Art. 5
1. Dopuszczalne są zmiany składu portfela w pełnym zakresie, co 
oznacza, możliwość inwestycji aktywów Funduszu w jednostki funduszy 
z jednej grupy ryzyka inwestycyjnego.
2. Decyzję o składzie portfela podejmuje się na podstawie osiąganych 
przez fundusze wyników i ich zmienności, strategii inwestycyjnej fun-
duszy i sposobu jej realizacji, sposobu prezentacji wyników przez fun-
dusz oraz na podstawie przewidywań zarządzającego co do sytuacji w 
poszczególnych segmentach rynku kapitałowego i perspektyw danych 
funduszy inwestycyjnych.
3. Dopuszczalne jest przejściowe inwestowanie w depozyty bankowe 
w bankach o dobrej sytuacji finansowej.

Art. 6
Środki wchodzące w skład aktywów Funduszu nie mogą być inwestowane 
w papiery wartościowe emitowane przez akcjonariuszy Towarzystwa. 
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Art. 7
W przypadku przekroczenia limitów określonych w art. 3, Towarzystwo 
zobowiązane jest doprowadzić strukturę aktywów do stanu zgodnego 
z tymi limitami w terminie 30 dni od powstania przekroczenia.

Art. 8
Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wycenia się zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. oraz odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy. 

Art. 9
W części nieuregulowanej w niniejszym regulaminie do zasad funkcjo-
nowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stosuje się ustawę 

o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku oraz odpo-
wiednie akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Art. 10
Regulamin niniejszy zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 
21 listopada 2008 roku, wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 roku.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski 

BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UNIWERSALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE  
Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM – „KOLORY ŻYCIA+”

Tabela opłat i wartości:
Minimalna wysokość składki, przy jakiej można zawrzeć umowę ubezpieczenia:
miesięcznie.................................. 130 zł półrocznie................ 780 zł
kwartalnie.................................... 390 zł rocznie................... 1560 zł

Opłaty:
• administracyjna....................................................................................................................... 9,9 zł
• za zarządzanie maksymalnie.................................................................................................. 2,5 %
•  za przeniesienie jednostek uczestnictwa między funduszami, 

drugi i kolejny raz w ciągu miesiąca kalendarzowego ............... 0,3% – min. 10 zł, max. 50 zł
• za częściowy wykup ....................................................................... 1% – min. 10 zł, max. 50 zł
• za wystosowanie wezwania do zapłaty składki .................................................................... 10 zł
• za regularną wypłatę ........................................................................ 1% – min. 5 zł, max. 50 zł
Limity:
• minimalny częściowy wykup .............................................................................................. 1000 zł
• minimalna wypłata regularna z ubezpieczenia bezskładkowego ................................................. 100 zł
• maksymalna kwota wypłaty z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) w ubezpieczeniu bezskładkowym:
12% UFK – dla wypłat rocznych
6% UFK – dla wypłat półrocznych
3% UFK – dla wypłat kwartalnych
1% UFK – dla wypłat miesięcznych

Taryfy:
Wartości używane przy ustalaniu opłaty za ryzyko śmierci z umowy podstawowej:

Wartości prawdopodobieństwa zgonu Tabela „Ogółem” zawarta w „Polskich Tablicach Trwania Życia 
1990–1991” wydanych przez GUS w 1993 roku.

Narzut na wartości prawdopodobieństwa zgonu

Wiek
Ubezpieczonego

Alokacja
pierwszoroczna

Taryfa za ryzyko poważnego 
zachorowania TCIV

Wiek
Ubezpieczonego

Alokacja
pierwszoroczna

Taryfa za ryzyko poważnego 
zachorowania TCIV

lat i od podwyżek
[%] mężczyźni kobiety lat i od podwyżek

[%] mężczyźni kobiety

8 do 25
26
27
28
29

30
30
30
30
30

0,0000642
0,0000706\
0,0000796
0,0000860
0,0000911

0,0000937
0,0001091
0,0001296
0,0001425
0,0001527

46
47
48
49
50

39,6
41,2
42,8
44,4
46

0,0009484
0,0010292
0,0011139
0,0011948
0,0013090

0,0008906
0,0009458
0,0010023
0,0010575
0,0011383
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lat i od podwyżek
[%] mężczyźni kobiety lat i od podwyżek

[%] mężczyźni kobiety

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

30
30
30
30
30
30

30,2
30,4
30,6
30,8
31

32,4
33,8
35,2
36,6
38

0,0001001
0,0001065
0,0001168
0,0001386
0,0001540
0,0001694
0,0001938
0,0002195
0,0002592
0,0003196
0,0004030
0,0005044
0,0006122
0,0007033
0,0007880
0,0008714

0,0001656
0,0001681
0,0001784
0,0002041
0,0002182
0,0002297
0,0002528
0,0002759
0,0003119
0,0003709
0,0004505
0,0005441
0,0006391
0,0007135
0,0007790
0,0008393

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65 i więcej
–

47
48
49
50
51

52,8
54,6
56,4
58,2
60

60,4
60,8
61,2
61,6
62
–

0,0014476
0,0015990
0,0017890
0,0019982
0,0022112
0,0024063
0,0025680
0,0027066
0,0028567
0,0030158

—
—
—
—
—
—

0,0012371
0,0013514
0,0014835
0,0016273
0,0017915
0,0019366
0,0020405
0,0021239
0,0022279
0,0023524

—
—
—
—
—
—

Taryfa właściwa za Śmierć w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku TADV – niezależnie od wieku i płci
Taryfa właściwa za Trwałe Inwalidztwo w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku TPDV – niezależnie od wieku i płci
Taryfa właściwa za Utratę Zdolności Opłacania Składki TWPV – niezależnie od wieku i płci

0,00013
0,00016

0,042

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU

        
Tomasz Telejko Przemysław Majewski


