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PROGRAM INWESTYCYJNO-RENTOWY INVENTUS
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RENTOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na
˚ycie Ergo Hestia SA zawiera, w zakresie dzia∏alnoÊci
swego przedsi´biorstwa, umowy ubezpieczenia rentowego.
2. Umowa ubezpieczenia rentowego zawierana jest na
wniosek Ubezpieczajàcego w ramach Programu
Inwestycyjno – Rentowego „Inventus”. Zawarcie umowy
ubezpieczenia rentowego poprzedzone jest zawarciem
przez Ubezpieczajàcego umowy ubezpieczenia
inwestycyjnego. Ârodki gromadzone w ramach umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego przenoszone sà do umowy
ubezpieczenia rentowego.
3. Umowy ubezpieczenia rentowego zawierane sà 
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà.
4. Przedmiotem umów ubezpieczenia rentowego jest ˝ycie
Ubezpieczonego. 
5. Umowy ubezpieczenia rentowego mogà regulowaç
prawa i obowiàzki stron w sposób odbiegajàcy od
niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

DEFINICJE

§ 2 
Terminy u˝yte w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia oznaczajà:
1) beneficjent dodatkowy – wyznaczona przez
Ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania, 
w sytuacjach wskazanych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia, Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci
Ubezpieczonego, je˝eli Êwiadczenie to nie przys∏uguje
˝adnemu z beneficjentów g∏ównych lub beneficjenci g∏ówni
nie ˝yjà,
2) beneficjent g∏ówny – wyznaczona przez
Ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania, 
w sytuacjach wskazanych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia, Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci
Ubezpieczonego,
3) kapita∏ koƒcowy – kwota wyp∏acana jednorazowo
przez Ubezpieczyciela, w miejsce renty, w sytuacjach
wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia,
4) kapita∏ rentowy – Êrodki zgromadzone w ramach
umowy ubezpieczenia inwestycyjnego, na warunkach tam
opisanych, przeniesione do umowy ubezpieczenia
rentowego, 
5) minimalna wysokoÊci renty – wymagana przez
Ubezpieczyciela wysokoÊç miesi´cznej wyp∏aty renty nie
mniejsza ni˝ równowartoÊç 100 z∏,
6) ochrona ubezpieczeniowa – zobowiàzanie
Ubezpieczyciela do wyp∏aty Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych
w zakresie wskazanym w umowie ubezpieczenia rentowego,

7) okres gwarantowany – okres pierwszych 15 lat
wyp∏aty renty do˝ywotniej z okresem gwarantowanym,
8) okres odroczenia – okres umowy ubezpieczenia
rentowego poprzedzajàcy rozpocz´cie wyp∏aty renty,
trwajàcy najpóêniej do dnia rozpocz´cia okresu rentowego,
zgonu Ubezpieczonego lub wyp∏aty wartoÊci wykupu
gwarantowanego bàdê kapita∏u koƒcowego,
9) okres rentowy – okres umowy ubezpieczenia
rentowego, w którym Ubezpieczonemu lub osobie
uprawnionej wyp∏acana jest renta lub renta przeniesiona,
10) przejÊcie w okres odroczenia – zawarcie umowy
ubezpieczenia rentowego, gdzie okres rentowy
poprzedzony jest okresem odroczenia,
11) przejÊcie w okres rentowy – zawarcie umowy
ubezpieczenia rentowego (bez okresu odroczenia) a je˝eli 
w umowie wyst´puje okres odroczenia – pierwszy dzieƒ po
jego  zakoƒczeniu, 
12) przeniesienie kapita∏u rentowego – wyp∏ata
kapita∏u rentowego z umowy inwestycyjnej przy
jednoczesnej wp∏acie tego kapita∏u na poczet jednorazowej
sk∏adki ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia
rentowego, dokonywana przez Ubezpieczyciela na wniosek
Ubezpieczajàcego,
13) renta – Êwiadczenie wyp∏acane Ubezpieczonemu,
beneficjentowi lub innej osobie uprawnionej po Êmierci
Ubezpieczonego;  wysokoÊç rat renty i cz´stotliwoÊç ich
wyp∏acania wskazane sà w umowie ubezpieczenia
rentowego; za rent´ uwa˝a si´ rent´ okresowà, rent´
do˝ywotnià, rent´ do˝ywotnià z okresem gwarantowanym
lub rent´ przeniesionà,
14) renta do˝ywotnia – renta wyp∏acana
Ubezpieczonemu do koƒca jego ˝ycia,
15) renta do˝ywotnia z okresem gwarantowanym –
renta wyp∏acana Ubezpieczonemu do koƒca jego ˝ycia oraz
uposa˝onemu lub innej osobie uprawnionej po Êmierci
Ubezpieczonego, do koƒca okresu gwarantowanego,
16) renta okresowa – renta wyp∏acana Ubezpieczonemu,
beneficjentowi lub innej osobie uprawnionej po Êmierci
Ubezpieczonego, przez okres ustalony przed datà nabycia
uprawnieƒ do tej renty,
17) renta przeniesiona - Êwiadczenie realizowane na
rzecz beneficjenta lub innej osoby uprawnionej po Êmierci
Ubezpieczonego, wyp∏acane do koƒca okresu
gwarantowanego lub do za∏o˝onego koƒca wyp∏at renty
okresowej,
18) rocznica polisy – ka˝da rocznica pierwszego dnia
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy
ubezpieczenia rentowego,
19) rok polisowy – okres 12 miesi´cy od dnia rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej oraz okres pomi´dzy kolejnymi
rocznicami polisy,
20) rezerwa matematyczna – pasywa Ubezpieczyciela,
tworzone w okresie odroczenia i w okresie rentowym,
zgodnie z powszechnie obowiàzujàcymi przepisami prawa 
w zakresie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, odpowiadajàce
wartoÊci bie˝àcych i przysz∏ych zobowiàzaƒ, jakie mogà
wyniknàç z umowy ubezpieczenia rentowego,

(kod INR 01/09)
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21) stopa techniczna – stopa procentowa w wysokoÊci
2,75% stosowana przez Ubezpieczyciela w taryfie dla
wyznaczenia wysokoÊci gwarantowanych Êwiadczeƒ 
w okresie odroczenia i okresie rentowym oraz do wyliczania
udzia∏u w zysku w tych okresach,
22) taryfa – zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych
stosowanych przez Ubezpieczyciela, s∏u˝àcych okreÊleniu
wysokoÊci gwarantowanych Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych,
23) Ubezpieczajàcy – podmiot, który zawiera umow´
ubezpieczenia rentowego z Ubezpieczycielem,
24) Ubezpieczony – osoba obj´ta odpowiedzialnoÊcià
Ubezpieczyciela; w przypadku zawarcia umowy
ubezpieczenia na w∏asny rachunek Ubezpieczajàcy 
i Ubezpieczony jest tà samà osobà,
25) Ubezpieczyciel – Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeƒ na ˚ycie Ergo Hestia S.A.,
26) umowa ubezpieczenia inwestycyjnego – umowa
zawierana w ramach Programu Inwestycyjno – Rentowego
„Inventus”, w której gromadzone sà Êrodki mogàce byç
przeznaczone na przeniesienie do umowy ubezpieczenia
rentowego (przeniesienie kapita∏u rentowego),
27) wartoÊç wykupu – Êwiadczenie ubezpieczeniowe
nale˝ne w okresie odroczenia, którego wysokoÊç wynika 
z aktualnej wysokoÊci rezerwy matematycznej,
przyznawanego udzia∏u w zysku, okresu jaki up∏ynà∏ od dnia
rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela oraz okresu
pozosta∏ego do daty rozpocz´cia okresu rentowego.

II. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
RENTOWEGO

§ 3 
1. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia rentowego
jest:
1) z∏o˝enie przez Ubezpieczajàcego wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia rentowego (wniosek o przeniesienie
kapita∏u rentowego), na formularzu Ubezpieczyciela, 
2) uprzednia, pisemna zgoda Ubezpieczonego na zawarcie
umowy ubezpieczenia rentowego na jego rachunek (je˝eli
jest osobà innà ni˝ Ubezpieczajàcy), wyra˝ona zgodnie 
z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami prawa,
3) zaakceptowanie wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia rentowego przez Ubezpieczyciela,
4) przeniesienie przez Ubezpieczyciela kapita∏u rentowego
z umowy ubezpieczenia inwestycyjnego do umowy
ubezpieczenia rentowego, zgodnie z wnioskiem
Ubezpieczajàcego, o którym mowa w pkt 1).
2. Warunki wymienione w ust. 1 muszà byç spe∏nione
∏àcznie.

DATA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
RENTOWEGO

§ 4 
1. Umow´ ubezpieczenia rentowego uwa˝a si´ za zawartà
z dniem nast´pnym po zaakceptowaniu przez
Ubezpieczyciela wniosku o przeniesienie kapita∏u
rentowego i po przeniesieniu kapita∏u rentowego, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 7.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia rentowego potwierdzone
zostanie polisà ubezpieczeniowà.

PODANIE INFORMACJI PRZY ZAWARCIU UMOWY
UBEZPIECZENIA RENTOWEGO

§ 5
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci
Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoÊci, 
o które Ubezpieczyciel zapytywa∏ we wniosku 
o ubezpieczenie na ˝ycie albo przed zawarciem umowy 
w innych pismach. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera umow´
ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y
równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci
mu znane. W razie zawarcia przez Ubezpieczyciela umowy
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.
2. Obowiàzki okreÊlone w ust. 1 spoczywajà zarówno na
Ubezpieczajàcym jak i Ubezpieczonym.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki
okolicznoÊci, które z naruszeniem postanowieƒ ust. 1 i 2 nie
zosta∏y podane do jego wiadomoÊci (w szczególnoÊci 
w sytuacji, gdy zosta∏a zatajona choroba Ubezpieczonego).
Je˝eli do naruszenia ust´pów poprzedzajàcych dosz∏o 
z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, 
˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà
skutkiem okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu
poprzedzajàcym. Ubezpieczyciel nie mo˝e powo∏ywaç si´
na postanowienia zdaƒ wczeÊniejszych, je˝eli do zdarzenia
obj´tego ochronà dosz∏o po up∏ywie trzech lat od daty
zawarcia umowy ubezpieczenia inwestycyjnego

OCENA RYZYKA UBEZPIECZNIOWEGO

§ 6 
1. Ubezpieczyciel, przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie
danych zawartych we wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia rentowego lub innej dokumentacji
dostarczonej przez Ubezpieczajàcego przed zawarciem
umowy ubezpieczenia.
2. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego polega na okreÊleniu
prawdopodobieƒstwa wystàpienia Êmierci Ubezpieczonego
mi´dzy innymi w zwiàzku ze stanem zdrowia
Ubezpieczonego, jego statusem majàtkowym,
wykonywanym przez niego zawodem, uprawianym sportem
lub zaj´ciami rekreacyjnymi.
3. W przypadku stwierdzenia podwy˝szonego ryzyka
ubezpieczeniowego wynikajàcego z wy˝szego
prawdopodobieƒstwa wystàpienia zdarzeƒ losowych, 
o których mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel zastrzega sobie
prawo do odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia lub
zawarcia jej na warunkach odbiegajàcych od
wnioskowanych przez Ubezpieczajàcego. 

DOR¢CZENIE POLISY Z WARUNKAMI ODMIENNYMI
OD WNIOSKOWANYCH

§ 7
1. Je˝eli w odpowiedzi na z∏o˝onà ofert´ Ubezpieczyciel
dor´cza Ubezpieczajàcemu polis´ ubezpieczeniowà
zawierajàcà postanowienia, które odbiegajà na niekorzyÊç
Ubezpieczajàcego od treÊci z∏o˝onej przez niego oferty lub
od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia bàdê istotne
elementy umowy ubezpieczenia niewskazane w ofercie,
Ubezpieczyciel obowiàzany jest zwróciç Ubezpieczajàcemu
na to uwag´ na piÊmie przy dor´czeniu polisy
ubezpieczeniowej, wyznaczajàc mu siedmiodniowy termin
do zg∏oszenia sprzeciwu. W razie niewykonania przez

INV/OWU042/0902_INR  27/01/2009  11:19  Page 2 tomaszk Macintosh60GB:DOKUMENTY:LIFE:DRUKI:OWU_01.2009:



EH˚/INV/OWU042/0902 3

Ubezpieczyciela obowiàzku okreÊlonego powy˝ej, zmiany
dokonane na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego nie sà
skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami
oferty.
2. W braku sprzeciwu Ubezpieczajàcego uwa˝a si´, 
˝e umowa dosz∏a do skutku zgodnie z treÊcià polisy
ubezpieczeniowej, nast´pnego dnia po up∏ywie terminu
wyznaczonego do z∏o˝enia sprzeciwu.
3. W sytuacji okreÊlonej w ust. 1 ochrona ubezpieczeniowa
– do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia – jest udzielana
na warunkach zaproponowanych przez Ubezpieczyciela 
w dokumencie ubezpieczenia. 
4. W razie zg∏oszenia przez Ubezpieczajàcego sprzeciwu, 
o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel wyp∏aca
Ubezpieczajàcemu kapita∏ rentowy. 

ROZPOCZ¢CIE I ZAKO¡CZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
UBEZPIECZYCIELA

§ 8
1. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy
ubezpieczenia rentowego rozpoczyna si´ z dniem
nast´pnym przypadajàcym po dniu, w którym zosta∏a
zawarta umowa ubezpieczenia rentowego. 
2. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela z tytu∏u zgonu
Ubezpieczonego ustaje z dniem rozpocz´cia okresu wyp∏aty
renty do˝ywotniej, zakoƒczenia okresu gwarantowanego
lub zakoƒczenia okresu wyp∏aty renty okresowej.

III. OKRES ODROCZENIA

ROZPOCZ¢CIE OKRESU ODROCZENIA

§ 9
1. Na wniosek Ubezpieczajàcego okres rentowy b´dzie
poprzedzony okresem odroczenia.
2. Sk∏adajàc wniosek o przeniesienie kapita∏u rentowego
do okresu odroczenia Ubezpieczajàcy okreÊla:
1) d∏ugoÊç okresu odroczenia (w pe∏nych latach), przy czym
okres odroczenia nie mo˝e koƒczyç si´ póêniej ni˝ 
w rocznic´ polisy w roku, w którym Ubezpieczony koƒczy 
70 lat,
2) rodzaj renty jaka b´dzie wyp∏acana po zakoƒczeniu
okresu odroczenia,
3) w razie wyboru renty okresowej – okres wyp∏aty renty.
3. Zmiana za∏o˝eƒ wymienionych w ust. 2 nie jest mo˝liwa.
4. PrzejÊcie w okres odroczenia mo˝liwe jest tylko
wówczas, gdy wysokoÊç kapita∏u rentowego pozwala na
zagwarantowanie Ubezpieczonemu wybranego rodzaju
renty, w minimalnej wysokoÊci wymaganej przez
Ubezpieczyciela.
5. Przy przejÊciu w okres odroczenia Ubezpieczyciel
wyznacza:
1) gwarantowanà kwot´ kapita∏u koƒcowego na koniec
za∏o˝onego okresu odroczenia, 
2) gwarantowanà kwot´ raty renty wybranego rodzaju,
3) gwarantowane wartoÊci wykupu w przypadku
rozwiàzania umowy ubezpieczenia rentowego w kolejnych
latach trwania okresu odroczenia.
6. Gwarantowane wysokoÊci Êwiadczeƒ, o których mowa 
w ust. 5 wyznaczane sà zgodnie z taryfà obowiàzujàcà 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia rentowego 
i wynikajà z: wysokoÊci kapita∏u rentowego, p∏ci
Ubezpieczonego oraz jego wieku w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia rentowego, d∏ugoÊci okresu odroczenia oraz
wybranego rodzaju i okresu wyp∏aty renty.

ZASADY OKRESU ODROCZENIA

§ 10 
1. W okresie odroczenia mo˝liwe jest dokonanie wyp∏aty
wartoÊci wykupu. Nie jest mo˝liwe dokonanie cz´Êciowej
wyp∏aty wartoÊci wykupu, za wyjàtkiem sytuacji wskazanej
w § 12.
2. Z dniem wyp∏aty wartoÊci wykupu umowa ubezpieczenia
rentowego ulega rozwiàzaniu.
3. W okresie odroczenia Ubezpieczyciel przyznaje udzia∏ 
w zysku, je˝eli nale˝ny on jest zgodnie z postanowieniami 
§ 20.
4. W razie zgonu Ubezpieczonego w okresie odroczenia
Ubezpieczyciel wyp∏aca osobom uprawnionym Êwiadczenie
w wysokoÊci kapita∏u rentowego powi´kszonego 
o przyznane udzia∏y w zysku.

IV. WARTOÂå WYKUPU I KAPITA¸ KO¡COWY

PRAWO DO WARTOÂCI WYKUPU

§ 11 
1. WartoÊç wykupu nale˝na jest Ubezpieczajàcemu, na
jego wniosek z∏o˝ony w okresie odroczenia oraz 
w przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia rentowego
w okresie odroczenia. 
2. Umowa ubezpieczenia rentowego okreÊla
gwarantowane wartoÊci wykupu w kolejnych latach trwania
okresu odroczenia.

CZ¢ÂCIOWA WYP¸ATA WARTOÂCI WYKUPU

§ 12 
1. W okresie odroczenia wyp∏ata pe∏nej wartoÊci wykupu
nie jest mo˝liwa na rzecz Ubezpieczajàcego, je˝eli wartoÊç
wykupu jest wy˝sza od kapita∏u rentowego powi´kszonego
o udzia∏ w zysku. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo do wyp∏aty cz´Êci
wartoÊci wykupu w kwocie równej kapita∏owi rentowemu.
2. Z dniem wyp∏aty cz´Êci wartoÊci wykupu, o którym
mowa w ust. 1, ustaje odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela 
z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego.
3. Niewyp∏acona, w myÊl postanowieƒ ust. 1, cz´Êç
wartoÊci wykupu przeznaczana jest na nabycie
nowowyliczanej renty albo nowowyliczanego kapita∏u
koƒcowego zgodnie z postanowieniami § 13 pkt 2,
4. Nowowyliczana renta lub nowowyliczany kapita∏
koƒcowy nale˝ne sà, je˝eli Ubezpieczony do˝yje do daty
nabycia uprawnieƒ rentowych, a ich wysokoÊç zale˝y od:
stopy technicznej, wieku i p∏ci Ubezpieczonego oraz
d∏ugoÊci okresu pozosta∏ego do koƒca okresu odroczenia. 
5. Nowowyliczana renta oraz nowowyliczany kapita∏
koƒcowy, o których mowa w ust. 3, wyp∏acane sà na
zasadach przyj´tych dla wyp∏aty renty i kapita∏u
koƒcowego.

PRAWO DO KAPITA¸U KO¡COWEGO

§ 13 
Kapita∏ koƒcowy jest nale˝ny Ubezpieczonemu: 
1) na jego wniosek z∏o˝ony najpóêniej na 30 dni przed
dniem nabycia prawa do pierwszej raty renty (Êwiadczenie
staje si´ w tej sytuacji wymagalne z dniem, w którym
nale˝na by∏aby pierwsza rata renty) 
2) w razie gdy po zakoƒczeniu okresu odroczenia nie jest
mo˝liwe rozpocz´cie okresu rentowego, poniewa˝ wartoÊç
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kapita∏u koƒcowego, z uwagi na dokonanie przez
Ubezpieczajàcego wyp∏aty cz´Êci wartoÊci wykupu zgodnie
z § 12, nie pozwala na zagwarantowanie Ubezpieczonemu
wybranego wczeÊniej rodzaju renty w kwocie co najmniej
równej aktualnej minimalnej kwocie wymaganej przez
Ubezpieczyciela. 

V. OKRES RENTOWY

ZASADY OKRESU RENTOWEGO

§ 14 
1. Przy przejÊciu w okres rentowy Ubezpieczyciel wyznacza
gwarantowanà kwot´ renty wybranego rodzaju. Je˝eli
okres rentowy poprzedza∏ okres odroczenia, to
gwarantowana kwota renty zosta∏a ju˝ wyznaczona przy
przejÊciu w okres odroczenia.
2. Ubezpieczajàcy ma mo˝liwoÊç dokonania wyboru jednej
z trzech rodzajów rent:
1) renta okresowa,
2) renta do˝ywotnia,
3) renta do˝ywotnia z okresem gwarantowanym.

PRZENIESIENIE KAPITA¸U RENTOWEGO DO OKRESU
RENTOWEGO

§ 15 
1. Okres rentowy mo˝e rozpoczynaç si´ wraz z zawarciem
umowy ubezpieczenia rentowego lub, na wniosek
Ubezpieczajàcego, mo˝e byç poprzedzony okresem
odroczenia. 
2. Je˝eli okres rentowy poprzedzony jest okresem
odroczenia to przejÊcie w okres rentowy odbywa si´ bez
osobnego wniosku i na warunkach ustalanych przy
przejÊciu w okres odroczenia 
3. Przy przenoszeniu kapita∏u rentowego do okresu
rentowego Ubezpieczajàcy okreÊla:
1) rodzaj renty,
2) cz´stotliwoÊç wyp∏acania renty (miesi´cznà, kwartalnà,
pó∏rocznà albo rocznà),
3) w razie wyboru renty okresowej – okres pobierania renty.
4. Zmiana za∏o˝eƒ wymienionych w ust. 3 nie jest mo˝liwa.
5. Przeniesienie kapita∏u rentowego do umowy
ubezpieczenia rentowego mo˝liwe jest tylko wówczas, gdy
jego wysokoÊç pozwala na zagwarantowanie
Ubezpieczonemu wybranego rodzaju renty w minimalnej
wysokoÊci wymaganej przez Ubezpieczyciela.
6. Przy przejÊciu w okres rentowy Ubezpieczyciel wyznacza
gwarantowanà kwot´ raty renty wybranego rodzaju.
7. Gwarantowana kwota raty renty wyznaczana jest
zgodnie z taryfà obowiàzujàcà w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia rentowego i wynika z: wysokoÊci kapita∏u
rentowego, d∏ugoÊci trwania okresu rentowego, p∏ci
Ubezpieczonego oraz jego wieku w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia rentowego i wybranego rodzaju i okresu
pobierania renty.

RENTY – POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 16 
1. Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do rozpocz´cia wyp∏at
rat renty poczàwszy od dnia rozpocz´cia okresu rentowego
(nabycie uprawnieƒ do renty).
2. Je˝eli okres rentowy poprzedzony by∏ okresem
odroczenia, w miejsce renty Ubezpieczonemu mo˝e zostaç
wyp∏acony kapita∏ koƒcowy, powi´kszony o przyznany przez

Ubezpieczyciela udzia∏ w zysku. Wyp∏ata kapita∏u
koƒcowego dojdzie do skutku pod warunkiem z∏o˝enia przez
Ubezpieczonego stosownego wniosku, najpóêniej na 30 dni
przed datà rozpocz´cia okresu rentowego.
3. Z datà rozpocz´cia okresu rentowego, kwota udzia∏u 
w zysku przyznanego w okresie odroczenia przeznaczana
jest na powi´kszenie kwoty raty renty, na zasadach
opisanych w § 20.
4. W trakcie okresu rentowego wysokoÊç Êwiadczenia
mo˝e rosnàç w ka˝dym roku wskutek przyznawania udzia∏u
w zysku, na zasadach opisanych w § 20.
5. P∏atnoÊç raty renty dokonywana jest na rachunek
bankowy osoby uprawnionej. Dniem p∏atnoÊci raty renty
jest dzieƒ z∏o˝enia przez Ubezpieczyciela w banku,
polecenia przelewu na rachunek bankowy osoby
uprawnionej do otrzymywania renty.
6. Najpóêniej na 30 dni przed ka˝dà rocznicà polisy
Ubezpieczyciel przesy∏a Ubezpieczonemu list majàcy na
celu potwierdzenie prawa Ubezpieczonego do
otrzymywania renty.
7. Warunkiem wyp∏aty renty jest podpisanie przez
Ubezpieczonego listu, o którym mowa w ust. 6, i odes∏anie
go do Ubezpieczyciela nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
rocznicà polisy. Brak pisemnego potwierdzenia ze strony
Ubezpieczonego mo˝e skutkowaç wstrzymaniem wyp∏aty
renty.
8. Ubezpieczyciel ma prawo do sprawdzania numeru
PESEL Ubezpieczonego w Powszechnym Elektronicznym
Systemie Ewidencji LudnoÊci lub dokonywania sprawdzeƒ
w innych powszechnych bazach dotyczàcych ewidencji
ludnoÊci, w celu potwierdzenia ˝ycia Ubezpieczonego.
Informacja o Êmierci Ubezpieczonego uzyskana z ww.
êróde∏ skutkuje wstrzymaniem wyp∏aty renty.

RENTA OKRESOWA

§ 17 
1. Rozpocz´cie wyp∏aty renty okresowej mo˝liwe jest bez
wzgl´du na wiek Ubezpieczonego.
2. Przy przenoszeniu kapita∏u rentowego do okresu
rentowego Ubezpieczajàcy okreÊla czas wyp∏aty renty
okresowej (w latach). Minimalny czas wyp∏aty renty
okresowej to 5 lat a maksymalny 20 lat.
3. Renta okresowa wyp∏acana jest Ubezpieczonemu. 
4. W razie zgonu Ubezpieczonego przed koƒcem
umówionego czasu wyp∏aty renty okresowej rozpoczyna si´
wyp∏ata renty przeniesionej osobom uprawnionym. Renta
przeniesiona nale˝na jest za okres rozpoczynajàcy si´ od
dnia nast´pnego po dacie wstrzymania wyp∏aty renty po
zgonie Ubezpieczonego lub zg∏oszenia zgonu
Ubezpieczonego, do koƒca umówionego okresu wyp∏aty
renty okresowej.
5. W okresie wyp∏aty renty okresowej mo˝liwe jest, na
wniosek Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej (w razie
zgonu Ubezpieczonego), dokonanie wyp∏aty Êwiadczenia
jednorazowego. WysokoÊç Êwiadczenia jednorazowego
zale˝y od sumy przysz∏ych rat renty (zdyskontowanych
stopà technicznà), jakie zosta∏yby wyp∏acone do koƒca
umówionego okresu wyp∏aty renty okresowej. Dokonanie
wyp∏aty Êwiadczenia jednorazowego oznacza zakoƒczenie
okresu rentowego.
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RENTA DO˚YWOTNIA

§ 18 
1. Wyp∏ata renty do˝ywotniej mo˝e rozpoczàç si´ 
w rocznic´ polisy przypadajàcà najwczeÊniej w roku, 
w którym Ubezpieczony koƒczy 45 lat i najpóêniej w roku,
w którym Ubezpieczony koƒczy 70 lat.
2. Renta do˝ywotnia wyp∏acana jest Ubezpieczonemu. 
3. W razie Êmierci Ubezpieczonego nie sà nale˝ne raty
renty do˝ywotniej, których wymagalnoÊç przypada∏a po
dacie zgonu, a ewentualnie dokonane nienale˝ne wyp∏aty
podlegajà zwrotowi.
4. W okresie wyp∏aty renty do˝ywotniej dokonanie wyp∏aty
Êwiadczenia jednorazowego nie jest mo˝liwe.

RENTA DO˚YWOTNIA Z OKRESEM
GWARANTOWANYM

§ 19 
1. Wyp∏ata renty do˝ywotniej z okresem gwarantowanym
mo˝e rozpoczàç si´ w rocznic´ polisy przypadajàcà
najwczeÊniej w roku, w którym Ubezpieczony koƒczy 45 lat
i najpóêniej w roku, w którym Ubezpieczony koƒczy 70 lat.
2. Renta do˝ywotnia z okresem gwarantowanym
wyp∏acana jest Ubezpieczonemu.
3. W razie zgonu Ubezpieczonego przed koƒcem okresu
gwarantowanego rozpoczyna si´ wyp∏ata renty
przeniesionej osobom uprawnionym. Renta przeniesiona
nale˝na jest za okres rozpoczynajàcy si´ od dnia
nast´pnego po dacie wstrzymania wyp∏aty renty po zgonie
Ubezpieczonego lub zg∏oszenia zgonu Ubezpieczonego, do
koƒca okresu gwarantowanego.
4. W okresie gwarantowanym mo˝liwe jest, na wniosek
Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej (w razie zgonu
Ubezpieczonego), dokonanie wyp∏aty Êwiadczenia
jednorazowego. WysokoÊç Êwiadczenia jednorazowego
zale˝y od sumy przysz∏ych rat renty (zdyskontowanych
stopà technicznà), jakie zosta∏yby wyp∏acone do koƒca
okresu gwarantowanego. Dokonanie wyp∏aty wartoÊci
wykupu gwarantowanego oznacza zakoƒczenie okresu
rentowego.

VI. UDZIA¸ W ZYSKU

UDZIA¸ W ZYSKU

§ 20
1. Udzia∏ w zysku naliczany jest przez Ubezpieczyciela 
w ka˝dym roku trwania okresu odroczenia i okresu
rentowego.
2. Udzia∏ w zysku przyznawany jest, je˝eli wskaênik zysku
wypracowanego w ostatnim roku polisowym od
zainwestowanych aktywów na pokrycie rezerw
matematycznych jest wy˝szy od stopy technicznej.
3. Udzia∏ w zysku ustalany jest zgodnie ze wzorem:

U = (Z x 85%) x R

gdzie powy˝sze symbole oznaczajà:

U – nale˝ny udzia∏ w zysku,

Z – wskaênik zysku wypracowanego w okresie ostatnim
roku polisowym od zainwestowanych aktywów na pokrycie
rezerw matematycznych, pomniejszony o stop´
technicznà,

R – Êrednia arytmetyczna wartoÊci rezerw matematycznych
na dzieƒ: rocznicy polisy, w której udzia∏ w zysku jest
przyznawany oraz dzieƒ poprzedniej rocznicy polisy.

4. Skumulowana kwota przyznanego w okresie odroczenia
udzia∏u w zysku (suma przyznanych udzia∏ów w zysku
powi´kszana o stop´ zwrotu dla zysków przyznanych)
wyp∏acana jest wraz  z wartoÊcià wykupu, kapita∏em
koƒcowym lub Êwiadczeniem z tytu∏u zgonu w okresie
odroczenia (o ile takie okolicznoÊci zaistniejà).
5. Przyznany w okresie odroczenia udzia∏ w zysku
powi´ksza gwarantowanà wartoÊç raty renty. Z datà
rozpocz´cia okresu rentowego, skumulowana kwota
przyznanego w okresie odroczenia udzia∏u w zysku (suma
przyznanych udzia∏ów w zysku powi´kszana o stop´ zwrotu
dla zysków przyznanych) przeznaczana jest na
powi´kszenie kwoty raty renty. Do powi´kszenia kwoty raty
renty zastosowanie ma aktualna taryfa stosowana dla
przyznawanych udzia∏ów w zysku. 
6. Wraz z ka˝dorazowym przyznawaniem w okresie
rentowym udzia∏u w zysku jest on przeznaczany na
powi´kszenie kwoty raty renty. Do powi´kszenia kwoty raty
renty zastosowanie ma aktualna taryfa stosowana dla
przyznawanych udzia∏ów w zysku. 

VII. WYP¸ATA ÂWIADCZENIA

OSOBA UPRAWNIONA DO ÂWIADCZENIA 
Z TYTU¸U ZGONU

§ 21 
1. Âwiadczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego
przys∏ugujà beneficjentowi lub innej uprawnionej osobie
okreÊlonej w ust. 2 – 9, chyba ˝e osoba ta umyÊlnie
przyczyni∏a si´ do Êmierci Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczony ma prawo do samodzielnego wskazywania
beneficjenta g∏ównego i beneficjenta dodatkowego.
3. Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego przys∏uguje
w pierwszej kolejnoÊci beneficjentowi g∏ównemu.
4. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, gdy niektórym 
z beneficjentów g∏ównych nie przys∏uguje Êwiadczenie lub
niektórzy beneficjenci g∏ówni nie ˝yjà, Êwiadczenia nale˝ne
tym beneficjentom g∏ównym przys∏ugujà proporcjonalnie
pozosta∏ym beneficjentom g∏ównym.
5. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, gdy ˝adnemu 
z beneficjentów g∏ównych nie przys∏uguje Êwiadczenie lub
wszyscy beneficjenci g∏ówni nie ˝yjà albo Ubezpieczony nie
wyznaczy∏ beneficjenta g∏ównego, Êwiadczenie przys∏uguje
osobom wskazanym przez Ubezpieczonego jako
beneficjenci dodatkowi.
6. Postanowienia ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
beneficjentów dodatkowych.
7. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, gdy ˝adnej 
z osób wskazanych przez Ubezpieczonego jako beneficjenci
g∏ówni i beneficjenci dodatkowi nie przys∏uguje Êwiadczenie
lub wszystkie te osoby nie ˝yjà lub Ubezpieczony nie
wyznaczy∏ takich osób, Êwiadczenie przys∏uguje cz∏onkom
rodziny Ubezpieczonego, w nast´pujàcej kolejnoÊci: 
1) ma∏˝onkowi – w ca∏oÊci,
2) dzieciom – w równych cz´Êciach, je˝eli Êwiadczenie nie
mo˝e byç wyp∏acone ma∏˝onkowi, 
3) rodzicom – w równych cz´Êciach, je˝eli Êwiadczenie nie
mo˝e byç wyp∏acone ma∏˝onkowi ani dzieciom,
4) innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego 
– w równych cz´Êciach, je˝eli Êwiadczenie nie mo˝e byç
wyp∏acone ma∏˝onkowi, dzieciom ani rodzicom.
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8. W ka˝dym czasie Ubezpieczonemu przys∏uguje prawo do
zmiany beneficjenta g∏ównego lub beneficjenta
dodatkowego, przez z∏o˝enie pisemnego oÊwiadczenia 
w tym przedmiocie.
9. Zmiana beneficjenta g∏ównego lub beneficjenta
dodatkowego dochodzi do skutku z datà wp∏yni´cia do
Ubezpieczyciela oÊwiadczenia Ubezpieczonego, o którym
mowa w ust. 8.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZG¸OSZENIA
ROSZCZENIA

§ 22
1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, osoba której
przys∏uguje Êwiadczenie, jest zobowiàzana dostarczyç
Ubezpieczycielowi nast´pujàce dokumenty, niezb´dne do
ustalenia zasadnoÊci roszczenia:
1) zg∏oszenie roszczenia,
2) polis´ ubezpieczeniowà lub duplikat polisy
ubezpieczeniowej (je˝eli zosta∏ wydany) – do wglàdu,
3) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (do
wglàdu),
4) zaÊwiadczenie stwierdzajàce przyczyn´ Êmierci,
wystawione przez lekarza lub w∏aÊciwe w∏adze,
5) w∏asny dokument to˝samoÊci (do wglàdu).
2. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel
uprawniony jest do za˝àdania przed∏o˝enia innych
dokumentów ni˝ wskazane w ust. 1, o ile b´dzie to
niezb´dne do ustalenia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela.

SPOSÓB I TERMIN PRZYZNANIA ÂWIADCZENIA

§ 23  
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca Êwiadczenie ubezpieczeniowe,
na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych 
w post´powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadnoÊci roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o wypadku.
2. Je˝eli wyjaÊnienie wszystkich okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela albo
wysokoÊci Êwiadczenia w terminie wskazanym w ust. 1
okaza∏o si´ niemo˝liwe, Êwiadczenie powinno byç spe∏nione
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej
starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. 

VIII. ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

PRZES¸ANKI ROZWIÑZANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 24
1. Umowa ubezpieczenia rentowego ulega rozwiàzaniu:
1) z koƒcem okresu wypowiedzenia, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 2,
2) z dniem wyp∏aty wartoÊci wykupu (za wyjàtkiem
cz´Êciowej wyp∏aty wartoÊci wykupu, o której mowa 
w § 12), kapita∏u koƒcowego lub wyp∏aty jednorazowej
dopuszczalnej w czasie wyp∏aty renty okresowej lub 
w okresie gwarantowanym,
3) z chwilà zgonu Ubezpieczonego w okresie odroczenia, 
w okresie wyp∏aty renty (dla renty do˝ywotniej) poza
okresem gwarantowanym lub up∏ywem czasu wyp∏aty renty
okresowej.

2. Z datà nabycia przez Ubezpieczonego prawa do wyp∏aty
renty do˝ywotniej oraz wraz z zakoƒczeniem okresu
gwarantowanego w okresie wyp∏aty renty do˝ywotniej 
z okresem gwarantowanym, umowa ubezpieczenia ulega
wykonaniu a Ubezpieczyciel rozpoczyna realizacj´
nale˝nych do˝ywotnich Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych 
3. W przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia
rentowego na skutek jej wypowiedzenia  (z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 2) wyp∏acane sà:
1) w okresie odroczenia – wartoÊç wykupu, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 12,
2) w okresie gwarantowanym – Êwiadczenie jednorazowe, 
o którym mowa w § 19 ust. 4,
3) w okresie wyp∏aty renty okresowej – Êwiadczenie
jednorazowe, o którym mowa w § 17 ust. 5.
WartoÊci te wyznaczane sà na dzieƒ rozwiàzania umowy
ubezpieczenia i wyp∏acane sà bezzw∏ocznie po
potwierdzeniu formy przekazania Êwiadczenia. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 25 
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ § 24 ust. 2
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia rentowego w ka˝dym czasie, 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia, poprzez z∏o˝enie
Ubezpieczycielowi  pisemnego oÊwiadczenia w tym
przedmiocie.
2. Wypowiedzenie umowy Ubezpieczenia rentowego,
skutkuje wyp∏atà Êwiadczeƒ , o których mowa w § 24 ust. 3.
3. Okres wypowiedzenia trwa do dnia wyp∏aty Êwiadczeƒ,
okreÊlonych w ust 2 powy˝ej, jednak nie d∏u˝ej ni˝ 30 dni od
dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa w ust.1.
4. Wyp∏ata Êwiadczeƒ , nast´puje w terminie okreÊlonym 
w ust 3. powy˝ej.

ODSTÑPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 26 
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo do odstàpienia od
umowy ubezpieczenia rentowego w okresie 30 dni od daty
jej zawarcia, przez z∏o˝enie Ubezpieczycielowi pisemnego
oÊwiadczenia o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia. 
W razie odstàpienia od umowy ubezpieczenia rentowego
Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu kapita∏ rentowy
pomniejszony o ewentualnie wyp∏acone kwoty rat renty. 

IX. POSTANOWIENIA KO¡COWE

TRYB SK¸ADANIA OÂWIADCZE¡ WOLI

§ 27
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia stron umowy
powinny byç sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem lub
przes∏ane listem poleconym.
2. Je˝eli strona umowy zmieni∏a adres i nie zawiadomi∏a 
o tym drugiej strony umowy, to pismo skierowane na
ostatni znany adres strony wywiera skutki prawne od
chwili, w której by∏oby dor´czone, gdyby strona nie zmieni∏a
adresu. Postanowienia powy˝sze majà równie˝
zastosowanie do siedziby strony.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogà postanowiç, 
˝e zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
umowy b´dà dostarczane drugiej stronie za pomocà listu
elektronicznego (e-mail), wiadomoÊci tekstowej SMS,
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faksu lub telefonu, odpowiednio na: wskazany przez strony
adres poczty elektronicznej, numer infolinii Ubezpieczyciela
lub numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
wskazany przez Ubezpieczajàcego.

INFORMOWANIE O POSTANOWIENIACH ZAWARTEJ
UMOWY

§ 28 
Ubezpieczony mo˝e ˝àdaç by Ubezpieczyciel udzieli∏ mu
informacji o postanowieniach zawartej umowy
ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
w zakresie, w jakim dotyczà praw i obowiàzków
Ubezpieczonego.

SKARGI I ZA˚ALENIA

§ 29 
1. Skargi i za˝alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia, b´dàcych osobami fizycznymi
rozpatrywane sà niezw∏ocznie przez Zarzàd
Ubezpieczyciela lub upowa˝nionego pracownika, po
przes∏aniu tych skarg i za˝aleƒ 
w formie pisemnej na adres siedziby Ubezpieczyciela.
Skargi i za˝alenia mogà byç równie˝ kierowane do
Rzecznika Ubezpieczonych. 
2. Po rozpatrzeniu skargi lub za˝alenia, o których mowa 
w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy∏ane jest
pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treÊci
skargi lub za˝alenia.
3. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy
ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów 
o w∏aÊciwoÊci ogólnej, albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego, beneficjenta lub innej osoby uprawnionej
z umowy ubezpieczenia.

ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA

§ 30 
1. Ubezpieczajàcy mo˝e wystàpiç do Ubezpieczyciela 
z wnioskiem o dokonanie zmian w postanowieniach umowy
ubezpieczenia, odbiegajàcych od niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.
2. Zmiana warunków ubezpieczenia na podstawie wniosku,
o którym mowa w ust. 1, dokonywana b´dzie w formie
aneksu do umowy ubezpieczenia, pod warunkiem pokrycia
przez Ubezpieczajàcego kosztów dokonania
wnioskowanych zmian.

CESJA PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 31 
1. Dokonanie przez Ubezpieczajàcego cesji praw
wynikajàcych z umowy ubezpieczenia wymaga
niezw∏ocznego zg∏oszenia tego faktu Ubezpieczycielowi na
piÊmie i staje si´ skuteczne po potwierdzeniu przez
Ubezpieczyciela.
2. W przypadku Êmierci Ubezpieczajàcego (w sytuacji, gdy
Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony sà ró˝nymi osobami)
Ubezpieczonemu przys∏uguje prawo wstàpienia w prawa 
i obowiàzki Ubezpieczajàcego. Wniosek w tej sprawie
powinien byç z∏o˝ony Ubezpieczycielowi na piÊmie, 
w terminie 30 dni od powzi´cia przez Ubezpieczonego
wiadomoÊci o Êmierci Ubezpieczajàcego.

PODATKI I OP¸ATY

§ 32 
1. Ewentualne podatki i op∏aty zwiàzane z otrzymaniem
Êwiadczenia ubezpieczeniowego nie obcià˝ajà
Ubezpieczyciela.
2. Przepisy regulujàce opodatkowanie Êwiadczeƒ
ubezpieczeniowych okreÊlonych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wskazuje 
w dokumencie potwierdzajàcym zawarcie umowy
ubezpieczenia, stanowiàcym integralnà cz´Êç umowy
ubezpieczenia.

ZMIANA SYSTEMU MONETARNEGO

§ 33 
W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub
denominacji polskiej waluty, zobowiàzania finansowe
wynikajàce z umowy ubezpieczenia b´dà odpowiednio
zmienione, zgodnie z kursem wymiany z∏otego, og∏oszonym
przez Narodowy Bank Polski.

SPRAWY NIEUREGULOWANE

§ 34 
1. W odniesieniu do umowy ubezpieczenia zawartej na
podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w∏aÊciwe
jest prawo polskie. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia majà zastosowanie
odpowiednie, powszechnie obowiàzujàce przepisy prawa.

DATA WEJÂCIA W ˚YCIE

§ 35 
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie
z dniem 01.02.2009 roku i obowiàzujà w odniesieniu do
umów zawartych od tej daty.

Wiceprezes Zarzàdu

Ma∏gorzata Makulska

Prezes Zarzàdu

Piotr Maria Âliwicki
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