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PROGRAM INWESTYCYJNO-RENTOWY INVENTUS
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNEGO
Z REGULARNÑ SK¸ADKÑ UBEZPIECZENIOWÑ

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 na ˝ycie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym, zwane dalej
„umowami ubezpieczenia inwestycyjnego”.
2. Umowa ubezpieczenia inwestycyjnego zawierana jest 
w ramach Programu Inwestycyjno – Rentowego „Inventus”,
3. Umowy ubezpieczenia inwestycyjnego zawierane sà 
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà.
4. Przedmiotem umów ubezpieczenia inwestycyjnego jest
˝ycie Ubezpieczonego.
5. W ramach umów ubezpieczenia inwestycyjnego
gromadzone sà Êrodki na Indywidualnym Rachunku
Jednostek Uczestnictwa. Gromadzenie Êrodków odbywa si´
na ryzyko Ubezpieczajàcego.
6. Umowy ubezpieczenia inwestycyjnego 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) alokacja Êrodków – podzia∏ sk∏adki ubezpieczeniowej
lub wp∏aty dodatkowej przeznaczanej na zakup jednostek
uczestnictwa, pomi´dzy poszczególne Ubezpieczeniowe
Fundusze Kapita∏owe,
2) 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,
3) beneficjent g∏ówny – wyznaczona przez
Ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania, 
w sytuacjach wskazanych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia, Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci
Ubezpieczonego,
4) cena jednostki uczestnictwa – cena, po której
Ubezpieczyciel umarza jednostki uczestnictwa 
z Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa oraz
przekazuje jednostki uczestnictwa na ten rachunek,
5) data wymagalnoÊci regularnej sk∏adki
ubezpieczeniowej – dzieƒ ka˝dego okresu
rozliczeniowego, zgodny z dniem miesiàca, w którym
rozpocz´∏a si´ ochrona ubezpieczeniowa (je˝eli dzieƒ ten

nie wyst´puje w danym miesiàcu, dniem wymagalnoÊci jest
ostatni roboczy dzieƒ miesiàca),
6) Indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa
– wyodr´bniony rachunek tworzony przez Ubezpieczyciela
dla umowy ubezpieczenia inwestycyjnego, na którym
ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa
poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapita∏owych w ramach konta podstawowego i subkonta,
7) jednostka uczestnictwa – cz´Êç Ubezpieczeniowego
Funduszu Kapita∏owego b´dàca proporcjonalnym udzia∏em
w jego aktywach netto,
8) kapita∏ rentowy – wartoÊç wykupu ca∏kowitego,
wykupu cz´Êciowego z konta podstawowego lub wykupu 
z subkonta przeznaczona, zgodnie z dyspozycjà
Ubezpieczajàcego, na przeniesienie do umowy
ubezpieczenia rentowego, po pomniejszeniu o ewentualne
zobowiàzania podatkowe lub inne obcià˝enia wynikajàce 
z przepisów prawa,
9) konto podstawowe – wydzielona cz´Êç
Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa, na
którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa
pochodzàce z regularnych sk∏adek ubezpieczeniowych
10) konwersja jednostek uczestnictwa – dyspozycja
dotyczàca umorzenia cz´Êci lub ca∏oÊci jednostek
uczestnictwa jednego lub kilku Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapita∏owych, z jednoczesnym nabyciem, za
ca∏oÊç kwoty uzyskanej w wyniku tego umorzenia,
jednostek uczestnictwa innych Funduszy (jednego lub
kilku),
11) miesiàc polisowy – ka˝dy miesiàc trwania umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego, poczynajàc od dnia
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej,
12) ochrona ubezpieczeniowa – zobowiàzanie
Ubezpieczyciela do wyp∏aty Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych
w zakresie wskazanym w umowie ubezpieczenia
inwestycyjnego,
13) okres inwestycyjny – okres trwania umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego, w którym Êrodki
inwestowane sà na ryzyko Ubezpieczajàcego,
14) 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,
15) RRegulamin Ubezpieczeniowych Fegulamin Ubezpieczeniowych Funduszyunduszy
Kapita∏owych Sopockiego TKapita∏owych Sopockiego Towarzystwaowarzystwa
Ubezpieczeƒ na ˚ycie Ergo Hestia SAUbezpieczeƒ na ˚ycie Ergo Hestia SA – dokument
okreÊlajàcy zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapita∏owych oferowanych przez Ubezpieczyciela
(dalej: „Regulamin”),
16) renta – Êwiadczenie wyp∏acane Ubezpieczonemu,
uposa˝onemu lub innej osobie uprawnionej po Êmierci
Ubezpieczonego, w wysokoÊci i z cz´stotliwoÊcià wskazanà
w umowie ubezpieczenia rentowego, 
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17) rocznica polisy – ka˝da rocznica pierwszego dnia
rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej,
18) rok polisowy – okres 12 miesi´cy od dnia rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej oraz pomi´dzy kolejnymi
rocznicami polisy,
19) sk∏adka ubezpieczeniowa – kwota op∏acana
regularnie przez Ubezpieczajàcego w terminach i wysokoÊci
wskazanej w umowie ubezpieczenia inwestycyjnego,
przeznaczana, na zasadach okreÊlonych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, na nabycie Jednostek
Uczestnictwa w ramach konta podstawowego,
20) sk∏adka za ryzyko – pobierana z Indywidualnego
Rachunku Jednostek Uczestnictwa i ustalana zgodnie 
z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, sk∏adka
na pokrycie ryzyka zwiàzanego z obj´ciem Ubezpieczonego
odpowiedzialnoÊcià Ubezpieczyciela z tytu∏u umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego,
21) subkonto – wydzielona cz´Êç Indywidualnego
Rachunku Jednostek Uczestnictwa, na którym
ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa pochodzàce 
z wp∏at dodatkowych,
22) Strategie Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapita∏owych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ
na ˚ycie Ergo Hestia SA – dokument okreÊlajàcy
strategie inwestycyjne i stopieƒ ryzyka inwestycyjnego
poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych
oferowanych przez Ubezpieczyciela (dalej: „Strategie”), 
23) suma na ryzyku – ró˝nica pomi´dzy sumà
ubezpieczenia a wartoÊcià polisy,
24) suma ubezpieczenia – Êwiadczenie
ubezpieczeniowe, wskazane w umowie ubezpieczenia
inwestycyjnego, wyp∏acane przez Ubezpieczyciela 
w przypadku Êmierci Ubezpieczonego,
25) Tabela op∏at i limitów – dokument przyj´ty uchwa∏à
Zarzàdu Ubezpieczyciela, zawierajàcy stawki  op∏at 
i limitów stosowanych w umowie ubezpieczenia. Tabela
op∏at i limitów stanowi za∏àcznik do ogólnych warunków
ubezpieczenia i jest jej integralnà cz´Êcià
26) Ubezpieczajàcy – podmiot, który zawiera umow´
ubezpieczenia inwestycyjnego z Ubezpieczycielem,
27) ubezpieczenie bezsk∏adkowe – okres umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego, w którym ustaje obowiàzek
op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej,
28) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy –
wydzielony fundusz aktywów tworzony z cz´Êci sk∏adek
ubezpieczeniowych lub wp∏at dodatkowych, inwestowany 
w sposób okreÊlony w umowie ubezpieczenia
inwestycyjnego; szczegó∏owe zasady funkcjonowania
Funduszu okreÊlone zosta∏y w Regulaminie i Strategiach,
29) Ubezpieczony – osoba obj´ta ochronà
ubezpieczeniowà; w przypadku zawarcia umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego na w∏asny rachunek,
Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony jest tà samà osobà,
30) Ubezpieczyciel – Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeƒ na ˚ycie Ergo Hestia S.A.,
31) umowa ubezpieczenia rentowego – umowa
zawierana przez Ubezpieczajàcego z Ubezpieczycielem, do
której przenoszony jest kapita∏ rentowy w celu zapewnienia
wyp∏at renty, 
32) wartoÊç polisy – kwota stanowiàca iloczyn liczby
jednostek uczestnictwa Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapita∏owych znajdujàcych si´ na Indywidualnym Rachunku
Jednostek Uczestnictwa (na koncie podstawowym i na
subkoncie) oraz ceny jednostek uczestnictwa; cz´Êciami
wartoÊci polisy sà: wartoÊç konta podstawowego i wartoÊç
subkonta,

33) wartoÊç wykupu ca∏kowitego – wartoÊç polisy
pomniejszona o op∏at´ likwidacyjnà liczonà od wartoÊci
konta podstawowego oraz op∏aty manipulacyjne z tytu∏u
wykupu z konta podstawowego i subkonta,
34) wartoÊç wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego – cz´Êç wartoÊci konta podstawowego,
pomniejszona o op∏at´ likwidacyjnà i op∏at´ manipulacyjnà, 
35) wartoÊç wykupu z subkonta – ca∏oÊç lub cz´Êç
wartoÊci subkonta, pomniejszona o op∏at´ manipulacyjnà; 
36) wp∏ata dodatkowa – dobrowolna wp∏ata na subkonto
dokonywana przez Ubezpieczajàcego w terminie 
i wysokoÊci przez niego ustalonej,

II. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
INWESTYCYJNEGO

WIEK UPRAWNIAJÑCY DO ZAWARCIA UMOWY

§ 3
Umowa ubezpieczenia inwestycyjnego mo˝e zostaç
zawarta, je˝eli Ubezpieczony z koƒcem roku
kalendarzowego, w którym rozpocznie si´
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela, b´dzie mia∏ ukoƒczone
15 lat, a nie b´dzie mia∏ ukoƒczonego 61 roku ˝ycia.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

§ 4
1. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia
inwestycyjnego jest:
1) z∏o˝enie przez Ubezpieczajàcego wniosku 
o ubezpieczenie na ˝ycie na formularzu Ubezpieczyciela,
2) dokonanie, najpóêniej nast´pnego dnia po z∏o˝eniu
wniosku o ubezpieczenie na ˝ycie, wp∏aty na poczet
pierwszej sk∏adki ubezpieczeniowej w pe∏nej wysokoÊci, na
w∏aÊciwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela, 
z oznaczeniem wp∏aty numerem z∏o˝onego wniosku,
3) zgoda Ubezpieczonego na zawarcie umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego na jego rachunek (je˝eli jest
osobà innà ni˝ Ubezpieczajàcy), wyra˝ona zgodnie 
z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami prawa,
4) zaakceptowanie wniosku o ubezpieczenie na ˝ycie przez
Ubezpieczyciela.
2. Warunki wymienione w ust. 1 muszà byç spe∏nione
∏àcznie.

DATA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
INWESTYCYJNEGO

§ 5
Umow´ ubezpieczenia inwestycyjnego uwa˝a si´ za
zawartà z dniem nast´pnym po zaakceptowaniu przez
Ubezpieczyciela wniosku o ubezpieczenie na ˝ycie,
potwierdzonym wystawieniem polisy ubezpieczeniowej, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 8.

PODANIE INFORMACJI PRZY ZAWARCIU UMOWY
UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNEGO

§ 6
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 inwestycyjnego przez przedstawiciela,
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obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje
ponadto okolicznoÊci mu znane. W razie zawarcia przez
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia inwestycyjnego
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 z tytu∏u wypadku przewidzianego umowà i jego
nast´pstw Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci.
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 UBEZPIECZENIOWEGO

§ 7
1. Ubezpieczyciel, przed zawarciem umowy ubezpieczenia
inwestycyjnego, dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego
na podstawie danych zawartych we wniosku 
o ubezpieczenie na ˝ycie lub innej dokumentacji
dostarczonej przez Ubezpieczajàcego przed zawarciem
umowy ubezpieczenia.
2. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego polega na okreÊleniu
prawdopodobieƒstwa wystàpienia Êmierci Ubezpieczonego
w zwiàzku mi´dzy innymi 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 zdarzenia losowego, 
o których mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel zastrzega sobie
prawo do odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia
inwestycyjnego lub zawarcia jej na warunkach
odbiegajàcych od wnioskowanych przez Ubezpieczajàcego.

DOR¢CZENIE POLISY Z WARUNKAMI ODMIENNYMI
OD WNIOSKOWANYCH

§ 8
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, 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 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 inwestycyjnego

– jest udzielana na warunkach zaproponowanych przez
Ubezpieczyciela w dokumencie ubezpieczenia. 

III. ODPOWIEDZIALNOÂå UBEZPIECZYCIELA 
Z TYTU¸U ZGONU UBEZPIECZONEGO

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 9
1. W okresie inwestycyjnym odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela polega na wyp∏acie osobie uprawnionej
sumy ubezpieczenia z tytu∏u zdarzenia obj´tego
odpowiedzialnoÊcià.
2. Sumà ubezpieczenia w odniesieniu do Êwiadczenia 
z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego jest:
1) w przypadku zgonu Ubezpieczonego przed dniem
rocznicy polisy przypadajàcej w roku, w którym
Ubezpieczony ukoƒczy∏by 65 lat: 
a) wy˝sza z dwóch wartoÊci: wartoÊç konta podstawowego
albo suma wp∏at netto (o której mowa w ust. 3), oraz 
b) 10% wartoÊci konta podstawowego (jednak nie wi´cej
ni˝ 5.000 z∏), oraz
c) wartoÊç subkonta,
2) w przypadku zgonu Ubezpieczonego w dniu rocznicy
polisy przypadajàcej w roku, w którym Ubezpieczony
koƒczy 65 rok ˝ycia, lub póêniej:
a) wartoÊç konta podstawowego, oraz
b) 1% wartoÊci konta podstawowego (jednak nie wi´cej ni˝
1.000 z∏), oraz
c) wartoÊç subkonta.
3. Sumà wp∏at netto jest suma zainwestowanych sk∏adek
ubezpieczeniowych (wraz z ewentualnà dop∏atà wynikajàcà
z § 28 ust. 1 pkt 4) pomniejszona o wyp∏acone wartoÊci
wykupów cz´Êciowych z konta podstawowego oraz
przeniesiony z konta podstawowego kapita∏ rentowy.
4. Suma ubezpieczenia ustalana jest na najbli˝szy dzieƒ
wyceny przed dniem zatwierdzenia przez Ubezpieczyciela
Êwiadczenia do wyp∏aty.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI Z TYTU¸U
ZGONU UBEZPIECZONEGO

§ 10
Ubezpieczyciel wyp∏aci wartoÊç wykupu ca∏kowitego 
w miejsce sumy ubezpieczenia, je˝eli Êmierç
Ubezpieczonego w okresie inwestycyjnym zaistnia∏a 
w okresie ochrony ubezpieczeniowej bezpoÊrednio lub
poÊrednio w wyniku:
1) samobójstwa pope∏nionego przez Ubezpieczonego 
w okresie pierwszych dwóch lat od daty zawarcia umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego,
2) czynnego udzia∏u Ubezpieczonego w aktach przemocy
lub terroryzmu,
3) dzia∏aƒ wojennych, powstaƒ lub przewrotów
wojskowych,
4) pope∏nienia przez Ubezpieczonego przest´pstwa z winy
umyÊlnej,
5) pope∏nienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego
pod groêbà kary, kwalifikowanego jako przest´pstwo 
z winy umyÊlnej, co wykazano w toku post´powania
przygotowawczego (o ile na skutek Êmierci
Ubezpieczonego nie wydano w stosunku do niego
prawomocnego orzeczenia sàdu).
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ROZPOCZ¢CIE I ZAKO¡CZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
UBEZPIECZYCIELA

§ 11
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ § 7 ust. 3, ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ z dniem zawarcia umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego.
2. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela z tytu∏u zgonu
Ubezpieczonego ustaje z dniem rozwiàzania umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego.

IV. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA I WP¸ATY
DODATKOWE

WYSOKOÂå, CZ¢STOTLIWOÂå I TERMIN OP¸ACANIA
SK¸ADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 12
1. WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej okreÊla
Ubezpieczajàcy na wype∏nionym poprawnie formularzu
Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel okreÊla wysokoÊç
minimalnej dopuszczalnej sk∏adki ubezpieczeniowej.
2. Sk∏adki ubezpieczeniowe powinny byç op∏acane z góry,
do daty wymagalnoÊci. 
3. Umowa ubezpieczenia inwestycyjnego mo˝e
przewidywaç op∏acanie sk∏adek ubezpieczeniowych 
z cz´stotliwoÊcià: miesi´cznà, kwartalnà, pó∏rocznà lub
rocznà.
4. Ubezpieczajàcy mo˝e w ka˝dà rocznic´ polisy zmieniç
cz´stotliwoÊç op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej, o ile
wniosek w tej sprawie wp∏ynie do Ubezpieczyciela
najpóêniej na 30 dni przed tà rocznicà polisy.
5. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà uznaje si´ za op∏aconà nie
póêniej ni˝ w terminie pi´ciu dni roboczych, jeÊli wp∏yn´∏a 
w pe∏nej wysokoÊci na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
6. Termin okreÊlony w ust. 5 liczony jest od dnia:
1) wp∏ywu pierwszej sk∏adki ubezpieczeniowej na rachunek
bankowy Ubezpieczyciela, pod warunkiem zaakceptowania
przez Ubezpieczyciela wniosku o ubezpieczenie na ˝ycie
2) wp∏ywu kolejnych sk∏adek ubezpieczeniowych na
rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
7. Otwarcie Indywidualnego Rachunku Jednostek
Uczestnictwa nastàpi w okreÊlonym w Regulaminie, dniu
nabycia jednostek uczestnictwa za pierwszà sk∏adk´
ubezpieczeniowà.

SKUTKI NIEOP¸ACENIA SK¸ADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 13
1. W przypadku nieop∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej 
w okresie 30 dni od daty wymagalnoÊci, Ubezpieczyciel
zobowiàzuje si´ do upomnienia Ubezpieczajàcego ze
wskazaniem dodatkowego terminu zap∏aty i skutku
nieop∏acenia tej nale˝noÊci w postaci:
1) przekszta∏cenia ubezpieczenia w bezsk∏adkowe – je˝eli
przekszta∏cenie jest mo˝liwe,
2) uznania umowy ubezpieczenia inwestycyjnego za
wypowiedzianà przez Ubezpieczajàcego z up∏ywem 90 dnia,
liczàc od dnia, w którym by∏a wymagalna pierwsza zaleg∏a
sk∏adka ubezpieczeniowa , zgodnie z § 12 ust. 2.
2. Umow´ Ubezpieczenia uznaje si´ za wypowiedzianà  ze
skutkiem na pierwszy dzieƒ okresu, za który nie uiszczono
zaleg∏ej sk∏adki ubezpieczeniowej - je˝eli przekszta∏cenie 
w ubezpieczenie bezsk∏adkowe nie jest mo˝liwe.
3. W przypadku nieop∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej do
daty wymagalnoÊci, o ile ubezpieczenie nie mo˝e byç

przekszta∏cone w bezsk∏adkowe, ochrona ubezpieczeniowa
ustaje poczàwszy od pierwszego dnia okresu, za który nie
uiszczono zaleg∏ej sk∏adki ubezpieczeniowej. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie przywrócona w pe∏nym zakresie 
i z zachowaniem jej ciàg∏oÊci, je˝eli wszystkie zaleg∏e
sk∏adki ubezpieczeniowe zostanà op∏acone przed datà
uznania umowy ubezpieczenia inwestycyjnego za
wypowiedzianà, w trybie okreÊlonym w ust. 1 pkt 2.

WP¸ATY DODATKOWE

§ 14
1. W czasie trwania okresu inwestycyjnego,
Ubezpieczajàcy ma mo˝liwoÊç dokonywania wp∏at
dodatkowych, ka˝dorazowo oznaczajàc jà w tytule przelewu
jako „wp∏ata dodatkowa”.
2. Je˝eli wp∏acana kwota nie zostanie oznaczona jako
wp∏ata dodatkowa, mo˝e ona zostaç potraktowana przez
Ubezpieczyciela jako wp∏ata na poczet sk∏adki
ubezpieczeniowej.
3. W przypadku, gdy nie zosta∏a op∏acona wymagalna
sk∏adka ubezpieczeniowa, ka˝da kolejna wp∏ata dodatkowa
dokonana przez Ubezpieczajàcego, zostanie 
w odpowiedniej cz´Êci zaliczona na poczet wymagalnej
sk∏adki ubezpieczeniowej.
4. Wp∏aty dodatkowe sà przeznaczane odpowiednio na
nabycie jednostek uczestnictwa w Ubezpieczeniowych
Funduszach Kapita∏owych, w myÊl postanowieƒ § 15.
5. Minimalna wysokoÊç wp∏aty dodatkowej okreÊlona jest
w Tabeli op∏at i limitów.
6. Wp∏at´ dodatkowà uznaje si´ za op∏aconà, nie póêniej
ni˝ w terminie pi´ciu dni roboczych od dnia jej wp∏yni´cia na
rachunek bankowy Ubezpieczyciela 

INWESTYCJA I ALOKACJA SK¸ADKI
UBEZPIECZENIOWEJ I WP¸AT DODATKOWYCH,
KONWERSJA

§ 15
1. Op∏acona sk∏adka ubezpieczeniowa i wp∏aty dodatkowe
sà inwestowane poprzez nabycie jednostek uczestnictwa
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, zgodnie 
z zasadami okreÊlonymi w Regulaminie. Nabyte jednostki
uczestnictwa ewidencjonowane sà, zgodnie z okreÊlonymi
zasadami alokacji, na Indywidualnym Rachunku Jednostek
Uczestnictwa:
1) jednostki uczestnictwa nabyte za sk∏adki
ubezpieczeniowe – w ramach konta podstawowego,
2) jednostki uczestnictwa nabyte za wp∏aty dodatkowe 
– w ramach subkonta. 
2. Ubezpieczajàcy mo˝e wyznaczyç odr´bne zasady
alokacji dla sk∏adek ubezpieczeniowych i wp∏at
dodatkowych, na zasadach okreÊlonych w Regulaminie. 
W razie niewyznaczenia odr´bnych zasad alokacji dla wp∏at
dodatkowych, stosuje si´ zasady alokacji przyj´te dla
sk∏adek ubezpieczeniowych.
3. Ubezpieczajàcy w dowolnym czasie trwania umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego mo˝e zmieniç zasady
alokacji w odniesieniu do ka˝dej nast´pnej sk∏adki
ubezpieczeniowej lub wp∏aty dodatkowej, na zasadach
okreÊlonych w Regulaminie.
4. Dodatkowo Ubezpieczajàcy mo˝e dokonywaç konwersji
jednostek uczestnictwa na zasadach okreÊlonych 
w Regulaminie.



UBEZPIECZENIE BEZSK¸ADKOWE

§ 16
1. Poczàwszy od trzeciej rocznicy polisy Ubezpieczajàcemu
przys∏uguje prawo do zawieszenia p∏atnoÊci regularnych
sk∏adek ubezpieczeniowych (ubezpieczenie bezsk∏adkowe).
2. Zamiana ubezpieczenia na bezsk∏adkowe dokonywana
jest na wniosek Ubezpieczajàcego lub w sytuacji wskazanej
w § 13 ust. 1 pkt 1. 
3. Zamiana ubezpieczenia na bezsk∏adkowe mo˝liwa jest:
1) jednokrotnie, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy
– w pierwszych 10 latach trwania umowy ubezpieczenia
inwestycyjnego, z zastrze˝eniem ust.1,
2) jednokrotnie, bezterminowo – po 10 latach trwania
umowy ubezpieczenia inwestycyjnego, z zastrze˝eniem, 
˝e w przypadku gdy ubezpieczenie by∏o zamienione na
bezsk∏adkowe w pierwszych 10 latach trwania umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego, zamiana mo˝liwa jest po 
11 latach trwania umowy ubezpieczenia inwestycyjnego. 
4. W okresie ubezpieczenia bezsk∏adkowego
Ubezpieczajàcy ma prawo do:
1) dokonywania konwersji,
2) dokonywania wp∏at dodatkowych,
3) dokonywania wyp∏at: wartoÊci wykupów cz´Êciowych 
z konta podstawowego, wartoÊci wykupów z subkonta 
i wartoÊci wykupu ca∏kowitego.
5. W okresie ubezpieczenia bezsk∏adkowego ka˝da
p∏atnoÊç dokonana na w∏aÊciwy rachunek bankowy
Ubezpieczyciela bez oznaczenia jej jako wp∏ata dodatkowa
i w kwocie nie ni˝szej ni˝ sk∏adka ubezpieczeniowa, mo˝e
byç potraktowana przez Ubezpieczyciela jako wniosek 
o zakoƒczenie okresu ubezpieczenia bezsk∏adkowego.
Zakoƒczenie okresu ubezpieczenia bezsk∏adkowego nastàpi
wówczas poczàwszy od najbli˝szego dnia wymagalnoÊci
sk∏adki ubezpieczeniowej, zgodnie z przyj´tà
cz´stotliwoÊcià op∏acania sk∏adek ubezpieczeniowych.
6. Po zakoƒczeniu wnioskowanego okresu ubezpieczenia
bezsk∏adkowego, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest
kontynuowaç p∏atnoÊci regularnych sk∏adek
ubezpieczeniowych zgodnie z zasadami obowiàzujàcymi 
w umowie ubezpieczenia inwestycyjnego przed zamianà
ubezpieczenia na bezsk∏adkowe.
7. W okresie ubezpieczenia bezsk∏adkowego
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej i  pobiera
op∏aty zgodnie z treÊcià umowy ubezpieczenia
inwestycyjnego. 
8. Zamiana ubezpieczenia na bezsk∏adkowe w pierwszych
10 latach trwania umowy ubezpieczenia inwestycyjnego
powoduje, ˝e przy ustalaniu roku polisowego dla okreÊlenia
wysokoÊci op∏aty likwidacyjnej, liczb´ dotychczasowych lat
trwania umowy ubezpieczenia inwestycyjnego pomniejsza
si´ o jeden. 

VI. WARTOÂå WYKUPU

WARTOÂå WYKUPU CZ¢ÂCIOWEGO Z KONTA
PODSTAWOWEGO

§ 17
1. Wyp∏ata wartoÊci wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego mo˝liwa jest nie cz´Êciej ni˝ czterokrotnie 
w roku polisowym.
2. Wyp∏ata wartoÊci wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego dokonywana jest na wniosek
Ubezpieczajàcego.

3. Wyp∏ata wartoÊci wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego zostanie dokonana na wniosek
Ubezpieczajàcego, je˝eli:
1) wnioskowana wartoÊç wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego oraz
2) wartoÊç konta podstawowego po dokonaniu wyp∏aty
wartoÊci wykupu cz´Êciowego, przewy˝szajà wartoÊci
minimalne, okreÊlone w Tabeli op∏at  i limitów.
4. Z tytu∏u wyp∏aty wartoÊci wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego pobierana jest op∏ata manipulacyjna 
i op∏ata likwidacyjna.

WARTOÂå WYKUPU Z SUBKONTA

§ 18
1. Wyp∏ata wartoÊci wykupu z subkonta mo˝liwa jest nie
cz´Êciej ni˝ czterokrotnie w roku polisowym.
2. Wyp∏ata wartoÊci wykupu z subkonta dokonywana jest
na wniosek Ubezpieczajàcego.
3. Wyp∏ata wartoÊci wykupu z subkonta mo˝e dotyczyç
ca∏oÊci lub okreÊlonej przez Ubezpieczajàcego cz´Êci
wartoÊci subkonta, przy czym wnioskowana wartoÊç
wykupu z subkonta nie mo˝e byç ni˝sza od minimum
okreÊlonego w Tabeli op∏at i limitów .
4. Z tytu∏u wyp∏aty wartoÊci wykupu z subkonta pobierana
jest op∏ata manipulacyjna. 

WARTOÂå WYKUPU CA¸KOWITEGO

§ 19
1. Wyp∏ata wartoÊci wykupu ca∏kowitego jest mo˝liwa:
1) Ubezpieczajàcemu, na jego wniosek oraz bez wniosku, 
w przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia
inwestycyjnego,
2) osobie uprawnionej do Êwiadczenia z tytu∏u zgonu
Ubezpieczonego – w sytuacji wskazanej w § 10.
2. Przy wyp∏acie wartoÊci wykupu ca∏kowitego umarzane
sà jednostki uczestnictwa z konta podstawowego 
i subkonta.
3. Z tytu∏u wyp∏aty wartoÊci wykupu ca∏kowitego pobierana
jest op∏ata likwidacyjna i manipulacyjna dotyczàca wyp∏aty
z konta podstawowego oraz op∏ata manipulacyjna
dotyczàca wyp∏aty z subkonta.

SPOSÓB USTALANIA WARTOÂCI WYKUPU 

§ 20
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2, wartoÊç wykupu
cz´Êciowego z konta podstawowego, wykupu z subkonta 
i wykupu ca∏kowitego ustalana jest na najbli˝szy dzieƒ
wyceny przed dniem zatwierdzenia przez Ubezpieczyciela
do wyp∏aty danej wartoÊci wykupu. 
2. WartoÊç wykupu ca∏kowitego, wyp∏acana w sytuacjach
wskazanych w § 28 w ust. 1 pkt 1) – 4), wyznaczana jest na
dzieƒ rozwiàzania umowy ubezpieczenia inwestycyjnego 
i wyp∏acana  bezzw∏ocznie po potwierdzeniu formy
przekazania Âwiadczenia. 
3. Je˝eli realizacja dyspozycji wyp∏aty wartoÊci wykupu
z∏o˝onej przez Ubezpieczajàcego nie jest mo˝liwa,
Ubezpieczyciel zwróci si´ o dokonanie korekty dyspozycji.
Je˝eli Ubezpieczajàcy nie wska˝e czy wyp∏ata wartoÊci
wykupu dotyczyç ma jednostek uczestnictwa
zgromadzonych na subkoncie czy na koncie podstawowym,
Ubezpieczyciel umarza w pierwszej kolejnoÊci jednostki
uczestnictwa zgromadzone na subkoncie. 
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4. Ubezpieczyciel wyp∏aca wartoÊç wykupu cz´Êciowego 
z konta podstawowego, wykupu z subkonta i wykupu
ca∏kowitego w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku 
o wykup

VII. OP¸ATY

RODZAJE POBIERANYCH OP¸AT

§ 21
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia inwestycyjnego
Ubezpieczyciel pobiera nast´pujàce op∏aty:
1) op∏at´ poczàtkowà od zainwestowanej sk∏adki
ubezpieczeniowej i wp∏aty dodatkowej, 
2) miesi´cznà sk∏adk´ za ryzyko z tytu∏u obejmowania
Ubezpieczonego ochronà  ubezpieczeniowà w danym
miesiàcu polisowym, wyliczanà zgodnie z treÊcià § 22 ust. 5
poni˝ej,
3) miesi´cznà op∏at´ administracyjnà z tytu∏u bie˝àcych
kosztów administrowania Indywidualnym  Rachunkiem
Jednostek Uczestnictwa,
4) op∏at´ manipulacyjnà z tytu∏u wykonania konwersji
jednostek uczestnictwa, 
5) op∏at´ manipulacyjnà za zamian´ ubezpieczenia na
bezsk∏adkowe,
6) op∏at´ manipulacyjnà za potwierdzenie dokonania cesji
praw z umowy ubezpieczenia inwestycyjnego.
7) op∏at´ manipulacyjnà z tytu∏u wyp∏aty wartoÊci wykupu
cz´Êciowego z konta podstawowego, wartoÊci wykupu 
z subkonta i wartoÊci wykupu ca∏kowitego, 
8) op∏at´ likwidacyjnà z tytu∏u wyp∏aty wartoÊci wykupu
cz´Êciowego z konta podstawowego i wartoÊci wykupu
ca∏kowitego,
9) op∏at´ za zarzàdzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami
Kapita∏owymi.

SPOSÓB POBIERANIA OP¸AT

§ 22
1. Op∏aty okreÊlone w § 21 pkt 2) – 6) pobierane sà 
z jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na koncie
podstawowym.
2. Op∏aty okreÊlone w § 21 pkt 1) i 7) pobierane sà 
z jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na koncie
podstawowym albo subkoncie, w zale˝noÊci od tego której
z cz´Êci Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa
dotyczy dana operacja.
3. Pobranie op∏at wskazanych w § 21 pkt 1) – 7) odbywa si´
poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek
uczestnictwa ka˝dego z Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapita∏owych znajdujàcych si´ na koncie podstawowym lub
subkoncie, zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2. Liczba
umarzanych jednostek uczestnictwa (zaokràglenie jest
zgodnie z zasadami arytmetyki, do 6. miejsca po przecinku)
zale˝y od ceny jednostki uczestnictwa Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapita∏owych w dniu umorzenia oraz bie˝àcej
wysokoÊci pobieranej sk∏adki za ryzyko lub op∏at
wskazanych powy˝ej.
4. Jednostki uczestnictwa, okreÊlone w ust. 3, sà umarzane
proporcjonalnie do udzia∏u ka˝dego z Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapita∏owych w wartoÊci konta podstawowego
lub subkonta, zgodnie z regu∏ami wskazanymi w ust. 1 i 2.
5. Sk∏adka za ryzyko z tytu∏u umowy ubezpieczenia
inwestycyjnego jest zmienna; ustalana jest co miesiàc 
i stanowi iloczyn: sumy na ryzyku oraz wskaênika
ÊmiertelnoÊci zale˝nego od p∏ci i aktualnego wieku

Ubezpieczonego. WysokoÊci miesi´cznych wskaêników
ÊmiertelnoÊci okreÊlone sà w umowie ubezpieczenia
inwestycyjnego. Ubezpieczycielowi, w przypadku
stwierdzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3
podwy˝szonego prawdopodobieƒstwa Êmierci
Ubezpieczonego, przys∏uguje prawo do odpowiedniego
podwy˝szenia miesi´cznego wskaênika ÊmiertelnoÊci.
6. Op∏ata za zarzàdzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami
Kapita∏owymi pobierana jest na zasadach okreÊlonych 
w Regulaminie.
7. Op∏ata likwidacyjna, wskazana w § 21 pkt 8) pobierana
jest z wartoÊci jednostek uczestnictwa uzyskanej po ich
umorzeniu w celu dokonania wyp∏aty odpowiedniego
rodzaju wartoÊci wykupu.
8. Podstawà naliczenia op∏aty likwidacyjnej z tytu∏u
wyp∏aty wartoÊci wykupu ca∏kowitego jest wy˝sza z kwot
wskazanych w punktach 1) i 2) poni˝ej: 
1) wartoÊç jednostek uczestnictwa umarzanych z konta
podstawowego na poczet wyp∏aty wartoÊci wykupu
ca∏kowitego,
2) suma zainwestowanych sk∏adek ubezpieczeniowych
(wraz z ewentualnà dop∏atà wynikajàcà z § 28 ust. 1 pkt 4),
pomniejszona o sum´ sk∏adek ubezpieczeniowych (lub ich
cz´Êci) uj´tych na podstawie postanowieƒ ust´pu 9 
w wyliczeniu op∏aty likwidacyjnej przy wczeÊniejszych
wyp∏atach wartoÊci wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego. 
9. Podstawà naliczenia op∏aty likwidacyjnej z tytu∏u
wyp∏aty wartoÊci wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego jest wy˝sza z kwot wskazanych w punktach
1) i 2) poni˝ej;
1) wartoÊç jednostek uczestnictwa umarzanych na poczet
wyp∏aty wartoÊci wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego, 
2) iloczyn:
a) sumy wszystkich zainwestowanych sk∏adek
ubezpieczeniowych (wraz z ewentualnà dop∏atà wynikajàcà
z § 28 ust. 1 pkt 4) pomniejszonej o sum´ sk∏adek
ubezpieczeniowych (lub ich cz´Êci) uj´tych na podstawie
postanowieƒ niniejszego ust´pu w wyliczeniu op∏aty
likwidacyjnej przy wczeÊniejszych wyp∏atach wartoÊci
wykupu cz´Êciowego z konta podstawowego i 
b) ilorazu wartoÊci jednostek uczestnictwa umarzanych 
w celu wyp∏aty wartoÊci wykupu i wartoÊci konta
podstawowego przed tym umorzeniem.

okreÊlone wzorem:

IRJUczmax (IRJUcz ; P x —)IRJU
gdzie:

IRJUcz – wartoÊç jednostek uczestnictwa umarzanych na
poczet wyp∏aty wartoÊci wykupu cz´Êciowego z konta
podstawowego,

IRJU – wartoÊç konta podstawowego przed dokonaniem
umorzenia w celu wyp∏aty wykupu cz´Êciowego,

P – suma wszystkich zainwestowanych sk∏adek
ubezpieczeniowych (wraz z ewentualnà dop∏atà wynikajàcà
z § 28 ust. 1 pkt 4) pomniejszonej o sum´ sk∏adek
ubezpieczeniowych (lub ich cz´Êci) uj´tych na podstawie
postanowieƒ niniejszego ust´pu w wyliczeniu op∏aty
likwidacyjnej przy wczeÊniejszych wyp∏atach wartoÊci
wykupu cz´Êciowego z konta podstawowego.
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10. Do naliczenia op∏aty likwidacyjnej brana jest pod
uwag´ procentowa wysokoÊç tej op∏aty aktualna na dzieƒ:
1) zatwierdzenia do wyp∏aty wartoÊci wykupu cz´Êciowego
z konta podstawowego,
2) rozwiàzania umowy ubezpieczenia inwestycyjnego.

WYSOKOÂå OP¸AT

§  23
1. WysokoÊci op∏at wskazanych w § 21 pkt 1) – 8)
okreÊlone sà w Tabeli op∏at i limitów.
2. Z zastrze˝eniem postanowieƒ § 22 ust. 5, zmiana
wysokoÊci op∏at i limitów wyra˝onych w Tabeli op∏at 
i limitów wartoÊcià pieni´˝nà, mo˝e byç dokonywana nie
cz´Êciej ni˝ raz w roku kalendarzowym, przy czym
maksymalny wzrost wysokoÊci op∏aty nie mo˝e przekroczyç
iloczynu aktualnego wskaênika wzrostu cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych, og∏oszonych przez G∏ówny Urzàd
Statystyczny, za okres od ostatniej zmiany okreÊlonej
op∏aty w ramach wszystkich umów ubezpieczenia 
i wspó∏czynnika 1,25. O ka˝dorazowej zmianie
Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczajàcego na piÊmie
najpóêniej na 30 dni przed jej wprowadzeniem.

VIII. RENTA

PRZENIESIENIE KAPITA¸U RENTOWEGO DO UMOWY
UBEZPIECZENIA RENTOWEGO

§ 24
1. Ka˝dorazowe przeniesienie kapita∏u rentowego
nast´puje po zawarciu przez Ubezpieczajàcego odr´bnej
umowy ubezpieczenia rentowego. 
2. Ubezpieczyciel gwarantuje zachowanie warunków
zawierania umów ubezpieczenia rentowego, aktualnych 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia inwestycyjnego, do
pierwszej rocznicy polisy. Po pierwszej rocznicy polisy umowa
ubezpieczenia rentowego zawierana jest na warunkach
oferowanych przez Ubezpieczyciela, aktualnych w dniu
sk∏adania wniosku o przeniesienie kapita∏u rentowego.  
3. Wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia rentowego
przeniesiony kapita∏ rentowy przeznaczany jest na poczet
op∏acenia jednorazowej sk∏adki ubezpieczeniowej z tytu∏u
tej umowy.
4. Przeniesienie kapita∏u rentowego do umowy
ubezpieczenia rentowego nast´puje na wniosek
Ubezpieczajàcego. 
5. Przeniesienie kapita∏u rentowego do umowy
ubezpieczenia rentowego mo˝e dotyczyç ca∏oÊci lub cz´Êci
wartoÊci polisy. Przeniesienie realizowane jest na zasadach
okreÊlonych dla wyp∏aty wartoÊci wykupu ca∏kowitego,
wykupu cz´Êciowego z konta podstawowego lub wykupu 
z subkonta (zgodnie z dyspozycjà Ubezpieczajàcego). 
6. Przeniesienie kapita∏u rentowego do umowy
ubezpieczenia rentowego mo˝e nastàpiç wy∏àcznie 
w rocznic´ polisy.
7. Wniosek o przeniesienie kapita∏u rentowego mo˝e byç
z∏o˝ony Ubezpieczycielowi najpóêniej na 14 dni przed
wnioskowanà datà przeniesienia. Z∏o˝enie wniosku po tym
terminie mo˝e powodowaç uwzgl´dnienie wniosku przez
Ubezpieczyciela w najbli˝szym kolejnym terminie.
8. Przeniesienie kapita∏u rentowego mo˝liwe jest tylko
wówczas, gdy wartoÊç kapita∏u rentowego pozwala ju˝ na
zagwarantowanie Ubezpieczonemu wybranego rodzaju
renty w minimalnej wysokoÊci okreÊlanej dla umów
ubezpieczenia rentowego.

IX. WYP¸ATA ÂWIADCZENIA

OSOBA UPRAWNIONA DO ÂWIADCZENIA 
Z TYTU¸U ZGONU

§ 25
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. 4 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.
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

§ 26
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).



EH˚/INV/OWU040/09028

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

§ 27
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca Êwiadczenie ubezpieczeniowe,
na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego 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. 

X. ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
INWESTYCYJNEGO

PRZES¸ANKI ROZWIÑZANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
INWESTYCYJNEGO

§ 28
1. Umowa ubezpieczenia inwestycyjnego ulega
rozwiàzaniu:
1) z koƒcem okresu wypowiedzenia, 
2) z dniem zakoƒczenia ubezpieczenia bezsk∏adkowego, 
o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1, je˝eli nie podj´to
op∏acania regularnych sk∏adek ubezpieczeniowych,
3) z dniem powstania zaleg∏oÊci w op∏acie sk∏adek
ubezpieczeniowych, je˝eli zaleg∏oÊç nie zosta∏a
uregulowana w terminie okreÊlonym w § 13,
4) z koƒcem miesiàca polisowego przypadajàcego po 3
rocznicy polisy, je˝eli na koniec tego miesiàca wartoÊç
konta podstawowego by∏a ni˝sza od kwoty minimalnej,
okreÊlonej w umowie ubezpieczenia inwestycyjnego, o ile
Ubezpieczajàcy nie dokona∏ w terminie wskazanym przez
Ubezpieczyciela dop∏aty sk∏adki ubezpieczeniowej, która
pozwoli∏a na zachowanie minimalnej wartoÊci konta
podstawowego,
5) z dniem zatwierdzenia do wyp∏aty wartoÊci wykupu
ca∏kowitego na wniosek Ubezpieczajàcego,
6) w zwiàzku ze zgonem Ubezpieczonego, z dniem podj´cia
przez Ubezpieczyciela decyzji dotyczàcej roszczenia
wynikajàcego ze zgonu Ubezpieczonego lub z dniem
przedawnienia si´ tego roszczenia.
2. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 pkt 1 – 4
Ubezpieczajàcemu wyp∏acana jest wartoÊç wykupu
ca∏kowitego (o ile wartoÊç wykupu ca∏kowitego istnieje). 

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA
INWESTYCYJNEGO

§ 29
1. Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia inwestycyjnego w ka˝dym czasie, 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia, poprzez z∏o˝enie
Ubezpieczycielowi  pisemnego oÊwiadczenia w tym
przedmiocie.

2. Okres wypowiedzenia trwa do dnia zatwierdzenia do
wyp∏aty wartoÊci wykupu ca∏kowitego lub do dnia podj´cia
przez Ubezpieczyciela decyzji o odmowie wyp∏aty wartoÊci
wykupu ca∏kowitego (je˝eli wartoÊç wykupu ca∏kowitego
nie istnieje) jednak nie d∏u˝ej ni˝ 30 dni od dnia z∏o˝enia
oÊwiadczenia, o którym mowa w ust.1.
3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia inwestycyjnego
jest równoznaczne ze z∏o˝eniem wniosku o
wyp∏at´ wartoÊci wykupu ca∏kowitego. 

4. Wyp∏ata wartoÊci wykupu ca∏kowitego (je˝eli wartoÊç
wykupu istnieje), nast´puje w terminie okreÊlonym w ust. 2
powy˝ej.

ODSTÑPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
INWESTYCYJNEGO

§ 30
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo do odstàpienia od
umowy ubezpieczenia inwestycyjnego w okresie 30 dni od
daty jej zawarcia, przez z∏o˝enie Ubezpieczycielowi
pisemnego oÊwiadczenia o odstàpieniu od umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego. W razie odstàpienia od
umowy ubezpieczenia inwestycyjnego Ubezpieczyciel
zwraca Ubezpieczajàcemu wartoÊç polisy wyznaczanà na
dzieƒ wp∏yni´cia do Ubezpieczyciela oÊwiadczenia woli 
o odstàpieniu. 

XI. POSTANOWIENIA KO¡COWE

TRYB SK¸ADANIA OÂWIADCZE¡ WOLI

§ 31
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 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,
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

§ 32
1. Nie rzadziej ni˝ raz w roku Ubezpieczyciel przekazuje
informacj´ o wysokoÊci wartoÊci polisy w zawiadomieniu
wystosowanym do Ubezpieczajàcego oraz Ubezpieczonego
(o ile jest on innà osobà ni˝ Ubezpieczajàcy).
2. Ubezpieczony mo˝e ˝àdaç by Ubezpieczyciel udzieli∏ mu
informacji o postanowieniach zawartej umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego oraz Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczà praw 
i obowiàzków Ubezpieczonego.
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ZWROT SK¸ADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 33
1. W przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia przed
up∏ywem okresu, za jaki zosta∏a pobrana sk∏adka za ryzyko,
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot pobranej sk∏adki za
ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.
2. Je˝eli obowiàzek zwrotu przez Ubezpieczyciela sk∏adki
za ryzyko z tytu∏u umowy ubezpieczenia inwestycyjnego
wynika ze zg∏oszenia roszczenia ubezpieczeniowego, kwota
podlegajàca zwrotowi jest wyp∏acana ∏àcznie ze
Êwiadczeniem ubezpieczeniowym.

SKARGI I ZA˚ALENIA

§ 34
1. Skargi i za˝alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego 
z umowy, 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 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.

ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA
INWESTYCYJNEGO

§ 35
1. Ubezpieczajàcy mo˝e wystàpiç do Ubezpieczyciela 
z wnioskiem o dokonanie zmian w postanowieniach umowy
ubezpieczenia inwestycyjnego, 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 inwestycyjnego, pod
warunkiem pokrycia przez Ubezpieczajàcego kosztów
dokonania wnioskowanych zmian i zgody Ubezpieczyciela.

CESJA PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA
INWESTYCYJNEGO

§ 36
1. Dokonanie przez Ubezpieczajàcego cesji praw
wynikajàcych z umowy 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

§ 37
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 za∏àczniku do dokumentu potwierdzajàcego zawarcie
umowy ubezpieczenia inwestycyjnego, stanowiàcym
integralnà cz´Êç umowy ubezpieczenia inwestycyjnego.

ZMIANA SYSTEMU MONETARNEGO

§ 38
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

§ 39
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

§ 40
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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