
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie 
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym 
„db Gwarancja – Z∏ota Era” (dalej: „warunki
ubezpieczenia”) okreÊlajà zasady na jakich Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Ergo Hestia S.A.,
zwane dalej „Ubezpieczycielem”, udziela ochrony
ubezpieczeniowej osobom fizycznym, b´dàcym Klientami
Deutsche Bank PBC S.A. 

§ 2
Terminy u˝yte w niniejszych warunkach ubezpieczenia oraz
innych dokumentach zwiàzanych z umowà ubezpieczenia
oznaczajà:
1) certyfikat uczestnictwa – dokument potwierdzajàcy
przystàpienie do umowy ubezpieczenia, obj´cie
Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà oraz nabycie
jednostek uczestnictwa Funduszu; 
2) deklaracja przystàpienia – dokument, w którym Klient
wyra˝a zgod´ na obj´cie go ochronà ubezpieczeniowà na
podstawie umowy ubezpieczenia oraz w którym sk∏ada
dyspozycj´ nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu;
3) dzieƒ roboczy – ka˝dy dzieƒ inny ni˝ sobota, niedziela
lub dzieƒ ustawowo wolny od pracy;
4) dzieƒ utworzenia Funduszu – pierwszy dzieƒ ochrony
ubezpieczeniowej w stosunku do wszystkich
Ubezpieczonych tj. 24 sierpnia 2010 roku;
5) dzieƒ zamkni´cia Funduszu – ostatni dzieƒ okresu
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela tj. 05 wrzeÊnia 
2012 roku;
6) Indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa
– rachunek, na którym ewidencjonowane sà jednostki
uczestnictwa Funduszu, tworzony odr´bnie dla ka˝dego
Ubezpieczonego;
7) jednostka uczestnictwa – cz´Êç Funduszu, b´dàca
proporcjonalnym udzia∏em w jego aktywach;
8) Klient – osoba fizyczna, korzystajàca z us∏ug Deutsche
Bank PBC S.A., sk∏adajàca deklaracj´ przystàpienia;
9) miesiàc polisowy – ka˝dy kolejny miesiàc
kalendarzowy trwania okresu odpowiedzialnoÊci,
poczynajàc od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej;
10) okres subskrypcji – okres trwajàcy od dnia 26 lipca
2010 roku do dnia 19 sierpnia 2010 roku, w którym Klient
ma mo˝liwoÊç z∏o˝enia deklaracji przystàpienia,
11) okres odpowiedzialnoÊci – okres, w którym
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej; 
12) ochrona ubezpieczeniowa – zobowiàzanie
Ubezpieczyciela do wyp∏aty Êwiadczenia w przypadku
wystàpienia zdarzenia okreÊlonego w §4 ust. 1, na zasadach
okreÊlonych w warunkach ubezpieczenia;  
13) op∏ata poczàtkowa – op∏ata pobierana z kwoty
sk∏adki ubezpieczeniowej przed jej zainwestowaniem, na
którà sk∏adajà si´ op∏ata administracyjna oraz op∏ata za
ryzyko;
14) op∏ata administracyjna – zawarta w op∏acie

poczàtkowej, op∏ata przeznaczona na pokrycie kosztów
administracyjnych w okresie subskrypcji oraz kosztów
przygotowania inwestycji w ramach Funduszu;
15) op∏ata za ryzyko – zawarta w op∏acie poczàtkowej,
op∏ata przeznaczona na pokrycie ryzyka zwiàzanego 
z obj´ciem Ubezpieczonego odpowiedzialnoÊcià
Ubezpieczyciela;
16) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu
Kapita∏owego (zwany tak˝e: Regulaminem)
– dokument okreÊlajàcy zasady funkcjonowania i strategi´
Funduszu oferowanego przez Ubezpieczyciela, stanowiàcy
za∏àcznik do warunków ubezpieczenia;
17) sk∏adka ubezpieczeniowa – kwota op∏acona
jednorazowo przez Ubezpieczajàcego ze Êrodków
Ubezpieczonego, przeznaczana w cz´Êci okreÊlonej 
w warunkach ubezpieczenia na nabycie jednostek
uczestnictwa Funduszu;
18) suma ubezpieczenia z tytu∏u zgonu
Ubezpieczonego – wynikajàca z umowy ubezpieczenia
kwota, którà na zasadach okreÊlonych w warunkach
ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiàzany jest zap∏aciç 
w przypadku zgonu Ubezpieczonego; 
19) Ubezpieczajàcy (zwany tak˝e: Bankiem)
– Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibà  w Warszawie;
20) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy (zwany
tak˝e: Funduszem) – wydzielony fundusz aktywów
tworzony z ∏àcznej kwoty wartoÊci poczàtkowych inwestycji,
funkcjonujàcy na zasadach okreÊlonych w Regulaminie;
21) Ubezpieczony – Klient Banku obj´ty ochronà
ubezpieczeniowà na warunkach okreÊlonych w umowie
ubezpieczenia;
22) Ubezpieczyciel – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ
na ˚ycie Ergo Hestia Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Sopocie;
23) umowa ubezpieczenia – zawarta pomi´dzy
Ubezpieczajàcym a Ubezpieczycielem „Umowa Grupowego
Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapita∏owym „db Gwarancja – Z∏ota Era” z dnia 20 lipca
2010 roku, której integralnà cz´Êcià sà niniejsze warunki
ubezpieczenia;
24) Uposa˝ony – wskazana przez Ubezpieczonego osoba,
uprawniona do otrzymania Êwiadczenia ubezpieczeniowego
z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego;
25) uprawniony – Ubezpieczony, Uposa˝ony lub inna
osoba uprawniona do otrzymania Êwiadczenia
ubezpieczeniowego;
26) wartoÊç poczàtkowa inwestycji – sk∏adka
ubezpieczeniowa pomniejszona o op∏at´ poczàtkowà,
przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu;
27) wartoÊç wykupu (zwana tak˝e: wartoÊcià
Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa)
– kwota wyp∏acana Ubezpieczonemu w przypadkach
okreÊlonych w warunkach ubezpieczenia, obliczana
indywidualnie dla ka˝dego Ubezpieczonego; wyp∏ata
wartoÊci wykupu mo˝e dotyczyç ca∏oÊci (wartoÊç wykupu
ca∏kowitego) lub cz´Êci (wartoÊç wykupu cz´Êciowego)
jednostek uczestnictwa Funduszu;
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28) zdarzenie ubezpieczeniowe – okreÊlone 
w warunkach ubezpieczenia zdarzenie, zaistnia∏e w okresie
udzielania ochrony ubezpieczeniowej, które powoduje
powstanie prawa do wystàpienia z roszczeniem o wyp∏at´
Êwiadczenia ubezpieczeniowego.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie okreÊlonym 
w dalszej cz´Êci warunków ubezpieczenia jest ˝ycie
Ubezpieczonego.

§ 4
ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon Ubezpieczonego 
w okresie odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela.
2. W ramach umowy ubezpieczenia, wartoÊç poczàtkowa
inwestycji przeznaczona jest na nabycie jednostek
uczestnictwa Funduszu na zasadach i warunkach
okreÊlonych w Regulaminie.

III. PRZYSTÑPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 5
DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA

1. Klient ma mo˝liwoÊç z∏o˝enia Ubezpieczajàcemu
deklaracji przystàpienia do umowy ubezpieczenia, wy∏àcznie
w okresie subskrypcji, na formularzu Ubezpieczyciela.
2. W deklaracji przystàpienia Klient wyra˝a zgod´ na obj´cie go
ochronà ubezpieczeniowà na podstawie umowy ubezpieczenia
oraz sk∏ada dyspozycj´ nabycia jednostek uczestnictwa
Funduszu w iloÊci okreÊlonej w Za∏àczniku nr 1 do Regulaminu.
3. W okresie subskrypcji Klient ma mo˝liwoÊç podwy˝szyç
sum´ ubezpieczenia oraz wskazanà w deklaracji
przystàpienia iloÊç nabywanych jednostek uczestnictwa na
formularzu Ubezpieczyciela. W takim przypadku
Ubezpieczyciel rozpatruje deklaracj´ przystàpienia po
wprowadzonych przez Klienta zmianach, w tym dokonuje
wyliczenia proporcji w kwocie Êwiadczenia
ubezpieczeniowego poszczególnych uposa˝onych, 
na zasadach okreÊlonych w § 16 ust. 5.

§ 6
WP¸ATA SK¸ADKI UBEZPIECZENIOWEJ

1. Wp∏ata na poczet sk∏adki ubezpieczeniowej winna
nastàpiç na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, najpóêniej
nast´pnego dnia roboczego po dniu zakoƒczenia okresu
subskrypcji. 
2. Kwota wp∏aty na poczet sk∏adki ubezpieczeniowej nie
mo˝e byç ni˝sza od kwoty sk∏adki ubezpieczeniowej
zadeklarowanej przez Klienta w deklaracji przystàpienia, 
z zastrze˝eniem § 11 ust. 2.
3. W przypadku wp∏aty kwoty wy˝szej ni˝ kwota sk∏adki
ubezpieczeniowej zadeklarowanej przez Klienta w deklaracji
przystàpienia, Ubezpieczyciel zwróci nadwy˝k´ w terminie
do 5 dni roboczych od dnia zakoƒczenia okresu subskrypcji.
4. W przypadku niedokonana wp∏aty na poczet sk∏adki
ubezpieczeniowej zgodnie z zasadami ust. 1 i 2, Klient nie
zostanie obj´ty ochronà ubezpieczeniowà.
5. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà uznaje si´ za op∏aconà, jeÊli
wp∏yn´∏a w terminie okreÊlonym w ust. 1, w pe∏nej
wysokoÊci, okreÊlonej w deklaracji przystàpienia, na
rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczyciela.

§ 7
REZYGNACJA Z PRZYSTÑPIENIA DO UMOWY
UBEZPIECZENIA

1. Klient ma prawo rezygnacji z przystàpienia do umowy
ubezpieczenia, poprzez z∏o˝enie  Ubezpieczycielowi za
poÊrednictwem Ubezpieczajàcego, prawid∏owo
wype∏nionego i podpisanego wniosku o rezygnacj´ 
z przystàpienia do umowy ubezpieczenia, w terminie do dnia
zakoƒczenia okresu subskrypcji.
2. W przypadku rezygnacji z przystàpienia do umowy
ubezpieczenia, odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela
wzgl´dem Klienta nie rozpoczyna si´ a wp∏acona na poczet
sk∏adki ubezpieczeniowej kwota zostanie zwrócona w pe∏nej
wysokoÊci na wskazany we wniosku o rezygnacj´ 
z przystàpienia do ubezpieczenia rachunek bankowy, 
w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez
Ubezpieczyciela wniosku, o którym mowa w ust. 1.

VI. OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 8
OBJ¢CIE OCHRONÑ UBEZPIECZENIOWÑ
1. Ochronà ubezpieczeniowà mo˝e zostaç obj´ty Klient,
który w dniu sk∏adania deklaracji przystàpienia b´dzie mia∏
ukoƒczone 18 lat i nie b´dzie mia∏ ukoƒczonego 70 roku
˝ycia.
2. Warunkiem obj´cia Klienta ochronà ubezpieczeniowà, 
z zastrze˝eniem ust. 1, jest ∏àczne spe∏nienie warunków:
a) z∏o˝enie deklaracji przystàpienia, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w § 5 ust.1,
b) op∏acenie sk∏adki ubezpieczeniowej, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w § 6.
3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do ka˝dego 
z Ubezpieczonych rozpoczyna si´, pod warunkiem dokonania
wp∏aty na poczet sk∏adki ubezpieczeniowej, w dniu
utworzenia Funduszu z zastrze˝eniem ust. 4, 5 i § 10 ust. 2. 
4. Warunkiem obj´cia ochronà ubezpieczeniowà wszystkich
Klientów, którzy przystàpili do ubezpieczenia w okresie
subskrypcji jest osiàgni´cie minimalnej wartoÊci
Partycypacji, o której mowa w Za∏àczniku nr 1 do
Regulaminu. W razie nie osiàgni´cia minimalnej wartoÊci
Partycypacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient nie
zostanie obj´ty ochronà ubezpieczeniowà a dokonana
wp∏ata na poczet sk∏adki ubezpieczeniowej, zostanie
zwrócona w terminie 14 dni roboczych od zakoƒczenia
okresu subskrypcji. Zwrot wp∏aty na poczet sk∏adki
ubezpieczeniowej dokonany b´dzie na rachunek bankowy
Klienta wskazany w deklaracji przystàpienia.
5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odwo∏ania
okresu subskrypcji i nie obj´cia ochronà ubezpieczeniowà
Klientów, którzy z∏o˝yli deklaracje przystàpienia. 
6. Odwo∏anie okresu subskrypcji mo˝e nastàpiç 
w szczególnoÊci w zwiàzku z sytuacjà na rynkach
finansowych nie pozwalajàcà na wyemitowanie Papieru
WartoÊciowego, negatywnymi wahaniami instrumentów
bazowych, o których mowa w Regulaminie. W takim
przypadku Ubezpieczyciel zwróci dokonanà wp∏at´ na
poczet sk∏adki ubezpieczeniowej w terminie 5 dni roboczych
od dnia, w którym okres subskrypcji zosta∏ odwo∏any, na
wskazany w deklaracji przystàpienia rachunek bankowy.
7. O odwo∏aniu okresu subskrypcji Ubezpieczyciel
poinformuje Klientów w terminie 3 dni roboczych od dnia
odwo∏ania na stronie internetowej www.hestia.pl  
8. Zakres udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony
ubezpieczeniowej, w tym suma ubezpieczenia,  okreÊlone
zosta∏y w rozdziale VII.
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§ 9
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
1. Potwierdzeniem przystàpienia Klienta do umowy
ubezpieczenia i obj´cia go ochronà ubezpieczeniowà jest
wystawiany przez Ubezpieczyciela certyfikat uczestnictwa,
w którym Ubezpieczyciel potwierdza jednoczeÊnie nabycie
jednostek uczestnictwa Funduszu.
2. Certyfikat uczestnictwa okreÊla mi´dzy innymi: okres
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela, wysokoÊç op∏aconej
sk∏adki ubezpieczeniowej, uposa˝onych i zakres udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej a tak˝e iloÊç i wartoÊç nabytych
jednostek uczestnictwa Funduszu wraz z poziomem
Partycypacji, o którym mowa w Za∏àczniku nr 1 do
Regulaminu.
3. Certyfikat uczestnictwa wystawiany jest w terminie do
10 dni roboczych od dnia zakoƒczenia okresu subskrypcji 
i przekazywany jest przez Ubezpieczyciela listownie na
adres wskazany przez Ubezpieczonego w deklaracji
przystàpienia.

§ 10
ZAKO¡CZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
UBEZPIECZYCIELA

1. Okres odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela w stosunku do
Ubezpieczonego koƒczy si´:
1) z chwilà zgonu Ubezpieczonego lub
2) z ostatnim dniem miesiàca polisowego, w którym do
siedziby Ubezpieczyciela wp∏ynà∏ wniosek o wykup
ca∏kowity lub wniosek o wystàpienie Ubezpieczonego 
z umowy ubezpieczenia lub
3) z dniem zamkni´cia Funduszu, 
w zale˝noÊci od tego co nastàpi pierwsze.
2. Okres odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela w stosunku do
wszystkich Ubezpieczonych koƒczy si´ w przypadku, gdy
Ubezpieczajàcy w terminie do 31 sierpnia 2010 roku
wypowie Umow´ ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym, w szczególnoÊci w przypadku gdy Papier
WartoÊciowy, o którym mowa w Regulaminie, nie zostanie
wyemitowany. Ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie
Ubezpieczonych i zwróci Ubezpieczajàcemu, na wskazane
przez Ubezpieczonych rachunki bankowe, sk∏adk´
ubezpieczeniowà za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia.

V. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA I OP¸ATY

§ 11
SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA

1. Sk∏adka ubezpieczeniowa z tytu∏u obj´cia
Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà w okresie
odpowiedzialnoÊci, op∏acana jest przez Ubezpieczajàcego
ze Êrodków Ubezpieczonego, jednorazowo z góry, za ca∏y
okres odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela. Roszczenie 
o zap∏at´ sk∏adki przys∏uguje Ubezpieczycielowi wy∏àcznie
przeciwko Ubezpieczajàcemu.
2. Minimalna wysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej za danego
Ubezpieczonego nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ okreÊlona 
w Za∏àczniku nr 1 do Regulaminu minimalna wysokoÊç
wartoÊci poczàtkowej inwestycji,  powi´kszona o okreÊlonà
w § 12 op∏at´ poczàtkowà.
3. Sk∏adka ubezpieczeniowa, po pobraniu op∏aty
poczàtkowej, przeznaczona jest w 100% na nabycie
jednostek uczestnictwa Funduszu i stanowi wartoÊç
poczàtkowà inwestycji.
4. Nabyte jednostki uczestnictwa ewidencjonowane sà na

Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa
Ubezpieczonego.

§ 12
ZASADY I TERMINY POBIERANIA OP¸AT

1. Ubezpieczyciel z wartoÊci zap∏aconej sk∏adki
ubezpieczeniowej pobiera op∏at´ poczàtkowà, w ramach
której zawarta jest op∏ata za ryzyko, na pokrycie ryzyka
zwiàzanego z obj´ciem Ubezpieczonego odpowiedzialnoÊcià
Ubezpieczyciela wynoszàca 0,1 % wartoÊci poczàtkowej
inwestycji oraz op∏ata administracyjna. 
2. W przypadku, kiedy wartoÊç poczàtkowa inwestycji jest
wy˝sza ni˝ 10.000 z∏, op∏ata za ryzyko naliczana jest
wy∏àcznie od kwoty 10.000 z∏. 
3. WysokoÊç op∏aty poczàtkowej okreÊlona jest w deklaracji
przystàpienia do umowy ubezpieczenia, przy czym
maksymalna jej wysokoÊç nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,5 %
wartoÊci poczàtkowej inwestycji.
4. Op∏ata poczàtkowa pobierana jest jednorazowo 
z wartoÊci sk∏adki ubezpieczeniowej przed jej zainwestowaniem
za ca∏y okres odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela.

VI. WARTOÂå WYKUPU

§ 13
ZASADY I TERMIN WYP¸ATY WARTOÂCI WYKUPU

1. W okresie od dnia utworzenia Funduszu do dnia
zamkni´cia Funduszu, Ubezpieczony ma prawo do
umorzenia cz´Êci lub wszystkich jednostek uczestnictwa
Funduszu, zaewidencjonowanych na Indywidualnym
Rachunku Jednostek Uczestnictwa, oraz odpowiednio do
wyp∏aty wartoÊci wykupu cz´Êciowego lub ca∏kowitego. 
2. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu odbywa si´
na zasadach okreÊlonych w Regulaminie.
3. Do z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ wartoÊci wykupu
cz´Êciowego lub wyp∏at´ wartoÊci wykupu ca∏kowitego
uprawniony jest Ubezpieczony. 
4. Wniosek  o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç z∏o˝ony
Ubezpieczycielowi za poÊrednictwem Ubezpieczajàcego.
5. Informacji o aktualnej wartoÊci Indywidualnego
Rachunku Jednostek Uczestnictwa udziela na wniosek
Ubezpieczonego równie˝ Ubezpieczajàcy.
6. Ubezpieczyciel dokona wyp∏aty wartoÊci wykupu
ca∏kowitego lub wartoÊci wykupu cz´Êciowego, je˝eli do
siedziby Ubezpieczyciela wp∏ynà nast´pujàce dokumenty:
1) prawid∏owo wype∏niony przez Ubezpieczonego wniosek 
o wykup,
2) uwierzytelniona notarialnie lub przez Bank kserokopia
dowodu osobistego Ubezpieczonego – w przypadku z∏o˝enia
wniosku o wykup bezpoÊrednio do Ubezpieczyciela. 
7. W przypadku z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ wartoÊci
wykupu cz´Êciowego, Ubezpieczony zobowiàzany jest do
podania iloÊci jednostek uczestnictwa Funduszu
podlegajàcych umorzeniu.
8. Wyp∏ata wartoÊci wykupu cz´Êciowego lub wartoÊci
wykupu ca∏kowitego, dokonywana jest po sprawdzeniu
przez Ubezpieczyciela poprawnoÊci wniosku, przed
okreÊlonym w §1 ust. 3 pkt 7 Regulaminu Dniem Sesji, 
w terminie do 2 dni roboczych od najbli˝szego Dnia Wyceny. 
9. WartoÊç wykupu cz´Êciowego lub wartoÊç wykupu
ca∏kowitego ustalana jest na okreÊlony w §1 ust. 3 pkt 6
Regulaminu najbli˝szy Dzieƒ Wyceny, przed dniem wyp∏aty
Ubezpieczonemu wartoÊci wykupu.
10. Wyp∏ata okreÊlona w ust. 8, dokonywana jest w formie
jednorazowej, na wskazany przez Ubezpieczonego rachunek
bankowy.
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11. Wyp∏ata wartoÊci wykupu ca∏kowitego skutkuje
zakoƒczeniem ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do
danego Ubezpieczonego. 

VII. ODPOWIEDZIALNOÂå UBEZPIECZYCIELA

§ 14
SUMA UBEZPIECZENIA Z TYTU¸U ZGONU
UBEZPIECZONEGO

1. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczyciela polega na wyp∏acie uprawnionemu,
Êwiadczenia ubezpieczeniowego w wysokoÊci sumy
ubezpieczenia z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego.
2. Na sum´ ubezpieczenia z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego
sk∏adajà si´:
1) wartoÊç Indywidualnego Rachunku Jednostek
Uczestnictwa na okreÊlony w §1 ust. 3 pkt 6 Regulaminu
najbli˝szy Dzieƒ Wyceny, przed dniem wyp∏aty Êwiadczenia,
2) 5 % wartoÊci poczàtkowej inwestycji, jednak nie wi´cej
ni˝ 10.000 PLN.

§ 15
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
UBEZPIECZYCIELA

Ubezpieczyciel wyp∏aci wartoÊç Indywidualnego Rachunku
Jednostek Uczestnictwa w miejsce sumy ubezpieczenia,
jeÊli okreÊlone w § 4 ust.1, zaistnia∏e w okresie
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela zdarzenie nastàpi∏o
bezpoÊrednio lub poÊrednio w wyniku:
1. samobójstwa pope∏nionego w ciàgu dwóch pierwszych
lat od dnia obj´cia Ubezpieczonego ochronà
ubezpieczeniowà, 
2. aktów wojny (w tym wojny domowej) oraz czynnego
udzia∏u Ubezpieczonego w aktach przemocy terroryzmu,
zamieszkach lub sabota˝u, 
3. pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia przez
Ubezpieczonego przest´pstwa z winy umyÊlnej,
4. 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 lub stanu
zdrowia Ubezpieczonego nie wydano w stosunku do niego
prawomocnego orzeczenia sàdu),
5. nast´pstw i konsekwencji chorób, które przed dniem
rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela zosta∏y
zdiagnozowane przez lekarza, by∏y leczone lub których
objawy wyst´powa∏y przed tym dniem.  

VIII. WYP¸ATA ÂWIADCZENIA

§ 16
OSOBA UPRAWNIONA DO OTRZYMANIA
ÂWIADCZENIA

1. Ubezpieczony w deklaracji przystàpienia mo˝e wskazaç
jednego lub wi´cej Uposa˝onych.
2. W przypadku gdy Ubezpieczony wskaza∏ kilku
Uposa˝onych i nie okreÊli∏ wysokoÊci przypadajàcych im
udzia∏ów w kwocie Êwiadczenia ubezpieczeniowego uznaje
si´, ˝e wszystkie udzia∏y sà równe; suma udzia∏ów musi byç
równa 100 %.
3. Z zachowaniem zasad okreÊlonych w niniejszym paragrafie,
Êwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego,
przys∏uguje Uposa˝onym, z zastrze˝eniem ust. 6 -7.
4. Wskazanie Uposa˝onego staje si´ bezskuteczne, jeÊli
osoba ta zmar∏a przed Êmiercià Ubezpieczonego lub
umyÊlnie przyczyni∏a si´ do Êmierci Ubezpieczonego.

5. W przypadku zmiany deklaracji przystàpienia, zgodnie 
z § 5 ust. 3, uprawnionym wyp∏acane jest jedno Êwiadczenie
ubezpieczeniowe w proporcjach okreÊlonych w deklaracji
przystàpienia, z dok∏adnoÊcià  do 2 miejsc po przecinku.
6. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, gdy niektórym 
z Uposa˝onych nie przys∏uguje Êwiadczenie lub niektórzy
Uposa˝eni nie ˝yjà, Êwiadczenie nale˝ne tym Uposa˝onym
przys∏uguje proporcjonalnie pozosta∏ym Uposa˝onym.
7. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, gdy ˝adnej z osób
wskazanych przez Ubezpieczonego jako Uposa˝eni 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 
z wy∏àczeniem Skarbu Paƒstwa – 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 Uposa˝onych, przez z∏o˝enie pisemnego
oÊwiadczenia w tym zakresie.
9. Zmiana Uposa˝onych dochodzi do skutku z datà wp∏ywu
do Ubezpieczyciela oÊwiadczenia Ubezpieczonego, 
o którym mowa w ust. 8.

§ 17
DOKUMENTY WYMAGANE DO ZG¸OSZENIA
ROSZCZENIA

W przypadku zg∏oszenia roszczenia o wyp∏at´ Êwiadczenia
ubezpieczeniowego z tytu∏u zgonu Ubezpieczonego, osoba
uprawniona do jego otrzymania, zobowiàzana jest
przed∏o˝yç Ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne do
ustalenia zasadnoÊci roszczenia, a w szczególnoÊci:
1) wype∏nionego formularza Ubezpieczyciela „Zg∏oszenie
roszczenia”;
2) skrócony odpis aktu zgonu – do wglàdu;
3) karta zgonu (wystawiona przez lekarza stwierdzajàcego
zgon) lub protokó∏ badania sekcyjnego lub zaÊwiadczenie
stwierdzajàce przyczyn´ zgonu wydane przez USC;
4) w∏asny dokument to˝samoÊci – do wglàdu;
5) inne dokumenty wskazane przez Ubezpieczyciela 
(np. orzeczenia sàdu o uznaniu Ubezpieczonego za osob´
zmar∏à, postanowienia o nabyciu spadku), niezb´dne do
ustalenia zasadnoÊci roszczenia.

§ 18
SPOSÓB I TERMIN PRZYZNANIA ÂWIADCZENIA

1. Ubezpieczyciel wyp∏aca Êwiadczenie na podstawie
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 
w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych w post´powaniu
dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia, w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wystàpieniu
zdarzenia ubezpieczeniowego. Je˝eli wyjaÊnienie 
w powy˝szym terminie wszystkich okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela lub
wysokoÊci Êwiadczenia jest 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.
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2. Bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Ubezpieczyciel spe∏nia 
w terminie przewidzianym w ust.1 powy˝ej.
3. WysokoÊç sumy ubezpieczenia ustalana jest na najbli˝szy
Dzieƒ Wyceny okreÊlony w §1 ust. 3 pkt 6 Regulaminu przed
dniem wyp∏aty uprawnionemu Êwiadczenia.
4. Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje lub przys∏uguje 
w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszeniu roszczenia,
Ubezpieczyciel informuje o tym na piÊmie osob´
wyst´pujàca z roszczeniem, w terminie okreÊlonym
odpowiednio w ust. 1, podajàc okolicznoÊci i podstaw´
prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´
wyp∏aty.
5. JeÊli Êwiadczenie ubezpieczeniowe przys∏uguje,
Ubezpieczyciel pisemnie informuje uprawnionego 
o wyp∏acie Êwiadczenia ubezpieczeniowego.

IX. WYSTÑPIENIE UBEZPIECZONEGO Z UMOWY
UBEZPIECZENIA

§ 19
WYSTÑPIENIE UBEZPIECZONEGO Z  UMOWY
UBEZPIECZENIA

1. Po zakoƒczeniu okresu subskrypcji, Ubezpieczonemu
przys∏uguje prawo do wystàpienia z umowy ubezpieczenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Ubezpieczonemu
wyp∏acana jest:
a) wartoÊç wykupu ca∏kowitego - w terminie okreÊlonym 
w § 13 ust. 8 oraz
b) op∏ata za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej - w terminie jak powy˝ej.
3. Do wniosku o wystàpienie z umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczony zobowiàzany jest do∏àczyç, uwierzytelnionà
notarialnie lub przez Bank, kserokopi´ dowodu osobistego
Ubezpieczonego – w przypadku z∏o˝enia wniosku o wykup
bezpoÊrednio do Ubezpieczyciela.
4. W przypadku z∏o˝enia przez Ubezpieczonego
kompletnego wniosku wystàpienia z umowy ubezpieczenia,
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si´ z dniem
okreÊlonym w § 10 ust. 1, pkt. 2.

X. POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 20
TRYB SK¸ADANIA OÂWIADCZE¡ WOLI

1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia Ubezpieczyciela,
Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego powinny byç
sk∏adane w uzgodnionej pomi´dzy stronami formie, 
a w braku odr´bnego uzgodnienia na piÊmie za
pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym i wywierajà
skutki prawne wobec Ubezpieczyciela z chwilà ich
dor´czenia z zastrze˝eniem § 7 ust. 1 oraz § 13 ust. 4.
2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi
zmiany umowy ubezpieczenia.
3. 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. 
4. W korespondencji nale˝y powo∏ywaç si´ odpowiednio na
numer deklaracji przystàpienia lub numer certyfikatu
uczestnictwa.
5. Postanowienia ust. 1-4 powy˝ej majà równie˝
zastosowanie do Ubezpieczonego.

§ 21
SKARGI I ZA˚ALENIA

1. Skargi i za˝alenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia,
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: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na
˚ycie Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot lub mogà
byç równie˝ sk∏adane 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, Uposa˝onego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.

§ 22
ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA 

1. Ubezpieczyciel ma prawo dokonania zmiany warunków
ubezpieczenia z zachowaniem trybu oraz warunków
okreÊlonych obowiàzujàcymi przepisami prawa.
2. Ubezpieczony jest zobowiàzany do powiadomienia
Ubezpieczyciela o zmianie danych osobowych swoich oraz
Uposa˝onych.

§ 23
PODATKI I OP¸ATY

Ewentualne podatki i op∏aty zwiàzane z otrzymaniem
Êwiadczenia ubezpieczeniowego nie obcià˝ajà
Ubezpieczyciela.

§ 24
SPRAWY NIEUREGULOWANE

1. W odniesieniu do umowy ubezpieczenia zawartej na
podstawie warunków ubezpieczenia w∏aÊciwe jest prawo
polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami
ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednie,
powszechnie obowiàzujàce przepisy prawa.

§ 25
DATA WEJÂCIA W ˚YCIE

Niniejsze warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie z dniem
20 lipca 2010 roku.

Za∏àczniki:
Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego 
„db Gwarancja – Z∏ota Era ”
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