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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE 
Z UBEZPIECZENIOWYMI˝FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI 

GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ JEDNORAZOWÑ

OWU SPF.11.2009

Artykuł I

Postanowienia ogólne

Na podstawie Umowy ubezpieczenia, zwanej dalej „Umowà”, zawartej na podstawie 
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej „OWU”, Generali ˚ycie 
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spółka Akcyjna, zwana dalej „Towarzystwem”, zobowiàzuje 
si´ wypłaciç Êwiadczenie w przypadku zajÊcia w ˝yciu Ubezpieczonego zdarzenia 
przewidzianego w Umowie, a Ubezpieczajàcy zobowiàzuje si´ terminowo opłaciç składk´.

Artykuł II

Defi nicje

Terminy u˝yte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach zwiàzanych z Umowà 
oznaczajà:

Ubezpieczony – osoba fi zyczna, której ˝ycie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Ubezpieczajàcy – podmiot zawierajàcy Umow´ i zobowiàzany do opłacenia składki.

Uposa˝ony – osoba (lub osoby) wskazana przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczajàcego 
za zgodà Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia na wypadek Êmierci 
Ubezpieczonego.

Alokacja składki – okreÊlona w polisie cz´Êç składki podstawowej lub składki dodatkowej, 
ustalona procentowo, przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa.

Cena nabycia – cena jednostki uczestnictwa, po której jest ona dopisywana do rachunku 
jednostek uczestnictwa.

Cena sprzeda˝y – cena jednostki uczestnictwa, po której jest ona odliczana z rachunku 
jednostek uczestnictwa.

Dzieƒ nabycia jednostek – dzieƒ nabycia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych przypadajàcy nie póêniej ni˝ w terminie 3 Dni roboczych od dnia 
opłacenia składki podstawowej lub odpowiednio składki dodatkowej.

Dzieƒ wyceny – ka˝dy dzieƒ roboczy oraz ostatni dzieƒ kalendarzowy miesiàca.

Dzieƒ roboczy – ka˝dy dzieƒ, z wyłàczeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych 
od pracy.

Fundusz zewn´trzny – ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego aktywa inwestowane 
sà w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 
2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z póên. zm.) lub fundusz 
inwestycyjny majàcy siedzib´ za granicà. 

Grupa funduszy – ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zbli˝one pod wzgl´dem doboru 
rodzajów aktywów wchodzàcych w ich skład, wymienione w Tabeli opłat i limitów.

Klauzula rozszerzajàca – klauzula rozszerzajàca zakres ochrony ubezpieczeniowej 
o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku. 



4

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapita∏owymi Generali Beneficio ze sk∏adkà jednorazowà

Miesiàc polisy – miesiàc rozpoczynajàcy si´ w dniu poczàtku okresu ubezpieczenia, 
a nast´pnie w takim samym dniu ka˝dego kolejnego miesiàca kalendarzowego 
obowiàzywania Umowy; je˝eli nie ma takiego dnia w danym miesiàcu kalendarzowym, 
w ostatnim dniu tego miesiàca.

Polisa – dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy i zawierajàcy jej szczegółowe 
postanowienia.

Portal – serwis informacyjno – transakcyjny udost´pniony przez Towarzystwo 
Ubezpieczajàcym lub Ubezpieczonym b´dàcymi u˝ytkownikami Internetu za ich pisemnà 
zgodà. 

Portfel modelowy – ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego aktywa inwestowane 
sà zgodnie z Zasadami lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, 
a w szczególnoÊci w jednostki uczestnictwa ró˝nych funduszy inwestycyjnych.

Rachunek – rachunek jednostek uczestnictwa – wyodr´bniony dla danej Umowy 
rachunek, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa 
nabyte za składk´ podstawowà oraz składki dodatkowe sà ewidencjonowane 
na odr´bnych rachunkach: rachunku składki podstawowej i rachunku składek 
dodatkowych.

Rocznica polisy – ka˝da rocznica daty poczàtku okresu ubezpieczenia okreÊlonego 
w polisie. Je˝eli Rocznica polisy przypada w dniu 29 lutego a w danym roku nie ma takiego 
dnia, za Rocznic´ polisy uznaje si´ ostatni dzieƒ lutego w danym roku.

Rok polisy – okres pomi´dzy kolejnymi rocznicami polisy; pierwszy rok polisy zaczyna 
si´ w dniu poczàtku okresu ubezpieczenia, a koƒczy z upływem dnia poprzedzajàcego 
najbli˝szà rocznic´ polisy.

Składka dodatkowa – składka płatna w dowolnym czasie trwania Umowy.

Składka podstawowa – składka płatna jednorazowo w wysokoÊci okreÊlonej w polisie.

Suma ubezpieczenia – kwota b´dàca podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia 
w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, równa wartoÊci polisy powi´kszonej o 1% wartoÊci 
polisy.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK), zwany dalej Funduszem – wyodr´bniona 
cz´Êç aktywów Towarzystwa, podzielona na równe cz´Êci, zwane jednostkami 
uczestnictwa.

WartoÊç dodatkowa – kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa 
znajdujàcych si´ na rachunku, nabytych za składki dodatkowe, i ceny sprzeda˝y jednostki 
uczestnictwa.

WartoÊç polisy – kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych si´ 
na rachunku, nabytych za składk´ podstawowà, i ceny sprzeda˝y jednostki uczestnictwa.

WartoÊç wykupu - kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych 
si´ na rachunku, nabytych za składk´ podstawowà i składki dodatkowe, i ceny sprzeda˝y 
jednostki uczestnictwa, pomniejszona o opłat´ za całkowity lub cz´Êciowy wykup wartoÊci 
polisy oraz opłat´ za całkowity wykup wartoÊci dodatkowej.

WartoÊç cz´Êciowego wykupu – kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa 
znajdujàcych si´ na rachunku, nabytych za składk´ podstawowà lub składki dodatkowe, 
i ceny sprzeda˝y jednostki uczestnictwa, umarzanych w zwiàzku z wykupem cz´Êciowym, 
pomniejszona o opłat´ za całkowity lub cz´Êciowy wykup wartoÊci polisy lub opłat´ za 
cz´Êciowy wykup wartoÊci dodatkowej.
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Wiek Ubezpieczonego – liczba ukoƒczonych pełnych lat ˝ycia w dniu rozpocz´cia okresu 
ubezpieczenia, powi´kszona o liczb´ pełnych lat polisy, jakie upłyn´ły od poczàtku okresu 
ubezpieczenia do daty, w której wiek jest liczony.

Artykuł III

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony 

ubezpieczeniowej.
3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na wypłacie Uposa˝onemu Êwiadczenia 

w wysokoÊci Sumy ubezpieczenia. Ponadto Towarzystwo wypłaci wartoÊç dodatkowà, 
o ile ona istnieje.

4. Zakres ubezpieczenia mo˝e byç rozszerzony o ryzyko Êmierci w wyniku 
nieszcz´Êliwego wypadku na podstawie i na warunkach okreÊlonych w Klauzuli 
rozszerzajàcej ochron´ o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku 
stanowiàcej integralnà cz´Êç OWU.

Artykuł IV

Zawarcie Umowy

1. Umow´ zawiera si´ na czas nieokreÊlony.
2. Umow´ zawiera si´ na podstawie kompletnie i poprawnie wypełnionego wniosku 

o zawarcie umowy ubezpieczenia na formularzu Towarzystwa.
3. Obowiàzkiem Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego jest udzielenie informacji 

wymaganych we wniosku.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera Umow´ ubezpieczenia przez Przedstawiciela 

obowiàzek, o którym mowa w ust. 2 i 3 cià˝y równie˝ na Przedstawicielu.
5. Warunkiem wystawienia polisy jest opłacenie składki podstawowej.

Artykuł V

Umowa

1. Umow´ uwa˝a si´ za zawartà w dniu oznaczonym w polisie, jako poczàtek okresu 
ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 5.

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w polisie, pod 
warunkiem zapłacenia przez Ubezpieczajàcego składki podstawowej w pełnej 
wysokoÊci, a wygasa w dniu rozwiàzania lub wygaÊni´cia Umowy, zgodnie 
z postanowieniami art. VI.

3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do:
3.1. odmowy zawarcia Umowy,
3.2. zawarcia jej na warunkach odbiegajàcych od wnioskowanych przez 

Ubezpieczajàcego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. pkt 3.2., Ubezpieczajàcy ma prawo 

do zło˝enia sprzeciwu w ciàgu 14 dni, liczàc od dnia dor´czenia mu propozycji 
zawarcia Umowy na zmienionych warunkach.
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5. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zło˝y sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, Umow´ 
uwa˝a si´ za zawartà nast´pnego dnia po upływie okresu przeznaczonego 
na zło˝enie sprzeciwu, z zastosowaniem warunków proponowanych przez 
Towarzystwo.

6. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Towarzystwo poinformuje o tym 
Ubezpieczajàcego na piÊmie, podajàc przyczyny odmowy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Towarzystwo jest zobowiàzane zwróciç 
Ubezpieczajàcemu wpłaconà składk´ w terminie 14 dni od daty podj´cia decyzji 
o odmowie zawarcia Umowy.

8. Towarzystwo jest zobowiàzane do podj´cia decyzji w sprawie akceptacji lub odmowy 
zawarcia Umowy nie póêniej ni˝ w ciàgu 60 dni od dnia zło˝enia w Towarzystwie 
kompletnie i poprawnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Artykuł VI

Rozwiàzanie Umowy

1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2, Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia 
od Umowy w terminie 30 dni od daty dor´czenia Umowy.

2. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalnoÊci gospodarczej, ma on prawo do odstàpienia od Umowy 
w terminie 7 dni od daty dor´czenia Umowy.

3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Towarzystwo 
zwróci Ubezpieczajàcemu wpłaconà składk´ w terminie 14 dni od daty otrzymania 
przez Towarzystwo oÊwiadczenia o odstàpieniu od Umowy, pod warunkiem, ˝e nie 
zaszło zdarzenie ubezpieczeniowe z tytułu, którego Towarzystwo zobowiàzane jest 
wypłaciç Êwiadczenie ubezpieczeniowe.

4. Ubezpieczajàcy ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym terminie, 
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

5. Umowa ulega rozwiàzaniu w przypadku:
5.1. Êmierci Ubezpieczonego – w dniu Êmierci,
5.2. wypłacenia wartoÊci wykupu – w dniu dokonania przez Towarzystwo wypłaty 

wartoÊci wykupu,
5.3. z upływem okresu wypowiedzenia.

6. W przypadku rozwiàzania Umowy w zwiàzku ze zdarzeniem okreÊlonym 
w ust. 5 pkt 5.3 Towarzystwo dokona wypłaty wartoÊci wykupu.

Artykuł VII

Składka

1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do okreÊlenia minimalnej wysokoÊci składki 
podstawowej i składki dodatkowej. Minimalna wysokoÊç składki podstawowej i składki 
dodatkowej okreÊlona jest w Tabeli opłat i limitów, stanowiàcej integralnà cz´Êç OWU.

2. W ka˝dym czasie, niezale˝nie od składki podstawowej, Ubezpieczajàcy mo˝e 
wpłacaç składk´ dodatkowà, w celu nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa. 

3. Składk´ podstawowà oraz składki dodatkowe uwa˝a si´ za opłacone w dniu 
roboczym nast´pujàcym po dniu uznania rachunku bankowego, wskazanego przez 
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Towarzystwo w polisie. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany rachunku 
bankowego przeznaczonego do wpłat składek W przypadku zmiany rachunku 
bankowego, o którym mowa powy˝ej Towarzystwo poinformuje Ubezpieczajàcego 
o tym na piÊmie.

4. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 5, nabycie jednostek uczestnictwa za 
składk´ dodatkowà nast´puje po otrzymaniu przez Towarzystwo oÊwiadczenia 
Ubezpieczajàcego, zło˝onego na formularzu Towarzystwa w tym za poÊrednictwem 
Portalu. W przypadku nieotrzymania przez Towarzystwo formularza w ciàgu 
14 dni od opłacenia przez Ubezpieczajàcego składki dodatkowej, Towarzystwo 
ma prawo nabyç jednostki uczestnictwa funduszy w proporcjach ustalonych 
przez Ubezpieczajàcego dla składki podstawowej. W takim przypadku jednostki 
uczestnictwa nabywane sà w Dniu roboczym nast´pujàcym po upływie powy˝szego 
terminu, po cenie nabycia jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w tym dniu.

5. Je˝eli Ubezpieczajàcy zło˝y oÊwiadczenie stałe o podziale pomi´dzy poszczególne 
fundusze wszystkich składek dodatkowych, proporcje, w jakich dzielona jest składka 
dodatkowa na nabycie jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy, wskazane 
w tym oÊwiadczeniu, obowiàzujà dla składek dodatkowych opłaconych od daty 
otrzymania oÊwiadczenia przez Towarzystwo do daty wpływu do Towarzystwa 
jego odwołania lub zmiany z zastrze˝eniem ust. 6 i 7. W takim przypadku nabycie 
jednostek uczestnictwa nast´puje w Dniu nabycia jednostek po opłaceniu składki 
dodatkowej, po cenie nabycia jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w tym dniu.

6. Je˝eli w ciàgu jednego roku kalendarzowego od daty zarejestrowania w Towarzystwie 
oÊwiadczenia stałego o podziale pomi´dzy poszczególne fundusze wszystkich 
składek dodatkowych nie zostanie opłacona ˝adna składka dodatkowa, dyspozycja 
zawarta w oÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 5 wygasa.

 7. Zło˝enie zlecenia jednorazowego podziału składki dodatkowej w formie pisemnej lub 
za poÊrednictwem Portalu jest równoznaczne z odwołaniem oÊwiadczenia, o którym 
mowa w ust. 5, o ile ró˝ni si´ od zlecenia zło˝onego wczeÊniej. 

Artykuł VIII

Wykup polisy

1. Wykup polisy polega na wypłacie Ubezpieczajàcemu WartoÊci wykupu.
2. Polisa ma wartoÊç wykupu równà sumie wartoÊci polisy i wartoÊci dodatkowej, 

pomniejszonej o opłat´ z tytułu całkowitego lub cz´Êciowego wykupu wartoÊci polisy 
oraz opłat´ za całkowity lub cz´Êciowy wykup wartoÊci dodatkowej. WysokoÊci 
powy˝szych opłat okreÊlone sà w Tabeli opłat i limitów. 

3. Opłata z tytułu całkowitego lub cz´Êciowego wykupu wartoÊci dodatkowej okreÊlona 
jest kwotowo, w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli opłat i limitów.

4. W ka˝dym czasie Ubezpieczajàcy ma prawo do całkowitej lub cz´Êciowej wypłaty 
wartoÊci wykupu. WysokoÊç cz´Êciowej wypłaty wartoÊci polisy lub wartoÊci 
dodatkowej nie mo˝e byç ni˝sza od wartoÊci minimalnej okreÊlonej przez 
Towarzystwo w Tabeli opłat i limitów. W nast´pstwie wykupu liczba jednostek 
uczestnictwa zgromadzonych na odpowiednim rachunku (składki podstawowej 
lub składek dodatkowych) zostanie pomniejszona o liczb´ jednostek wynikajàcà 
z podzielenia kwoty wykupu przez cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa. 
W zale˝noÊci od roku polisy kwota całkowitego lub cz´Êciowego wykupu wartoÊci 



8

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapita∏owymi Generali Beneficio ze sk∏adkà jednorazowà

polisy zostanie pomniejszona o procentowà opłat´ z tytułu dokonanego wykupu, 
okreÊlonà w Tabeli opłat i limitów.

5. Do obliczenia wartoÊci polisy i wartoÊci dodatkowej przyjmuje si´ cen´ sprzeda˝y 
jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu wyceny, w którym Towarzystwo 
dokona umorzenia jednostek uczestnictwa. Towarzystwo dokonana umorzenia 
jednostek uczestnictwa w terminie 3 Dni roboczych liczàc od dnia otrzymania 
od Ubezpieczajàcego oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 7. 

6. Towarzystwo zobowiàzane jest do całkowitej lub cz´Êciowej wypłaty wartoÊci wykupu 
lub wypłaty wartoÊci dodatkowej całkowitej lub cz´Êciowej w terminie 14 dni od daty 
umorzenia jednostek uczestnictwa, zgodnie z postanowieniami ust. 5.

7. Towarzystwo dokona wypłaty wartoÊci polisy (całkowitej lub cz´Êciowej) lub 
wartoÊci dodatkowej (całkowitej lub cz´Êciowej) po otrzymaniu oÊwiadczenia 
Ubezpieczajàcego, zło˝onego na kompletnie i poprawnie wypełnionym formularzu 
Towarzystwa i potwierdzeniu to˝samoÊci Ubezpieczajàcego. 

8. WartoÊç rachunku podstawowego po dokonaniu cz´Êciowego wykupu wartoÊci 
polisy, nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ kwota okreÊlona w Tabeli opłat i limitów.

9. Do chwili Êmierci Ubezpieczajàcego, prawo do wartoÊci polisy i wartoÊci dodatkowej 
przysługuje Ubezpieczajàcemu. Przeniesienie przez niego na rzecz innej osoby 
praw przysługujàcych mu z tytułu Umowy jest skuteczne, je˝eli zostało pisemnie 
potwierdzone przez Towarzystwo.

Artykuł IX

Fundusze

1. Zasady funkcjonowania funduszy uregulowane sà w Zasadach lokowania Êrodków 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które stanowià integralnà cz´Êç Umowy.

2. Towarzystwo wyodr´bnia aktywa w formie funduszu, w celu inwestowania Êrodków 
pieni´˝nych wpłacanych w formie składek. Gromadzone w ten sposób Êrodki sà 
wspólnie inwestowane. Dochody osiàgni´te w wyniku dokonanych inwestycji Êrodków 
funduszu powi´kszajà wartoÊç jego aktywów, zwi´kszajàc odpowiednio wartoÊç 
jednostki uczestnictwa.

3. Fundusz jest podzielony na jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa 
dajà Ubezpieczajàcemu udział w aktywach funduszu bez prawa dysponowania 
poszczególnymi składnikami tych aktywów. Prawo do własnoÊci aktywów przysługuje 
wyłàcznie Towarzystwu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do podzielenia lub 
połàczenia jednostek uczestnictwa.

4. Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów funduszu poprzez ustalenie wartoÊci 
składników funduszu na dzieƒ wyceny. W przypadku, gdy do godziny 12.00 
w nast´pnym dniu roboczym po Dniu wyceny cena danego składnika aktywów 
funduszu z Dnia wyceny nie jest podana do publicznej wiadomoÊci, wówczas 
do wyceny tego składnika aktywów przyjmuje si´ jego ostatnià, podanà do publicznej 
wiadomoÊci cen´.

5. WartoÊç aktywów funduszu, nie b´dàcego funduszem zewn´trznym, jest równa 
wartoÊci wszystkich składników aktywów funduszu na dzieƒ wyceny. WartoÊç 
aktywów pomniejsza si´ o wartoÊç zobowiàzaƒ funduszu na dzieƒ wyceny oraz 
koszty zwiàzane ze sprzeda˝à, zakupem składników aktywów funduszu i z obsługà 
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samego funduszu, a tak˝e zobowiàzania podatkowe wynikajàce z przepisów prawa, 
otrzymujàc w ten sposób wartoÊç aktywów brutto funduszu.

6. Z funduszu, nie b´dàcego funduszem zewn´trznym, Towarzystwo pobiera opłat´ 
za zarzàdzanie naliczanà, jako procent aktywów brutto funduszu. Roczna wysokoÊç 
opłaty okreÊlona jest przez Towarzystwo w Tabeli opłat i limitów. Na dzieƒ wyceny 
pobiera si´ cz´Êç opłaty za zarzàdzanie, proporcjonalnà do okresu wyznaczonego 
przez kolejne dni wyceny. WartoÊç aktywów brutto funduszu pomniejszona o opłat´ 
za zarzàdzanie stanowi wartoÊç aktywów netto funduszu.

7. Cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa funduszu, nie b´dàcego funduszem 
zewn´trznym oblicza si´ na dany dzieƒ wyceny poprzez podzielenie wartoÊci aktywów 
netto funduszu, rozumianej, jako wartoÊç aktywów ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego, przez liczb´ wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych 
w funduszu. Otrzymany wynik zaokràgla si´ nie wi´cej ni˝ o 1%.

8. Cena sprzeda˝y jednostki uczestnictwa funduszu zewn´trznego polskiego na dany 
dzieƒ wyceny jest równa ostatniej cenie jednostki funduszu inwestycyjnego, w którym 
inwestowane sà aktywa funduszu, podanej do publicznej wiadomoÊci do godziny 
12.00 w nast´pnym dniu roboczym po dniu wyceny.

9.  Cena sprzeda˝y jednostki uczestnictwa funduszu zewn´trznego zagranicznego 
na dany dzieƒ wyceny jest równa ostatniej cenie jednostki zagranicznego funduszu 
inwestycyjnego podanej do publicznej wiadomoÊci do godziny 12.00 w nast´pnym 
dniu roboczym po dniu wyceny przeliczonym na PLN według Êredniego kursu NBP 
z dnia wyceny.

10. Ró˝nica pomi´dzy cenà nabycia, a cenà sprzeda˝y jednostki uczestnictwa 
wynosi 0%.

11. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do rozpocz´cia sprzeda˝y jednostek 
uczestnictwa nowych funduszy, zaprzestania sprzeda˝y oraz likwidacji jednostek 
uczestnictwa dotychczas oferowanych funduszy.

12. O likwidacji Funduszu Towarzystwo zawiadamia Ubezpieczajàcego, który posiada 
Êrodki w likwidowanym Funduszu na piÊmie w terminie, co najmniej 3 miesi´cy 
poprzedzajàcych dat´ likwidacji Funduszu. Ubezpieczajàcy do daty likwidacji 
Funduszu powinien zło˝yç dyspozycj´ przeniesienia jednostek lub odpowiednio 
zmieniç podział składki alokowanej w likwidowanym Funduszu. Je˝eli do daty 
likwidacji Funduszu Ubezpieczajàcy nie wska˝e w oÊwiadczeniu innego Funduszu, 
do którego przenosi jednostki uczestnictwa Funduszu likwidowanego, Towarzystwo 
dokona przeniesienia Êrodków w procentowym podziale składki alokowanej 
do Funduszu o najbardziej zbli˝onej do Funduszu likwidowanego strategii 
inwestycyjnej. Ubezpieczajàcy, który nie posiada Êrodków w likwidowanym Funduszu, 
a zło˝ył wniosek o przeniesienie jednostek lub zmian´ podziału składki podstawowej 
lub dodatkowej do likwidowanego Funduszu jest informowany o likwidacji Funduszu 
niezwłocznie po zło˝eniu dyspozycji do Towarzystwa. 

13. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 14, przeniesienie nast´puje poprzez sprzeda˝ 
jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu i nabycie jednostek uczestnictwa 
wybranego funduszu w nast´pnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Towarzystwo 
oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego, o którym mowa w ust. 12, z zastosowaniem cen 
sprzeda˝y jednostek uczestnictwa obowiàzujàcych w tym dniu.

14. W sytuacji, gdy przed datà likwidacji funduszu, Ubezpieczajàcy nie zło˝ył 
w Towarzystwie oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 12, sprzeda˝y jednostek 
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uczestnictwa likwidowanego funduszu dokonuje si´ w nast´pnym dniu roboczym 
po dacie likwidacji funduszu, z zastosowaniem ceny sprzeda˝y jednostki uczestnictwa 
obowiàzujàcej w dniu likwidacji funduszu, a nabycie jednostek uczestnictwa 
wybranego funduszu nast´puje w nast´pnym dniu roboczym po dacie likwidacji 
funduszu, z zastosowaniem ceny sprzeda˝y jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej 
nast´pnego dnia roboczego po dacie likwidacji funduszu.

15.  Z przyczyn niezale˝nych od Towarzystwa Fundusz Zewn´trzny mo˝e zawiesiç 
odkupywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa zgodnie z ustawà z dnia 27 maja 
2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci 
za skutki opisanej w zdaniu pierwszym decyzji Funduszu Zewn´trznego.

Artykuł X

Rachunek jednostek uczestnictwa i alokacja składek

1. Z datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo otwiera rachunek, 
na którym ewidencjonuje jednostki uczestnictwa.

2. Po opłaceniu składki podstawowej Towarzystwo dopisuje jednostki uczestnictwa 
do rachunku składki podstawowej. Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji składki 
podstawowej i wartoÊci tej składki, podzielonemu przez cen´ nabycia jednostki 
uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu nabycia jednostek, nast´pujàcym po dniu 
opłacenia składki podstawowej, nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu rozpocz´cia ochrony.

3. W przypadku wpłaty składki dodatkowej Towarzystwo dopisuje jednostki uczestnictwa 
do rachunku składek dodatkowych. Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji składki 
dodatkowej i wartoÊci tej składki, podzielonemu przez cen´ nabycia jednostki 
uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu nabycia jednostek, nie wczeÊniej ni˝ w dniu 
opłacenia składki dodatkowej oraz zarejestrowaniu oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego 
o podziale składki dodatkowej, o którym mowa w art. VII ust. 4.  

4. Liczb´ jednostek uczestnictwa dopisywanych do rachunku zaokràgla z dokładnoÊcià 
nie mniejszà ni˝ do cz´Êci tysi´cznych. Towarzystwo ma prawo zwi´kszyç stosowanà 
dokładnoÊç zaokràgleƒ. 

5. Towarzystwo pobiera opłat´ manipulacyjnà od wpłaconej składki podstawowej 
w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli opłat i limitów. Opłata manipulacyjna od składki 
podstawowej pobierana jest z rachunku składki podstawowej, poprzez odliczenie 
takiej iloÊci jednostek uczestnictwa, jaka wynika z podzielenia kwoty opłaty przez 
cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu nabycia jednostek 
uczestnictwa za składk´ podstawowà, zgodnie z alokacja składki podstawowej 
fundusze.

6. Towarzystwo pobiera opłat´ manipulacyjnà od ka˝dej wpłaconej składki dodatkowej 
w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli opłat i limitów. Opłata manipulacyjna od składki 
dodatkowej pobierana jest z rachunku składek dodatkowych poprzez odliczenie 
takiej liczby jednostek uczestnictwa, jaka wynika z podzielenia kwoty opłaty przez 
cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu nabycia jednostek 
uczestnictwa, zgodnie z alokacjà składki dodatkowej w fundusze.

7. Towarzystwo w ka˝dym Dniu wyceny jednostki uczestnictwa nalicza opłat´ za 
zarzàdzanie Grupami funduszy w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli opłat i limitów. Opłata 
ta naliczana jest kwotowo w proporcji, jakà stanowi dzieƒ w stosunku do długoÊci 
roku kalendarzowego, w którym nast´puje naliczenie. WysokoÊç opłaty stanowi 
cz´Êç rocznej opłaty za zarzàdzanie Grupami funduszy. Opłata jest naliczana w całym 
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okresie obowiàzywania Umowy. W dniu rozpocz´cia ka˝dego Miesiàca polisy 
Towarzystwo pobiera miesi´cznà opłat´ za zarzàdzanie Grupami funduszy, naliczonà 
z dołu za miniony Miesiàc polisy. W przypadku umorzenia jednostek na rachunku 
składki podstawowej lub składek dodatkowych w trakcie trwania Miesiàca polisy, 
opłata pobierana jest w wysokoÊci naliczonej, a nie pobranej, proporcjonalnie 
do wartoÊci umorzenia. Opłata wyra˝ona jest procentowo, jako cz´Êç liczby jednostek 
uczestnictwa ka˝dego z funduszy wchodzàcego w skład okreÊlonej Grupy funduszy, 
znajdujàcych si´ na rachunku w dniu naliczenia opłaty przed alokacjà składek 
dodatkowych i pobraniem innych opłat z rachunku.

8. Raz w roku polisy Towarzystwo przeka˝e Ubezpieczajàcemu informacj´ o stanie 
rachunku. Przygotowanie i przekazanie informacji jest bezpłatne. Szczegółowy wykaz 
transakcji dost´pny jest w ka˝dym czasie na Portalu.

9. Niezale˝nie od postanowieƒ ust. 8 Towarzystwo przeka˝e Ubezpieczajàcemu 
aktualny stan rachunku, na jego wniosek zło˝ony w Towarzystwie. Za przekazanie tej 
informacji Towarzystwo pobiera opłat´ w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli opłat i limitów. 
Opłat´ t´ pobiera si´ z rachunku składki podstawowej proporcjonalnie do udziału 
ka˝dego z funduszy w wartoÊci polisy. Liczba odliczanych jednostek uczestnictwa 
wynika z podzielenia opłaty przez cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa. Jednostki 
odliczane sà w dacie przygotowania zestawienia.

Artykuł XI

Zmiana funduszy

1. Ubezpieczajàcy ma prawo w ka˝dym czasie przenieÊç do wybranego funduszu 
wszystkie lub cz´Êç jednostek uczestnictwa zakupionych za składk´ podstawowà 
i składki dodatkowe, znajdujàce si´ na rachunku wskazanego funduszu. Przeniesienie 
nast´puje poprzez sprzeda˝ jednostek uczestnictwa wskazanego funduszu po cenie 
sprzeda˝y, a nast´pnie nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu po cenie 
sprzeda˝y. Towarzystwo dokona przeniesienia, o którym mowa w zadaniu poprzednim 
w terminie 3 Dni roboczych od daty otrzymania oÊwiadczenia od Ubezpieczajàcego.

2. Za dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1, Towarzystwo pobiera opłat´ 
w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli opłat i limitów poprzez zmniejszenie wartoÊci 
przenoszonych jednostek uczestnictwa. 

3. W Tabeli opłat i limitów Towarzystwo okreÊla minimalnà wartoÊç przenoszonych 
jednostek uczestnictwa oraz jednostek uczestnictwa pozostajàcych na rachunku 
funduszu, z którego dokonano przeniesienia.

4. Towarzystwo dokona zmian w funduszach po otrzymaniu oÊwiadczenia 
Ubezpieczajàcego, zło˝onego na formularzu Towarzystwa, w tym za poÊrednictwem 
portalu udost´pnionego mu przez Towarzystwo.

Artykuł XII

Wypłata Êwiadczeƒ

1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysokoÊci 
sumy ubezpieczenia, powi´kszonej o wartoÊç dodatkowà.
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2. Do ustalenia Sumy ubezpieczenia i wartoÊci dodatkowej przyjmuje si´ cen´ sprzeda˝y 
jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu roboczym, nast´pujàcym 
po dniu zarejestrowaniu przez Towarzystwo zgłoszenia roszczenia.

3. Osoba zgłaszajàca roszczenie o wypłat´ Êwiadczenia zobowiàzana jest 
zło˝yç w Towarzystwie nast´pujàce dokumenty wskazane przez Towarzystwo, 
a w szczególnoÊci:
3.1. wniosek o wypłat´ Êwiadczenia,
3.2. odpis skrócony aktu zgonu,
3.3. zaÊwiadczenie okreÊlajàce przyczyn´ Êmierci, wystawione przez lekarza lub 

odnoÊne władze,
3.4. dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç Uposa˝onego.

4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo ˝àdania innych dokumentów, niezb´dnych 
do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.

5. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Uposa˝onemu, który umyÊlnie 
przyczynił si´ do Êmierci Ubezpieczonego.

6. Je˝eli w chwili Êmierci Ubezpieczonego nie ma Uposa˝onego lub utracił on prawo 
do Êwiadczenia na podstawie ust. 5, Êwiadczenie wypłacane jest członkom rodziny 
Ubezpieczonego w nast´pujàcej kolejnoÊci:
6.1. współmał˝onkowi,
6.2. dzieciom w równych cz´Êciach, je˝eli brak jest współmał˝onka,
6.3. rodzicom w równych cz´Êciach, je˝eli brak jest współmał˝onka i dzieci,
6.4. rodzeƒstwu w równych cz´Êciach, je˝eli brak jest współmał˝onka, dzieci 

i rodziców,
6.5. innym ustawowym spadkobiercom – w pozostałych przypadkach z wyłàczeniem 

gminy i Skarbu Paƒstwa.
7. Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego mo˝e w ka˝dym czasie zmieniç lub 

odwołaç wskazanie Uposa˝onego, przez zło˝enie pisemnego oÊwiadczenia 
w Towarzystwie. Zmiana Uposa˝onego nast´puje od daty jej otrzymania przez 
Towarzystwo.

8. Towarzystwo zobowiàzane jest do wypłaty Êwiadczenia w terminie 30 dni, liczàc 
od daty otrzymania zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia ubezpieczeniowego.

9. Gdyby w terminie okreÊlonym w ust. 8, wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa albo wysokoÊci Êwiadczenia okazało si´ 
niemo˝liwe, Towarzystwo wypłaci Êwiadczenie w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu nale˝ytej starannoÊci, wyjaÊnienie tych okolicznoÊci było mo˝liwe.

10. Bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Towarzystwo zobowiàzane jest wypłaciç w terminie, 
o którym mowa w ust. 8.

11. Warunkiem wypłaty Êwiadczenia jest dostarczenie wskazanych przez Towarzystwo 
dokumentów, niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.

Artykuł XIII

Ograniczenia i wyłàczenia odpowiedzialnoÊci

1. Je˝eli do zdarzenia obj´tego umowà doszło przed upływem trzech lat od daty 
zawarcia Umowy, Towarzystwo mo˝e odmówiç wypłaty Êwiadczenia w zwiàzku 
ze Êmiercià Ubezpieczonego, je˝eli przy zawieraniu Umowy Ubezpieczony podał 
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informacje lub oÊwiadczenia niezgodne z prawda o ile przyczynà wystàpienia 
zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià były okolicznoÊci zatajone lub nieprawdziwe 
okreÊlone przez Ubezpieczonego. 

2. Towarzystwo zwolnione jest z obowiàzku wypłaty Êwiadczenia, je˝eli Êmierç 
Ubezpieczonego, nastàpiła bezpoÊrednio lub poÊrednio w wyniku:
2.1. wojny, działaƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego 

uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub 
rozruchach,

2.2. samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od daty zawarcia Umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Towarzystwo wypłaci Uposa˝onemu 

wartoÊç polisy wraz z wartoÊcià dodatkowà, je˝eli ona istnieje.

Artykuł XIV

Postanowienia koƒcowe

1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do przekazywania Ubezpieczonemu otrzymanych 
od Towarzystwa informacji o:
1.1. zmianach warunków Umowy, zmianach prawa właÊciwego dla Umowy wraz 

z okreÊleniem wpływu tych zmian na wartoÊç Êwiadczeƒ przysługujàcych 
z tytułu zawartej Umowy,

1.2. wysokoÊci Êwiadczeƒ przysługujàcych z tytułu zawartej Umowy, w tym wartoÊci 
wykupu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny byç przekazane Ubezpieczonemu:
2.1. przed wyra˝eniem przez Ubezpieczajàcego zgody na zmian´ warunków umowy 

lub prawa właÊciwego dla umowy ubezpieczenia,
2.2. niezwłocznie, po przekazaniu przez Towarzystwo Ubezpieczajàcemu informacji 

o wysokoÊci Êwiadczeƒ przysługujàcych z tytułu zawartej Umowy.
3. Obowiàzek przekazywania Ubezpieczonemu informacji, o których mowa w ust. 1, 

Ubezpieczajàcy wypełnia poprzez okazanie stosownych dokumentów oraz 
udost´pnienie ich na ˝àdanie Ubezpieczonego w celu wykonania kopii.

4. Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony ma obowiàzek powiadomiç Towarzystwo 
o zdarzeniu obj´tym Umowà w terminie 60 dni od daty jego zajÊcia.

5. W przypadku Êmierci Ubezpieczajàcego w czasie trwania Umowy, Ubezpieczony, 
który wyraził pisemnà zgod´ w terminie 30 dni od Êmierci Ubezpieczajàcego wst´puje 
we wszelkie prawa i obowiàzki Ubezpieczajàcego z Umowy Ubezpieczenia.

6. W przypadku utraty polisy, na pisemny wniosek Ubezpieczajàcego Towarzystwo 
wydaje duplikat.

7. Za zgodà Towarzystwa oraz Ubezpieczajàcego Umowa mo˝e zostaç zawarta 
na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ OWU. W przypadku ró˝nic mi´dzy 
ustalonymi warunkami a postanowieniami niniejszych OWU, niekorzystnych dla 
Ubezpieczajàcego, Towarzystwo przedstawi je Ubezpieczajàcemu na piÊmie przed 
zawarciem Umowy.

8. Za zgodà Towarzystwa oraz Ubezpieczajàcego, w trakcie trwania Umowy 
mogà zostaç wprowadzone do niej postanowienia dodatkowe lub odmienne 
od ustalonych w niniejszych OWU.
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9. Wszelkie zmiany Umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewa˝noÊci.

10. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce Umowy powinny byç przesłane listem 
poleconym pod adresem siedziby Towarzystwa lub przekazane na piÊmie przez 
poÊrednika ubezpieczeniowego. Je˝eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub Uposa˝ony 
zmienili siedzib´ lub miejsce zamieszkania, a Ubezpieczajàcy nie zawiadomił o tym 
Towarzystwa, przyjmuje si´, ˝e Towarzystwo dopełniło obowiàzku zawiadomienia, 
je˝eli pismo zostało wysłane pod ostatni znany Towarzystwu adres. Za zgodà 
Towarzystwa Ubezpieczajàcy b´dàcy u˝ytkownikiem portalu mo˝e składaç okreÊlone 
zlecenia i oÊwiadczenia za pomocà Internetu i telefonu, przy czym dyspozycje zło˝one 
w powy˝szy sposób przez osob´, której to˝samoÊç została poprawnie zweryfi kowana, 
sà traktowane jak dyspozycje Ubezpieczajàcego zło˝one w formie pisemnej. 
Zasady korzystania z portalu uregulowane sà w Regulaminie Portalu, który stanowi 
integralnà cz´Êç umowy. W przypadku zawiadomieƒ oraz oÊwiadczeƒ dotyczàcych 
Umowy przesyłanych listem poleconym przez Towarzystwo, za skuteczne dor´czenie 
uznaje si´ odbiór przesyłki lub upływ czasu do odbioru korespondencji wyznaczony 
adresatowi w drugim zawiadomieniu dla adresata o pozostawieniu przesyłki 
(z adnotacjà awizowano powtórnie dnia…).

11. Za dat´ wpływu zawiadomieƒ i oÊwiadczeƒ dotyczàcych Umowy, przekazywanych 
na piÊmie przez Ubezpieczajàcego PoÊrednikowi Ubezpieczeniowemu, uwa˝a si´ 
dat´ wpływu dokumentów do siedziby Towarzystwa.

12. W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale˝nych z tytułu Umowy ubezpieczenia, 
zastosowanie majà odpowiednio obowiàzujàce przepisy prawa podatkowego, w tym 
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawa o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych.

13. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie 
zgadza si´ z decyzjami Towarzystwa, co do odmowy zaspokojenia roszczenia 
albo wnosi inne skargi lub za˝alenia, mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

14. Wniosek, o którym mowa w ust. 13, zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty 
wpływu do Towarzystwa. Gdyby w powy˝szym terminie rozpatrzenie skargi lub 
za˝alenia okazało si´ niemo˝liwe ze wzgl´du na nie wyjaÊnienie wszystkich 
okolicznoÊci, wówczas rozpatrzenie nastàpi w ciàgu 14, liczàc od dnia, w którym 
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci było mo˝liwe.

15. Ponadto, je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem 
nie zgadza si´ z decyzjami Towarzystwa, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, 
mo˝e wnieÊç skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych, działajàcego 
zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 
Rzeczniku Ubezpieczonych.

16. Powództwo o roszczenia wynikajàce z Umowy mo˝e zostaç wytoczone albo według 
przepisów o właÊciwoÊci ogólnej, albo przed sàd właÊciwy dla miejsca zamieszkania 
lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa˝onego lub uprawnionego 
z Umowy. Roszczenia z Umowy podlegajà jurysdykcji sàdów polskich.

17. Integralnà cz´Êcià OWU jest Tabela opłat i limitów, Klauzula rozszerzajàca ochron´ 
o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, oraz Zasady lokowania Êrodków 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
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18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si´ przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o działalnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce przepisy 
prawa polskiego.

19. Niniejsze OWU zostały przyj´te Uchwałà Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 
z dnia 14 paêdziernika 2009 r. i majà zastosowanie do Umów zawieranych 
od 1 listopada 2009 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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KLAUZULA ROZSZERZAJÑCA OCHRON¢ O RYZYKO ÂMIERCI W WYNIKU 
NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU

OWU ADB_SPF .11.2009

Artykuł I

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza klauzula rozszerzajàca ochron´ o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego 
wypadku, zwana dalej „Klauzulà”, stanowi rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
w ramach umowy zawartej na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na ˝ycie 
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Benefi cio ze składkà 
jednorazowà (dalej OWU).

2. Klauzula jest integralnà cz´Êcià Umowy i mo˝e byç zawarta wyłàcznie w dacie 
zawarcia Umowy.

Artykuł II

Defi nicje

Terminy okreÊlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowymi 
funduszami kapitałowymi Generali Benefi cio ze składkà jednorazowà stosuje si´ 
odpowiednio w niniejszej Klauzuli. Do terminów tych dodaje si´:

Nieszcz´Êliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane 
przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego; 
za nieszcz´Êliwy wypadek nie uwa˝a si´ wylewu krwi do mózgu, zawału 
serca i innych chorób, nawet wyst´pujàcych nagle.

Artykuł III

Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci

1. Rozszerzony zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w wyniku 
nieszcz´Êliwego wypadku.

2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na wypłacie Êwiadczenia w wysokoÊci Sumy 
ubezpieczenia, je˝eli łàcznie spełnione zostały nast´pujàce warunki:
2.1. nieszcz´Êliwy wypadek, który spowodował Êmierç Ubezpieczonego, wystàpił 

w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej,
2.2. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nastàpiła w okresie 

udzielania ochrony ubezpieczeniowej,
2.3. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nastàpiła w ciàgu 

180 dni od daty nieszcz´Êliwego wypadku,
2.4. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku nastàpiła przed 

rocznicà polisy, nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 65-tego 
roku ˝ycia,

2.5 z medycznego punktu widzenia istnieje zwiàzek przyczynowo-skutkowy 
pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem a Êmiercià Ubezpieczonego. 
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Artykuł IV

Ochrona ubezpieczeniowa

1. Klauzula rozszerzajàca ochron´ o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego 
wypadku mo˝e byç zawarta, je˝eli wiek Ubezpieczonego w dacie poczàtku okresu 
ubezpieczenia wynosi nie wi´cej ni˝ 60 lat. 

2. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
2.1. z dniem rozwiàzania Umowy,
2.2. z dniem przekształcenia Umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe,
2.3. z dniem poprzedzajàcym rocznic´ polisy, nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez 

Ubezpieczonego 65-tego roku ˝ycia.

Artykuł V

Wypłata Êwiadczenia

1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, 
Towarzystwo wypłaci Uposa˝onemu Êwiadczenie w wysokoÊci Sumy ubezpieczenia, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2.

2. Âwiadczenie z tytułu Klauzuli, w ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia nie 
mo˝e byç wy˝sze ni˝ maksymalna kwota okreÊlona przez Towarzystwo w Tabeli 
opłat i limitów.

Artykuł VI

Ograniczenia i wyłàczenia odpowiedzialnoÊci

Prawo do Êwiadczenia okreÊlonego w art. V ust. 1 nie zostanie przyznane, je˝eli nieszcz´Êliwy 
wypadek w wyniku, którego nastàpiła Êmierç Ubezpieczonego był bezpoÊrednio lub 
poÊrednio spowodowany przyczynami wymienionymi w art. XVI OWU a ponadto, jeÊli 
powstał w zwiàzku z:

1. chorobà psychicznà, niedorozwojem umysłowym lub zaburzeniami psychicznymi 
Ubezpieczonego oraz ich skutkami, a tak˝e atakiem konwulsji lub epilepsji,

2. spo˝yciem przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub 
psychotropowych, niezaleconych przez lekarza, usiłowaniem lub popełnieniem 
przest´pstwa przez Ubezpieczonego, próbà samobójczà, Êwiadomym 
samookaleczeniem Ubezpieczonego lub okaleczeniem na jego proÊb´, niezale˝nie 
od stanu poczytalnoÊci,

3. poddaniem si´ przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, 
przeprowadzonym poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych, wszelkim 
eksperymentom medycznym albo leczeniu metodami alternatywnymi,

4. wypadkiem lotniczym zaistniałym w czasie przebywania przez Ubezpieczonego 
na pokładzie samolotu innego ni˝ samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii 
lotniczych,

5. udziałem Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym 
charakterze, a w szczególnoÊci uprawianiem baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, 
sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów spadochronowych, 
wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowaniem przy u˝yciu specjalistycznego 
sprz´tu, skokami na gumowej linie oraz udziałem we wszelkiego rodzaju zawodach 
sportowych poza lekkoatletykà i pływaniem,
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6. prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania 
odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzeniem pojazdów niedopuszczonych 
do ruchu drogowego, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

Artykuł VII

Postanowienia koƒcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli stosuje si´ odpowiednio 
postanowienia OWU.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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TABELA OPŁAT I LIMITÓW
Opłaty

Lp. Rodzaj opłaty Aktualna wysokoÊç

1 Opłata manipulacyjna od składki podstawowej

WysokoÊç wpłaconej składki podstawowej (w zł) % wpłaconej składki

5 000 – 7 999,99 6

8 000 – 9 999,99 5

10 000  – 19 999,99 4

20 000 – 49 999,99 3

50 000 – 99 999,99 2

100 000 – 499 999,99 1

500 000 i wi´cej 0

2 Opłata manipulacyjna od składki dodatkowej 2% wpłaconej składki 
dodatkowej

3 Opłata za przeniesienie jednostek uczestnictwa:

iloÊç przeniesieƒ w roku polisy: opłata

dokonanych za poÊrednictwem portalu:

- za 10 pierwszych bezpłatnie

- za kolejne 9 zł / ka˝da zmiana

dokonanych poza portalem:

- za 3 pierwsze bezpłatnie

- za kolejne 9 zł / ka˝da zmiana

4 Opłata za całkowity lub cz´Êciowy wykup wartoÊci polisy

Rok polisy opłata jako % wartoÊci 
wypłaty

1 4

2 3

3 2

4 1

5 i nast´pne 0

5 Opłata za całkowity wykup wartoÊci dodatkowej 9 zł

6 Opłata za cz´Êciowy wykup wartoÊci dodatkowej 9 zł

7 Opłata za przekazanie informacji o stanie rachunku 9 zł

8 Opłata za zarzàdzanie (% wartoÊci całego funduszu rocznie):

funduszami 

UFK Generali Agresywny PLUS (grupa I) 2,75
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UFK Generali Mieszany PLUS (grupa II) 2,50

UFK Generali Obligacji PLUS (grupa III) 1,30

UFK Generali Gwarantowany PLUS (grupa III) 1,50

portfelami modelowymi polskimi:

Portfel Polski Akcyjny 1,90

Portfel Polski Zrównowa˝ony 1,80

Portfel Polski Specjalistyczny 1,70

portfelami modelowymi zagranicznymi:

Portfel Zagraniczny „Cztery strony Êwiata” Akcyjny 1,90

Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci 1,90

Portfel Zagraniczny Surowcowy 1,90

9 Opłata za zarzàdzanie grupami funduszy (% iloÊci jednostek uczestnictwa rocznie):

WysokoÊç aktywów 
klienta w momencie 
naliczenia opłaty

(w zł)

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV

Do 49 999,99 2,25 2,00 1,40 2,75

50 000-99 999,99 2,00 1,75 1,30 2,50

100 000-499 999,99 1,75 1,50 1,20 2,25

500 000 -1 000 000 1,50 1,25 1,00 2,00

Powy˝ej 1 000 000 0,90 0,70 0,50 1,40

Do grupy I funduszy zalicza si´ nast´pujàce fundusze: UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji, 
UFK Generali – Legg Mason Akcji, UFK Generali – Skarbiec Akcja, UFK Generali – ING 
Akcji, UFK Generali – Novo Akcji, UFK Generali – DWS Akcji Du˝ych Spó∏ek, UFK Generali 
– Noble Akcji, UFK Generali – UniKorona Akcji, UFK Generali Agresywny Plus.

Do grupy II funduszy zalicza si´ nast´pujàce fundusze: UFK Generali – Arka BZ WBK 
Zrównowa˝ony, UFK Generali – Legg Mason Zrównowa˝ony Ârodkowoeuropejski, UFK 
Generali – Novo Stabilnego Wzrostu, UFK Generali – Noble Mieszany, , UFK Generali 
Mieszany PLUS.

Do grupy III funduszy zalicza si´ nast´pujàce fundusze: UFK Generali – Arka BZ WBK 
Obligacji, UFK Generali – Legg Mason Pieni´˝ny, UFK Generali – Novo Obligacji 
Przedsi´biorstw , UFK Generali – DWS Dłu˝nych Papierów WartoÊciowych, UFK Generali – 
DWS Płynna Lokata, UFK Generali Obligacji PLUS, UFK Generali Gwarantowany PLUS.

Do grupy IV funduszy zalicza si´ nast´pujàce fundusze: UFK Generali - BlackRock New 
Energy Fund (EUR), UFK Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR), UFK Generali 
- BlackRock Asian Dragon Fund (EUR), UFK Generali - Templeton Global Total Return 
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Fund (USD), UFK Generali – Franklin MENA Fund (EUR),  UFK Generali - Templeton Latin 
America Fund (USD), UFK Generali - Franklin India Fund (USD), UFK Generali - HSBC 
Global Emerging Markets Equity (USD), UFK Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD),  
UFK Generali - JP Morgan Pacifi c Equity Fund (USD), UFK Generali - JP Morgan US 
Dynamic Fund (USD), UFK Generali - BNP Paribas L1 Equity Turkey (EUR), UFK Generali - 
BNP Paribas L1 OBAM Equity World (EUR), UFK Generali - East Capital Eastern European 
Fund (EUR), UFK Generali – Schroder AS Commodity (EUR), UFK Generali- Schroder ISF 
Greater China (USD)

Opłata za zarzàdzanie grupami funduszy pobierana jest niezale˝nie od opłaty za 
zarzàdzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
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Limity

Lp. Rodzaj limitu Aktualna wysokoÊç

1 Minimalna wysokoÊç składki:

składka podstawowa 5 000 zł

składka dodatkowa 1 000 zł

2 Minimalna kwota cz´Êciowego wykupu wartoÊci 
polisy lub wartoÊci dodatkowej

1 000 zł

3 Minimalna wartoÊç polisy po dokonaniu 
cz´Êciowego wykupu polisy

10 000 zł

4 Minimalna cz´Êç składki podstawowej i dodatkowej 
alokowanej w wybrany fundusz

10%

5 Alokacja składki:

podstawowej 100%

dodatkowej 100%

6 Minimalnà wartoÊç jednostek uczestnictwa:

- przenoszonych z wybranego funduszu 50 zł

- pozostajàcych na rachunku funduszu, 
z którego dokonywane jest przeniesienie

100 zł

7 Maksymalna kwota Êwiadczenia z tytułu klauzuli 
rozszerzajàcej ochron´ o ryzyko Êmierci w wyniku 
nieszcz´Êliwego wypadku

25 000

1. Tabela opłat i limitów ustalana jest okresowo przez Towarzystwo.
2. Towarzystwo poinformuje Ubezpieczajàcego o zmianie treÊci Tabeli opłat i limitów 

na 30 dni przed dokonaniem takiej zmiany.
3. Zmiany opłat i limitów ustalane sà w oparciu o wskaênik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, publikowany przez GUS i nie mogà przekroczyç 150% wy˝ej 
wymienionego wskaênika. Wskaênik ten mierzony jest za okres od dnia wprowadzenia 
niniejszej Tabeli opłat i limitów do dnia dokonania zmiany. Je˝eli powy˝szy wskaênik 
jest ujemny, Towarzystwo ma prawo nie dokonywania zmian opłat i limitów.

4. W zwiàzku ze zmianà Tabeli opłat i limitów Ubezpieczajàcemu przysługuje prawo 
do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, okreÊlonego 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitałowymi Generali Benefi cio ze składkà jednorazowà.

5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zakresie struktury opłat 
niepowodujàcych zmian sumarycznej (ekonomicznej) wysokoÊci opłat. Dokonanie 
zmian, o których mowa powy˝ej nie wymaga informowania Ubezpieczajàcego.
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Tabela op∏at i limitów

6. Niniejsza Tabela opłat i limitów została przyj´ta Uchwałà Zarzàdu Towarzystwa 
Nr GL/ob./2/10/2009 z dnia 14 paêdziernika 2009 r. oraz zmieniona Uchwałami 
Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/ob./2/11/2009 z dnia 19 listopada 2009 r., 
Nr GL/ob./4/4/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz Nr GL/ob./7/7/2010 z dnia 
26 lipca 2010 r. i ma zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych na 
podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowymi 
funduszami kapitałowymi Generali Benefi cio ze składkà jednorazowà i obowiàzuje 
od 1 sierpnia 2010 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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ZASADY LOKOWANIA ÂRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH
FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Artykuł I

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, 
zwane dalej Zasadami, okreÊlajà zasady funkcjonowania Funduszy i Funduszy 
zewn´trznych oferowanych przez Generali ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., 
zwane dalej Towarzystwem, w ramach umów ubezpieczenia Generali OmniProfi t 
ze składkà jednorazowà oraz Generali Benefi cio ze składkà jednorazowà.

2. Terminy, które zostały zdefi niowane w OWU, u˝ywane sà w Zasadach w takim samym 
znaczeniu. 

Artykuł II

Fundusze

1. Ârodki pochodzàce ze składek inwestycyjnych sà wyodr´bnione i zarzàdzane przez 
Towarzystwo, w formie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

2. Celem inwestycyjnym Towarzystwa jest długookresowy wzrost wartoÊci aktywów 
Funduszy w wyniku wzrostu wartoÊci lokat Funduszy i Funduszy zewn´trznych.

3. Towarzystwo nie gwarantuje osiàgni´cia celu inwestycyjnego.
4. Załàcznik nr 1 do niniejszych Zasad zawiera wykaz Funduszy i Funduszy 

zewn´trznych oferowanych w ramach Umowy ubezpieczenia.

Artykuł III

Charakterystyka aktywów wchodzàcych w skład funduszy

1. Aktywa Funduszy mogà byç inwestowane w nast´pujàce instrumenty fi nansowe:
1.1. papiery wartoÊciowe emitowane, por´czone lub gwarantowane przez 

Skarb Paƒstwa oraz organizacje mi´dzynarodowe, których członkiem jest 
Rzeczpospolita Polska;

1.2. obligacje emitowane lub por´czone przez jednostki samorzàdu terytorialnego 
lub zwiàzki jednostek samorzàdu terytorialnego;

1.3. inne dłu˝ne papiery wartoÊciowe o stałej stopie dochodu;
1.4. akcje notowane na rynku regulowanym;
1.5. jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w funduszach 

inwestycyjnych;
1.6. inne dłu˝ne papiery wartoÊciowe o zmiennej stopie dochodu;
1.7. listy zastawne;
1.8. depozyty bankowe;
1.9. instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje 

zamienne o ile słu˝à zmniejszeniu ryzyka zwiàzanego z innymi aktywami 
stanowiàcymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2. Aktywa Funduszy zewn´trznych mogà byç lokowane w jednostki uczestnictwa lub 
certyfi katy inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych.
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Artykuł IV

Kryteria doboru aktywów

1. Proporcje mi´dzy ró˝nymi kategoriami aktywów funduszy sà uzale˝nione od rodzaju 
funduszu oraz podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

2. Portfel Polski Akcyjny charakteryzuje si´ wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 
JednoczeÊnie oferuje mo˝liwoÊci potencjalnie wysokich stóp zwrotu dost´pnych 
na rynkach akcji. Alokacja Êrodków ma na celu dywersyfi kacj´ lokat pomi´dzy 
te polskie fundusze inwestycyjne, które w długim terminie prezentujà atrakcyjne 
i stabilne wyniki inwestycyjne. 

3. Portfel Polski Zrównowa˝ony alokuje Êrodki pomi´dzy te polskie fundusze 
inwestycyjne, które w długim terminie prezentujà atrakcyjne i stabilne wyniki 
inwestycyjne oraz dłu˝ne papiery wartoÊciowe i instrumenty rynku pieni´˝nego. 

4. Portfel Polski Specjalistyczny dokonuje aktywnej alokacji powierzonych Êrodków 
pomi´dzy dost´pne instrumenty fi nansowe. Ich udział zale˝y od oceny bie˝àcych 
i prognozowanych trendów na rynku akcji, koniunktury gospodarczej i sytuacji 
makroekonomicznej. Priorytetem jest minimalizacja ryzyka inwestycyjnego poprzez 
szerokà dywersyfi kacj´ lokat i zachowanie mo˝liwoÊci osiàgni´cia atrakcyjnych stóp 
zwrotu poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne 
w akcyjnych funduszach inwestycyjnych i aktywa odwzorowujàce portfel 
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Generali Fundusz Agresywny. 

5. Portfel Zagraniczny „Cztery strony Êwiata” Akcyjny charakteryzuje si´ wysokim 
ryzykiem inwestycyjnym. JednoczeÊnie oferuje mo˝liwoÊci potencjalnie wysokich stóp 
zwrotu dost´pnych na zagranicznych rynkach akcji. Alokacja Êrodków ma na celu 
dywersyfi kacj´ lokat pomi´dzy te zagraniczne fundusze inwestycyjne, które w długim 
terminie prezentujà atrakcyjne i stabilne wyniki inwestycyjne. 

6. Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci alokuje Êrodki pomi´dzy zagraniczne fundusze 
inwestycyjne inwestujàce w sektor nieruchomoÊci. Alokacja Êrodków ma na celu 
dywersyfi kacj´ lokat pomi´dzy te fundusze inwestycyjne, które w długim terminie 
prezentujà atrakcyjne i stabilne wyniki inwestycyjne. 

7. Portfel Zagraniczny Surowcowy alokuje Êrodki pomi´dzy zagraniczne fundusze 
inwestycyjne inwestujàce w surowce i spółki zwiàzane z rynkiem surowcowym. 
Alokacja Êrodków ma na celu dywersyfi kacj´ lokat pomi´dzy te fundusze 
inwestycyjne, które w długim terminie prezentujà atrakcyjne i stabilne wyniki 
inwestycyjne. 

8. Przy ocenie bie˝àcej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji słu˝àcej podj´ciu decyzji 
o alokacji Êrodków oraz doborze akcji do portfela uwzgl´dniane b´dà m.in. analiza 
sprawozdaƒ fi nansowych spółek, prognozy fi nansowe, ocena kadry zarzàdzajàcej, 
ocena pozycji rynkowej i perspektyw rozwoju spółek, poziom cen oraz ryzyko 
płynnoÊci poszczególnych akcji. 

9. Przy doborze funduszy inwestycyjnych do Funduszy oraz wielkoÊci zaanga˝owania 
aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w poszczególnych 
funduszach inwestycyjnych uwzgl´dniane sà m.in. aktualna sytuacja rynkowa, 
jej perspektywy i ocena jakoÊciowa funduszy inwestycyjnych. W przypadku lokat 
denominowanych w walucie obcej, dopuszczalne jest wykorzystanie instrumentów 
wymienionych w art. III ust 1. pkt 1.9 wyłàcznie w celu zmniejszenia ekspozycji 
na ryzyko walutowe.

Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych
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10. Przy doborze instrumentów dłu˝nych do Funduszy uwzgl´dniane sà m.in. 
bie˝àcy i prognozowany poziom stóp procentowych, aktualna i prognozowana 
krzywa dochodowoÊci, bie˝àcy i oczekiwany poziom infl acji, kryterium płynnoÊci 
instrumentów dłu˝nych i wiarygodnoÊç kredytowa emitenta. W przypadku lokat 
denominowanych w walucie obcej, dopuszczalne jest wykorzystanie instrumentów 
wymienionych w art. III ust 1 pkt 1.9 wyłàcznie w celu zmniejszenia ekspozycji 
na ryzyko walutowe.

Artykuł V

Zasady dywersyfi kacji aktywów i ograniczenia inwestycyjne

1. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali Agresywny PLUS:
1.1. aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. III ust 1 z wyłàczeniem pkt.1.5.
1.2. instrumenty fi nansowe, o których mowa w art. III ust 1 pkt. 1.4 mogà stanowiç 

do 90% aktywów funduszu.
2. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali Mieszany PLUS:

2.1. aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 
mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.5 i 1.9.

2.2. instrumenty fi nansowe, o których mowa w art. III ust 1 pkt. 1.4 mogà stanowiç 
do 50% aktywów Funduszu.

3. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali Obligacji PLUS:
3.1. aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.4, 1.5 i 1.9,
4. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali Gwarantowany PLUS:

4.1. aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 
mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.4, 1.5 i 1.9.

5. Portfel Polski Akcyjny: 
5.1. Aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.9.
5.2. Suma wartoÊci lokat, wymienionych w art. 2 ust 1 pkt. 1.4 i 1.5, stanowi 

co najmniej 90% wartoÊci aktywów Funduszu.
5.3. Lokaty wymienione w art. III ust 1 pkt. 1.4 odwzorowujà portfel 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Generali Fundusz Agresywny.
5.4. Lokaty, o których mowa w art. III ust 1 pkt. 1.5, dokonywane sà jedynie 

w jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w akcyjnych, polskich 
funduszach inwestycyjnych tzn. takich, których minimalne zaanga˝owanie 
w akcje jest nie ni˝sze ni˝ 60% wartoÊci aktywów funduszu.

6. Portfel Polski Zrównowa˝ony: 
6.1. Aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.9,
6.2. Suma wartoÊci lokat, wymienionych w art. III ust 1 pkt. 1.4 i 1.5, stanowi od 40% 

do 60% wartoÊci aktywów Funduszu.
6.3. Lokaty wymienione w art. III ust 1 pkt. 1.4 odwzorowujà portfel 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Generali Fundusz Agresywny.

Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych
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6.4. Lokaty, o których mowa w art. III ust 1 pkt. 1.5, dokonywane sà jedynie 
w jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w akcyjnych, polskich 
funduszach inwestycyjnych tzn. takich, których minimalne zaanga˝owanie 
w akcje jest nie ni˝sze ni˝ 60% wartoÊci aktywów funduszu.

7. Portfel Polski Specjalistyczny: 
7.1. Aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.9,
7.2. Lokaty wymienione w art. III ust. 1 pkt. 1.4 odwzorowujà portfel 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Generali Fundusz Agresywny.
7.3. Lokaty, o których mowa w art. III ust. 1 pkt. 1.5, dokonywane sà jedynie 

w jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w akcyjnych, polskich 
funduszach inwestycyjnych tzn. takich, których minimalne zaanga˝owanie 
w akcje jest nie ni˝sze ni˝ 60% wartoÊci aktywów funduszu.

7.4. Suma wartoÊci lokat inwestowanych w instrumenty fi nansowe, o których mowa 
w art. III ust. 1 pkt .1.4 i 1.5 stanowi od 25% do 75% wartoÊci aktywów Funduszu 
(Cz´Êç Akcyjna Funduszu).

7.5. W skład Cz´Êci Akcyjnej Funduszu, o której mowa w pkt. 1.4, wchodzà jednostki 
uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne, co najmniej dwóch towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych.

8. Portfel Zagraniczny „Cztery strony Êwiata” Akcyjny: 
8.1. Aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.2 i 1.9.
8.2. Suma wartoÊci lokat, wymienionych w art. III ust 1 pkt. 1.5, stanowi co najmniej 

90% wartoÊci aktywów Funduszu.
8.3. Lokaty, o których mowa w art. III ust 1 pkt. 1.5, dokonywane sà jedynie 

w jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w akcyjnych, 
zagranicznych funduszach inwestycyjnych tzn. takich, których minimalne 
zaanga˝owanie w akcje jest nie ni˝sze ni˝ 60% wartoÊci aktywów funduszu.

9. Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci: 
9.1. Aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.4 i 1.9.
9.2. Suma wartoÊci lokat, wymienionych w art. III ust 1 pkt. 1.5, stanowi co najmniej 

90% wartoÊci aktywów Funduszu.
9.3. Lokaty, o których mowa w art. III ust 1 pkt. 1.5, dokonywane sà jedynie 

w jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie 
w nieruchomoÊci bàdê spółki zwiàzane rynkiem nieruchomoÊci.

10. Portfel Zagraniczny Surowcowy:
10.1. Aktywa Funduszu mogà byç lokowane w instrumenty fi nansowe, o których 

mowa w art. III ust 1, z wyłàczeniem pkt. 1.4 i 1.9.
10.2. Suma wartoÊci lokat, wymienionych w art. III ust 1 pkt. 1.5, stanowi co najmniej 

90% wartoÊci aktywów Funduszu.
10.3. Lokaty, o których mowa w art. III ust 1 pkt. 1.5, dokonywane sà jedynie 

w jednostki uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w spółki 
zwiàzane z sektorem surowcowym.

Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych



28

Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych

11 Fundusze zewn´trzne:
11.1. Aktywa Funduszy zewn´trznych lokowane sà wyłàcznie w jednostki 

uczestnictwa odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zgodnie z Załàcznikiem 
nr 1 do niniejszych Zasad.

11.2. WartoÊç udziałów jednostkowych Funduszu zewn´trznego odpowiadajà 
wartoÊciom jednostek uczestnictwa odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. 

11.3. Szczegółowe zasady lokowania Êrodków Funduszy zewn´trznych sà zawarte 
w obowiàzujàcym prospekcie informacyjnym funduszu inwestycyjnego, w który 
sà lokowane Êrodki Funduszu zewn´trznego. 

Artykuł VI

Zasady i terminy wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

1. Aktywa i zobowiàzania Funduszu wyceniane sà w wartoÊci godziwej zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowoÊci i aktów wykonawczych.

2. WartoÊç aktywów i zobowiàzaƒ ustala si´ na ka˝dy Dzieƒ Wyceny. W przypadku, 
gdy do godziny 12.00 w nast´pnym dniu roboczym po Dniu wyceny cena danego 
składnika aktywów funduszu z Dnia wyceny nie jest podana do publicznej 
wiadomoÊci, wówczas do wyceny tego składnika aktywów przyjmuje si´ jego ostatnià, 
podanà do publicznej wiadomoÊci cen´. 

3. WartoÊç Aktywów Netto na dzieƒ wyceny ustala si´ pomniejszajàc wartoÊç aktywów 
o zobowiàzania (w tym rezerwy na wynagrodzenie Towarzystwa oraz koszty i wydatki 
zwiàzane z aktywami Funduszu).

4. Z aktywów Funduszu pokrywane jest wynagrodzenie Towarzystwa okreÊlone w OWU 
oraz koszty i wydatki zwiàzane z aktywami Funduszu, w szczególnoÊci:
4.1. Koszty z tytułu usług poÊrednictwa zwiàzanego z nabywaniem i zbywaniem 

składników aktywów Funduszu - w wysokoÊci okreÊlonej w umowie 
z poÊrednikiem lub zgodnie z obowiàzujàcà tabelà prowizji i opłat poÊrednika;

4.2. Koszty opłat transakcyjnych zwiàzanych z nabywaniem i zbywaniem 
składników aktywów Funduszu ponoszone na rzecz instytucji rozliczeniowych, 
z poÊrednictwa, których Fundusz jest obowiàzany korzystaç – zgodnie 
z obowiàzujàcà tabelà prowizji i opłat instytucji rozliczeniowych oraz koszty opłat 
transakcyjnych zwiàzanych z nabywaniem i zbywaniem składników aktywów 
Funduszu ponoszone na rzecz banku depozytariusza - w wysokoÊci okreÊlonej 
w umowie z tym bankiem lub zgodnie z obowiàzujàcà tabelà prowizji i opłat 
banku;

4.3. Koszty prowizji bankowych zwiàzanych z przekazywaniem Êrodków pieni´˝nych 
i obsługà rachunków bankowych w zwiàzku z zarzàdzaniem aktywami Funduszu 
- w wysokoÊci okreÊlonej w umowie z bankiem lub zgodnie z obowiàzujàcà 
tabelà prowizji i opłat banku;

4.4. Koszty i opłaty zwiàzane z przechowywaniem oraz weryfi kacjà wyceny aktywów 
Funduszu: koszty na rzecz instytucji rozliczeniowych za przechowywanie 
aktywów – w wysokoÊci okreÊlonej w obowiàzujàcej tabeli prowizji i opłat oraz 
koszty na rzecz banku depozytariusza za przechowywanie i weryfi kacj´ aktywów 
Funduszu - w wysokoÊci okreÊlonej w umowie z tym bankiem lub zgodnie 
z obowiàzujàcà tabelà prowizji i opłat banku;
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4.5. Podatki i inne obcià˝enia nało˝one przez właÊciwe organy paƒstwowe 
w zwiàzku z zarzàdzaniem aktywami Funduszu – w wysokoÊci obowiàzujàcych 
stawek podatkowych.

5. Cen´ Jednostki Uczestnictwa ustala si´ dzielàc wartoÊç Aktywów Netto Funduszu 
przez zarejestrowanà w ksi´gach na Dzieƒ Wyceny iloÊç Jednostek Uczestnictwa 
z dokładnoÊcià do 4 miejsc po przecinku.

6. Towarzystwo informuje Uczestników Funduszu o Cenie Jednostki Uczestnictwa 
na stronie internetowej Towarzystwa www.generali.pl. 

7. Zapisów niniejszego artykułu nie stosuje si´ do wyceny jednostek uczestnictwa 
funduszy zewn´trznych.

Artykuł VII

Niniejsze Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zostały 
przyj´te Uchwałà Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 z dnia 14 paêdziernika 2009 r. 
oraz zmienione Uchwałami Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/ob./2/11/2009 z dnia 19 listopada 
2009 r., Nr GL/ob./4/4/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz Nr GL/ob./7/7/2010 z dnia 
26 lipca 2010 r. w zakresie Załàcznika nr 1 i majà zastosowanie do Umów zawartych 
od dnia 1 sierpnia 2010 r.

 Andrzej Jarczyk Artur Olech

 Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

 Generali ˚ycie T.U. S.A. Generali ˚ycie T.U. S.A.
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ZAŁÑCZNIK NR 1
DO ZASAD LOKOWANIA ÂRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH 

FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Wykaz Funduszy i Funduszy zewn´trznych

1. Towarzystwo tworzy nast´pujàce Fundusze:
1.1. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali Agresywny PLUS
1.2. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali Mieszany PLUS
1.3. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali Obligacji PLUS
1.4. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Generali Gwarantowany PLUS
1.5. Portfel Polski Akcyjny
1.6. Portfel Polski Zrównowa˝ony 
1.7. Portfel Polski Specjalistyczny
1.8. Portfel Zagraniczny „Cztery strony Êwiata” Akcyjny
1.9. Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci
1.10. Portfel Zagraniczny Surowcowy

2. Towarzystwo tworzy nast´pujàce Fundusze zewn´trzne:

LP. Nazwa Funduszu zewn´trznego
Nazwa funduszu inwestycyjnego, 
do którego lokowane sà aktywa 
funduszu

Fundusze zewn´trzne polskie

1
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali - Arka BZ WBK Akcji

Arka BZ WBK Akcji FIO

2
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali - Arka BZ WBK Zrównowa˝ony

Arka BZ WBK Zrównowa˝ony FIO

3
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali - Arka BZ WBK Obligacji

Arka BZ WBK Obligacji FIO

4
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Legg Mason Akcji

Legg Mason Akcji FIO

5
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Legg Mason Zrównowa˝ony 
Ârodkowoeuropejski

Legg Mason Zrównowa˝ony 
Ârodkowoeuropejski FIO

6
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Legg Mason Pieni´˝ny

Legg Mason Pieni´˝ny FIO

7
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Skarbiec Akcja

Skarbiec-Akcja FIO Akcja

8
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – ING Akcji 

ING FIO Akcji

9
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Novo Akcji

Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
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10
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Novo Stabilnego Wzrostu

Novo FIO Subfundusz Novo 
Stabilnego Wzrostu

11
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Novo Obligacji Przedsi´biorstw

Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji 
Przedsi´biorstw

12
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – DWS Akcji Du˝ych Spó∏ek

DWS Polska FIO Akcji Du˝ych Spó∏ek

13
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – DWS Dłu˝nych Papierów 
WartoÊciowych

DWS Polska FIO Dłu˝nych Papierów 
WartoÊciowych

14
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – DWS Płynna Lokata

DWS Polska FIO Płynna Lokata

15
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Noble Akcji

Noble Fund Akcji

16
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Noble Mieszany

Noble Fund Mieszany

17
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – UniKorona Akcji

UniKorona Akcji FIO

Fundusze zewn´trzne zagraniczne

18
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – BlackRock New Energy Fund 
(EUR)

BlackRock New Energy Fund

19
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – BlackRock World Gold Fund 
(EUR)

BlackRock World Gold Fund

20
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – BlackRock Asian Dragon Fund 
(EUR)

BlackRock Asian Dragon Fund

21
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Templeton Global Total Return 
Fund (USD)

Templeton Global Total Return Fund

22
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Templeton Latin America Fund 
(USD)

Templeton Latin America Fund

23
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Franklin India Fund (USD)

Franklin India Fund

24
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali - Franklin MENA Fund (EUR)

Franklin MENA Fund EUR-H1

25
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – HSBC Global Emerging 
Markets Equity (USD)

HSBC Global Emerging Markets 
Equity
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26
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – HSBC BRIC Markets Equity 
(USD)

HSBC BRIC Markets Equity

27
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – JP Morgan Pacifi c Equity Fund 
(USD)

JP Morgan Pacifi c Equity Fund

28
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – JP Morgan US Dynamic Fund 
(USD)

JP Morgan US Dynamic Fund

29
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – BNP Paribas L1 Equity Turkey 
(EUR)

BNP Paribas L1 Equity Turkey 

30
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – BNP Paribas L1 OBAM Equity 
World (EUR)

BNP Paribas L1 OBAM Equity World

31
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – East Capital Eastern European 
Fund (EUR)

East Capital Eastern European Fund

32
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Schroder AS Commodity Fund 
(EUR)

Schroder Alternative Solutions 
Commodity Fund EUR hedged

33
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy 
Generali – Schroder ISF Greater China 
(USD) 

Schroder ISF Greater China


