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OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE 

DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA 
„db Gwarancja – Strefa Dolara” 

 
 

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na 
życie i dożycie „db Gwarancja – Strefa Dolara”, zwane 
dalej „OWU”, regulują zasady, na jakich Nordea Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zwana dalej 
„Nordea”, obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów 
Ubezpieczającego.  

2. OWU mają zastosowanie do umowy grupowego 
ubezpieczenia na życie i dożycie „db Gwarancja – Strefa 
Dolara” numer DB005, zawartej w dniu 13 stycznia 2011 r. 
pomiędzy Nordea a Ubezpieczającym, zwanej dalej 
„Umową Ubezpieczenia” i są jej integralną częścią. 

Rozdział 2: Definicje 

§ 2 

Terminy użyte w OWU oznaczają: 

1) „Certyfikat” - dokument wystawiony przez Nordea, 
potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową; 

2) „Deklaracja Przystąpienia” – pisemny wniosek 
Klienta zawierający oświadczenie woli przystąpienia do 
Umowy Ubezpieczenia jako Ubezpieczony; 

3) „Dzień roboczy” – dzień inny niż: sobota i dzień 
ustawowo wolny od pracy; 

4) „Karta Parametrów” – integralna część OWU, 
zawierająca ustalone przez Nordea parametry 
techniczne Umowy Ubezpieczenia; 

5) „Klient” – osoba fizyczna, korzystająca z usług 
Ubezpieczającego, która złożyła Deklarację 
Przystąpienia; 

6) „Miesiąc Polisowy” – miesiąc rozpoczynający się w 
dniu wskazanym w Karcie Parametrów jako dzień 
rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności oraz w 
odpowiednim dniu każdego następnego miesiąca, a 
jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia - ostatni 
dzień danego miesiąca; 

7) „Okres Odpowiedzialności” – okres, w którym 
Nordea udziela Ubezpieczonemu ochrony 
ubezpieczeniowej, określony w Karcie Parametrów; 

8) „Okres Subskrypcji” – określony w Karcie 
Parametrów termin, w którym istnieje możliwość 
złożenia przez Klienta Deklaracji Przystąpienia; 

9) „Opłata Wstępna” – opłata przeznaczona na pokrycie 
części kosztów administrowania ubezpieczeniem 
pobierana od Składki Ubezpieczeniowej w Okresie 
Subskrypcji, określona w Karcie Parametrów; 

10) „Składka Ubezpieczeniowa” – kwota należna za 
jednego Ubezpieczonego z tytułu objęcia ochroną 
ubezpieczeniową; 

11) „Składka Zainwestowana” – Składka 
Ubezpieczeniowa pomniejszona o Opłatę Wstępną; 

12) „Świadczenie” – kwota wypłacana przez Nordea w 
przypadku uznania roszczenia z tytułu zajścia w Okresie 
Odpowiedzialności zdarzenia objętego Zakresem 
Ubezpieczenia; 

13)  „Ubezpieczający” – Deutsche Bank PBC Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26,  
00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000022493, posiadająca numer REGON 350526107 
i numer NIP 676-01-07-416, kapitał zakładowy w wysokości 
1 031 668 552 zł, w całości opłacony; 

14) „Ubezpieczony” – wskazany przez Ubezpieczającego 
Klient, objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach 
określonych w Umowie Ubezpieczenia;  

15)  „Uposażony” – wskazana przez Ubezpieczonego 
osoba, uprawniona, zgodnie z Umową Ubezpieczenia, do 
otrzymania Świadczenia w przypadku zgonu 
Ubezpieczonego; 

16) „Wartość Wykupu” – kwota wypłaty należna w 
przypadku wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy 
Ubezpieczenia, zgodnie z §13 OWU, obliczana 
indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego według wzoru 
podanego w Karcie Parametrów; 

17) „Zakres Ubezpieczenia” – wskazany w Umowie 
Ubezpieczenia zbiór zdarzeń; zajście któregokolwiek z 
tych zdarzeń uprawnia Ubezpieczonego lub osobę 
uprawnioną zgodnie z §10 OWU do zgłoszenia roszczenia 
o Świadczenie; 

18) „Zapłacenie Składki Ubezpieczeniowej” – uznanie 
rachunku bankowego Nordea kwotą Składki 
Ubezpieczeniowej. 

 
Rozdział 3: Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia  

§ 3 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie 
Ubezpieczonego oraz dożycie przez Ubezpieczonego do 
końca ostatniego dnia okresu, na jaki zawarto Umowę 
Ubezpieczenia. 

2. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia w 
życiu Ubezpieczonego zaistniałe w Okresie 
Odpowiedzialności: 

1) zgon Ubezpieczonego; 

2) dożycie przez Ubezpieczonego do końca ostatniego 
dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia. 

Rozdział 4: Okres Odpowiedzialności 

§ 4 

1. Okres Odpowiedzialności rozpoczyna się  
w dniu wskazanym w Karcie Parametrów, o ile 
spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 

1) nie później niż do końca następnego Dnia 
roboczego po upływie Okresu Subskrypcji nastąpi 



  
 

 
NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.   2 
UG/OWU/135018-135022/01-2011/A 

Zapłacenie Składki Ubezpieczeniowej z góry za cały 
Okres Odpowiedzialności w wysokości zadeklarowanej 
w Deklaracji Przystąpienia, przy czym minimalna 
wysokość Składki Ubezpieczeniowej jest określona w 
Karcie Parametrów; 

2) w Okresie Subskrypcji nastąpi złożenie za 
pośrednictwem Ubezpieczającego prawidłowo 
wypełnionej i podpisanej Deklaracji Przystąpienia, na 
formularzu Nordea,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Warunkiem rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności w 
stosunku do wszystkich Klientów, którzy przystąpili 
do Umowy Ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji jest  
osiągnięcie co najmniej wartości minimalnej wskaźnika 
partycypacji, o którym mowa w Karcie Parametrów. 
W razie nie osiągnięcia wskaźnika partycypacji w w/w 
wysokości, Klienci nie zostaną objęci ochroną 
ubezpieczeniową a zapłacona Składka Ubezpieczeniowa 
zostanie zwrócona w terminie 6 Dni roboczych 
od zakończenia Okresu Subskrypcji. Zwrot Składki 
Ubezpieczeniowej dokonany będzie na rachunek bankowy 
Klienta, z którego zapłacono Składkę Ubezpieczeniową. 

3. Okres Odpowiedzialności w stosunku do wszystkich 
Klientów, którzy przystąpili do Umowy Ubezpieczenia w 
Okresie Subskrypcji może nie zostać rozpoczęty 
w szczególności w związku z dużą zmiennością 
rynków, negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, 
o których mowa w Karcie Parametrów, a także w 
przypadku, gdyby zagrożona była możliwość realizacji 
Świadczeń wynikających z Umowy Ubezpieczenia. W 
takim przypadku Nordea zwróci zapłaconą Składkę 
Ubezpieczeniową w terminie 6 Dni roboczych od dnia 
zakończenia Okresu Subskrypcji na rachunek bankowy 
Klienta, z którego zapłacono Składkę Ubezpieczeniową. 

4. W razie nierozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności 
Nordea: 

1) niezwłocznie przekaże każdemu Klientowi pisemną 
informację o nierozpoczęciu Okresu 
Odpowiedzialności,  

2) niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia określonego 
w Karcie Parametrów jako dzień rozpoczęcia Okresu 
Odpowiedzialności, umieści na stronie internetowej 
www.nordeapolska.pl informację o nierozpoczęciu 
Okresu Odpowiedzialności. 

5. Okres Odpowiedzialności w stosunku do danego 
Ubezpieczonego kończy się z chwilą: 

1) zgonu Ubezpieczonego, 

2) wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia, 
zgodnie z § 13 OWU,  

3) upływu ostatniego dnia okresu, na który zawarto 
Umowę Ubezpieczenia.   

Rozdział 5: Zawarcie Umowy Ubezpieczenia  

§ 5 

1. Umowę Ubezpieczenia zawiera się na czas określony, 
wskazany w Karcie Parametrów, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W razie nierozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności,  
z przyczyn wskazanych w § 4 ust. 2 i ust. 3 OWU Umowa 
Ubezpieczenia wygasa.  

Rozdział 6: Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia 

§ 6 

1. Ubezpieczający ma prawo pisemnego odstąpienia od 
Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia 
Umowy Ubezpieczenia.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że 
Umowa Ubezpieczenia nie została zawarta.  

3. W terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania od 
Ubezpieczającego pisma o odstąpieniu od Umowy 
Ubezpieczenia, Nordea dokona zwrotu Składek 
Ubezpieczeniowych Klientów na rachunki bankowe, z 
których zapłacono Składki Ubezpieczeniowe. 

Rozdział 7: Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia  

§ 7 

1. Ubezpieczonym może zostać Klient, który ukończył 18 
rok życia i nie ukończył 80 roku życia.  

2. W celu przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia Klient 
składa Deklarację Przystąpienia, na formularzu Nordea. 

3. Potwierdzeniem przystąpienia Ubezpieczonego do 
Umowy Ubezpieczenia i objęcia go ochroną 
ubezpieczeniową jest wystawienie przez Nordea 
Certyfikatu i doręczenie go Ubezpieczonemu listem 
poleconym w ciągu 14 Dni roboczych od dnia zakończenia 
danego Okresu Subskrypcji.   

4. Deklaracja Przystąpienia i Certyfikat stanowią integralną 
część Umowy Ubezpieczenia. 

5. Ubezpieczony może tylko jeden raz przystąpić do Umowy 
Ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU. 

Rozdział 8: Składka Ubezpieczeniowa 

§ 8 

1. Składka Ubezpieczeniowa ustalona jest jako składka 
jednorazowa. 

2. Do Zapłaty Składki Ubezpieczeniowej zobowiązany jest 
Ubezpieczający, jednakże Składka Ubezpieczeniowa może 
być sfinansowana przez Klienta. W takim wypadku Klient 
oświadcza wolę Zapłaty Składki Ubezpieczeniowej w 
Deklaracji Przystąpienia deklarując jednocześnie jej 
wysokość. Zapłata Składki Ubezpieczeniowej przez Klienta 
wyczerpuje roszczenia o Zapłatę Składki Ubezpieczeniowej 
za tego Klienta, które mogłyby przysługiwać Nordea wobec 
Ubezpieczającego. 

3. Składka Ubezpieczeniowa płatna jest na rachunek 
bankowy Nordea wskazany w Deklaracji Przystąpienia. 
Zapłata Składki Ubezpieczeniowej musi nastąpić 
do pierwszego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu 
Subskrypcji. Kwota zapłaconej Składki Ubezpieczeniowej 
musi odpowiadać Składce Ubezpieczeniowej wskazanej 
w Deklaracji Przystąpienia. W poleceniu przelewu należy 
podać: numer PESEL Klienta lub numer paszportu jeżeli 
Klient jest obcokrajowcem oraz numer Deklaracji 
Przystąpienia. 

Rozdział 9: Świadczenia 

§ 9 

Świadczenie jest równe: 

1) w przypadku zgonu Ubezpieczonego - 101% Składki 
Ubezpieczeniowej, 

2) w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca 
ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę 
Ubezpieczenia – 100% Składki Zainwestowanej oraz 
premii dla Ubezpieczonego w wysokości obliczonej 
zgodnie ze wzorem podanym w Karcie Parametrów. 

Rozdział 10: Uposażony 

§ 10 

1. Ubezpieczony ma prawo wskazać jednego lub więcej 
Uposażonych. 

2. Ubezpieczony ma prawo odwołać lub zmienić 
Uposażonego w każdym czasie. 

3. Ubezpieczony, wskazując Uposażonych, zobowiązany 
jest określić procentowy udział każdego z Uposażonych w 
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kwocie Świadczenia. W przypadku, gdy Ubezpieczony 
wskazał kilku Uposażonych i nie określił wysokości 
przypadających im udziałów lub udziały wszystkich 
Uposażonych nie sumują się do 100%, uznaje się, że 
udziały wszystkich Uposażonych są równe. 

4. Wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne w przypadku, 
gdy Uposażony zmarł przed Ubezpieczonym lub 
równocześnie z nim. W takim przypadku, udział 
zmarłego Uposażonego dolicza się proporcjonalnie do 
udziałów pozostałych Uposażonych. 

5. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, jeżeli nie ma 
uprawnionego Uposażonego, Świadczenie zostanie 
wypłacone: 

1) małżonkowi Ubezpieczonego; 

2) dzieciom Ubezpieczonego – w częściach równych; 

3) rodzicom Ubezpieczonego – w częściach równych; 

4) rodzeństwu Ubezpieczonego – w częściach równych; 

5) pozostałym osobom będącym spadkobiercami 
Ubezpieczonego, z wyłączeniem Skarbu Państwa. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Świadczenie 
może być wypłacone kolejnej osobie wyłącznie, gdy 
żadna z osób wskazanych w poprzedzających punktach 
nie żyła dłużej niż Ubezpieczony lub zgodnie  
z postanowieniem ust. 7 nie jest uprawniona do otrzymania 
Świadczenia. 

7. Świadczenie nie może być wypłacone osobie, która 
umyślnie przyczyniła się do zgonu Ubezpieczonego. 

Rozdział 11: Wypłata Świadczenia 

§ 11 

1. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego Nordea 
wypłaca osobie uprawnionej zgodnie z § 10 OWU. 

2. Świadczenie z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do 
końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę 
Ubezpieczenia Nordea wypłaca Ubezpieczonemu,  
z zastrzeżeniem ust. 4. o ile osoba uprawniona, zgodnie  
z § 10, nie złoży wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu 
zgonu Ubezpieczonego lub Ubezpieczający nie powiadomi 
Nordea o zgonie Ubezpieczonego, o którym dowiedział się 
w związku z wykonaniem obowiązków wynikających  
z Umowy Ubezpieczenia.  

3. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia 
z tytułu zgonu jest złożenie w Nordea wniosku o wypłatę, 
wraz z dokumentami wskazanymi w § 12 ust. 3. Wskazane 
jest, aby wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
był składany na formularzu Nordea. 

4. Nordea ma prawo żądać dodatkowych dokumentów oraz 
dowodów w celu ustalenia odpowiedzialności Nordea. 

§ 12 

1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 
zajściu zdarzenia objętego Zakresem Ubezpieczenia, 
Nordea informuje o tym Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi 
z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie 
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
Świadczenia, a także informuje osobę występującą z 
roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta 
wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialności Nordea lub wysokości Świadczenia, 
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 
postępowania. 

2. Nordea zobowiązana jest do wypłaty Świadczenia z 
tytułu zgonu Ubezpieczonego najpóźniej w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia 
objętego Zakresem Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5.  

3. Dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia roszczenia o 
wypłatę Świadczenia z tytułu zgonu są oryginały 
lub potwierdzone notarialnie albo przez Ubezpieczającego 
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, którymi są w 
szczególności: 
1) kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do 

otrzymania Świadczenia ; 
2) akt zgonu; 
3) zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu; 
4) w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 5), 

dokument potwierdzający nabycie prawa do 
Świadczenia zgodnie z prawem spadkowym. 

4. Nordea zobowiązana jest do wypłaty Świadczenia z 
tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego 
dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia, 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 12 Dni 
roboczych od dnia zakończenia Okresu 
Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 
oraz  § 11 ust. 4 na wskazany w Deklaracji Przystąpienia 
rachunek bankowy. 

5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 i 4, ustalenie 
okoliczności koniecznych do określenia 
odpowiedzialności Nordea albo wysokości Świadczenia 
okazałoby się niemożliwe, Świadczenie zostanie 
wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych 
okoliczności było możliwe. 

6. W terminie 5 Dni roboczych od upływu terminów, o których 
mowa w ust. 2 i 4, Nordea informuje pisemnie osobę 
występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności 
zaspokojenia całości lub części roszczenia. 

7. Jeżeli Świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w 
innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, 
Nordea poinformuje o tym osobę występującą z 
roszczeniem poprzez wysłanie listu poleconego nie później 
niż w terminach określonym w ust. 2 lub 4, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 5, wskazując na 
okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą 
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia. 

8. Osoba występująca z roszczeniem, w przypadku odmowy 
wypłaty Świadczenia przez Nordea ma prawo dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej. 

9. Przez dzień dokonania wypłaty Świadczenia rozumie się 
dzień przekazania środków pieniężnych z rachunku 
Nordea. 

Rozdział 12: Wystąpienie z Umowy Ubezpieczenia,  
zwrot Składki i wypłata Wartości Wykupu 

§ 13 

1. Klient/Ubezpieczony ma prawo do wystąpienia z Umowy 
Ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 i ust. 4. 

2. W przypadku wystąpienia przez Klienta z Umowy 
Ubezpieczenia, nie później niż do końca dnia 
poprzedzającego dzień określony w Karcie Parametrów 
jako dzień rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności, 
Klientowi zostanie zwrócona kwota w wysokości równej 
opłaconej  Składce Ubezpieczeniowej. Nordea dokona 
zwrotu Składki Ubezpieczeniowej na rachunek bankowy 
Klienta, z którego zapłacono Składkę Ubezpieczeniową  
w terminie 6 Dni roboczych od dnia otrzymania przez 
Nordea wniosku o wystąpienie z Umowy Ubezpieczenia. 

3. Podstawą do zwrotu Składki Ubezpieczeniowej wskutek 
wystąpienia z Umowy Ubezpieczenia w Okresie 
Subskrypcji jest:  
1) okazanie Ubezpieczającemu dokumentu tożsamości 

Klienta wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL 
lub serię i numer paszportu jeżeli Klient jest 
obcokrajowcem oraz  
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2) złożenie podpisanego przez Klienta wniosku  
o wystąpienie z Umowy Ubezpieczenia.; wskazane 
jest, aby wniosek został złożony na formularzu Nordea. 

4. W przypadku wystąpienia przez Ubezpieczonego z 
Umowy Ubezpieczania począwszy od dnia określonego w 
Karcie Parametrów jako dzień rozpoczęcia Okresu 
Odpowiedzialności, Ubezpieczony ma prawo do wypłaty 
Wartości Wykupu, na podstawie wniosku o wypłatę, w 
wysokości zgodnej ze wzorem określonym w Karcie 
Parametrów. Wypłata Wartości Wykupu zostanie 
dokonana w terminie 10 Dni roboczych od dnia 
otrzymania przez Nordea wniosku o wypłatę, na rachunek 
bankowy wskazany w tym wniosku.  

5. Podstawą do wypłaty Wartości Wykupu jest:  
1) okazanie Ubezpieczającemu dokumentu tożsamości 

Ubezpieczonego wskazującego imię, nazwisko i numer 
PESEL lub serię i numer paszportu jeżeli 
Ubezpieczony jest obcokrajowcem oraz  

2) złożenie podpisanego przez Ubezpieczonego wniosku 
o wypłatę; wskazane jest, aby wniosek został złożony 
na formularzu Nordea. 

Rozdział 13: Postanowienia Końcowe 

§ 14 

1. W każdym momencie obowiązywania Umowy 
Ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo złożyć wniosek 
o zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia. Nordea 
przyjmuje lub odrzuca wniosek w ciągu 30 dni od daty 
jego otrzymania. O ile w podanym wyżej terminie Nordea 
nie potwierdzi na piśmie akceptacji warunków 
przedstawionych we wniosku, uznaje się, że wniosek 
został odrzucony. 

§ 15 

1. W przypadku propozycji zmian warunków Umowy 
Ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy 
Ubezpieczenia mających wpływ na istniejący stosunek 
ubezpieczenia, Nordea zobowiązana jest do przekazania 
pisemnie informacji w tym zakresie Ubezpieczającemu i 
Ubezpieczonemu, ze wskazaniem wpływu tych zmian na 
wartość Świadczenia, przed wyrażeniem przez 
Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy 
Ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy 
Ubezpieczenia. Zmiana Umowy Ubezpieczenia na 
niekorzyść Ubezpieczonego lub Uprawnionego wymaga 
zgody Ubezpieczonego. 

2. Strony mają prawo na mocy porozumienia w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności zmieniać lub uchylać 
postanowienia Umowy Ubezpieczenia. 

3. Wszystkie powiadomienia i wnioski, o których jest mowa w 
OWU i zawartej na ich podstawie Umowie Ubezpieczenia 
mają formę pisemną pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie woli staje się skuteczne po otrzymaniu go 
przez drugą Stronę. 

§ 16 

1.  Wypłaty kwot z tytułu Umowy Ubezpieczenia podlegają 
przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych  
i osób prawnych. 

2. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć 
wpływ na wysokość Świadczenia.  

§ 17 

1. Zażalenia wynikające z realizacji Umowy Ubezpieczenia 
będą rozpatrywane przez pełnomocnika Zarządu Nordea 

do spraw rozpatrywania zażaleń w terminie 30 dni od 
otrzymania zażalenia. 

2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1, ustalenie okoliczności 
koniecznych do rozpatrzenia zażalenia okazałoby się 
niemożliwe, zażalenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 
dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 

3. Skargi wynikające z realizacji Umowy Ubezpieczenia 
mogą być kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych 
zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 
Ubezpieczonych. 

4. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy 
Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o 
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego 
uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 

5. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Stronami w 
zakresie wynikającym z realizacji Umowy Ubezpieczenia 
jest język polski. 

§ 18 

1. Ubezpieczony zobowiązany jest do informowania Nordea o 
każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji 
Przystąpienia na przykład poprzez złożenie do Nordea za 
pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenia o zmianie 
danych do ubezpieczenia. 

2.  W przypadku zmiany danych, o której nie poinformowano 
na piśmie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje 
się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został 
przez tę stronę wypełniony przez wysłanie pisma pod 
ostatni znany tej stronie adres. 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa 
polskiego.  

§ 20 

Nordea, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych 
dotyczących Ubezpieczonego, Ubezpieczającego i 
Uposażonego, które posiada w związku z zawartą Umową 
Ubezpieczenia. 

§ 21 

Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie  
i dożycie „db Gwarancja – Strefa Dolara” zostały zatwierdzone 
w dniu 13 stycznia 2011 roku i wchodzą w życie z dniem  
13 stycznia 2011 roku. 

  
 

W imieniu i na rzecz Nordea: 
 
Prezes Zarządu   Członek Zarządu 

           
Sławomir Łopalewski  Leszek Pielacha 
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KARTA PARAMETRÓW: db Gwarancja – Strefa Dolara 
 

Okres trwania Umowy Ubezpieczenia od 13 stycznia 2011 roku do 17 lutego 2013 roku  

Okres Subskrypcji od 17 stycznia 2011 roku do 11 lutego 2011 roku 

Data rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności 17 lutego 2011 roku  

Zakończenie Okresu Odpowiedzialności 

Wcześniejsze z poniższych zdarzeń: 
1. dożycie przez Ubezpieczonego do końca dnia 17 lutego 2013 roku  
2. zgon Ubezpieczonego, 
3. wystąpienie Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia  

Sxkładka Ubezpieczeniowa Wielokrotność 100 zł, nie mniej niż 2000 zł 

Opłata Wstępna do 1% Składki Ubezpieczeniowej 

Wskaźnik partycypacji 
Określona procentowo wartość zawierająca się w przedziale pomiędzy 70% a 90%, 
której ostateczna wartość zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej  
w dniu 17 lutego 2011 roku. 

Sposób wyliczenia premii, wypłacanej w razie 
dożycia przez Ubezpieczonego do końca 
ostatniego dnia okresu, na który zawarto 
Umowę Ubezpieczenia  

Wysokość premii wypłacanej w razie dożycia przez Ubezpieczonego do końca  
ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia, wyliczana jest  
w oparciu o następujący wzór: 
 

)**;0( EndWPSZMax  

 
Gdzie poszczególne skróty literowe oznaczają: 
 
SZ – Składka Zainwestowana; 
P – wskaźnik partycypacji; 
WEnd – średnia arytmetyczna względnych zmian wartości trzech walut w Koszyku 
względem Euro w okresie od 17 lutego 2011 roku do 1 lutego 2013 roku; 

∑
=

=

3

13

1

i

iEnd WW  

 
Koszyk – zbiór trzech walut: wymienionych w poniższej tabeli  
 

Lp. (i) Waluta 
1 dolar australijski (AUD) 

2 dolar kanadyjski (CAD) 

3 dolar singapurski (SGD) 

 
Względna zmiana wartości waluty względem Euro obliczana jest zgodnie z formułą: 

i

ii

i
WK

WKWP
W

−

=  

gdzie: 
Wi- względna zmiana wartości i-tej waluty z Koszyka względem Euro w okresie od 17 
lutego 2011 roku do 1 lutego 2013 roku; 
WPi (Wartość Początkowa) – kurs i-tej waluty z Koszyka względem Euro (z 
dokładnością do czterech miejsc po przecinku), ustalony w dniu 17 lutego 2011 roku*; 
WKi (Wartość Końcowa) – kurs i-tej waluty z Koszyka względem Euro (z dokładnością  
do czterech miejsc po przecinku), ustalony w dniu 1 lutego 2013 roku*; 
 
Kursy poszczególnych walut zostaną ustalone w następujący sposób: 

• dolar australijski (AUD) – kurs AUD względem EUR (wartość 1 euro wyrażona w 
dolarach australijskich), publikowany na stronie Reuters (kod ECB37) ok. godziny 
14:15 czasu środkowoeuropejskiego, w dniach 17 lutego 2011 roku  
i 1 lutego 2013 roku*; 

• dolar kanadyjski (CAD) – kurs CAD względem EUR (wartość 1 euro wyrażona w 
dolarach kanadyjskich), publikowany na stronie Reuters (kod ECB37) ok. godziny 
14:15 czasu środkowoeuropejskiego, w dniach 17 lutego 2011 roku  
i 1 lutego 2013 roku*; 

• dolar singapurski (SGD) – kurs SGD względem EUR (wartość 1 euro wyrażona w 
dolarach singapurskich) publikowany na stronie Reuters (kod ECB37) ok. godziny 
14:15 czasu środkowoeuropejskiego, w dniach 17 lutego 2011 roku i 1 lutego 2013 
roku*; 
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Opis słowny: 
Premia to większa z dwóch wartości, jakimi są: 

• zero, 

• iloczyn Składki Zainwestowanej, wskaźnika partycypacji oraz średniej 
arytmetycznej względnych zmian wartości trzech walut w Koszyku względem 
Euro w okresie od 17 lutego 2011 roku do 1 lutego 2013 roku. 

 
* - w przypadku, gdy wskazany dzień nie będzie dniem roboczym, kurs 
poszczególnych walut z Koszyka w stosunku do EUR zostanie ustalony w pierwszym 
dniu roboczym, następującym po tym dniu.  

Wartość Wykupu 

Wartość Wykupu obliczana jest na podstawie następującego wzoru: 
 

wspSZWW ⋅=  

 
gdzie poszczególne skróty literowe oznaczają: 
 
WW – wartość wykupu Certyfikatu przed upływem ostatniego dnia okresu, na który 

zawarto Umowę Ubezpieczenia; 
SZ – Składka Zainwestowana; 
wsp – współczynnik procentowy obliczany, każdego dnia roboczego przez Nordea 

zgodnie z formułą 
 

wsp = 1 – 0,427% * (24 - liczba pełnych Miesięcy Polisowych  
w trakcie których świadczona była ochrona 
ubezpieczeniowa) 

 
Wartość wskaźnika wsp podawana jest przez Nordea na stronie internetowej 
www.nordeapolska.pl. 

 

 


