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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym

ze Sk∏adkà Jednorazowà „Multiportfel Protekt Plus” zwanych dalej OWU, Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubez-

pieczeƒ S.A. zawiera umowy ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym.

2. TreÊç Umowy zawarta jest we wniosku o zawarcie Umowy, OWU, Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy

Kapita∏owych, szczegó∏owych regulaminach dotyczàcych dodatkowych us∏ug oferowanych przez Ubezpieczy-

ciela zwiàzanych z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita∏owymi, Polisie, za∏àcznikach do Polisy oraz innych

dokumentach wystawionych przez Ubezpieczyciela w zwiàzku z Umowà lub uzgodnionych przez strony Umowy.

3. Umowa mo˝e byç zawarta na warunkach odbiegajàcych od niniejszych OWU, uzgodnionych przez strony

Umowy.

DEFINICJE
§ 2

We wszelkich dokumentach zwiàzanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie OWU,

u˝ywa si´ terminów, które zdefiniowane sà nast´pujàco:

1) Aktywa Netto - aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego pomniejszone o jego zobowiàzania.

2) Cena Jednostki Funduszu - wartoÊç wynikajàca z podzielenia wartoÊci Aktywów Netto Ubezpieczeniowego

Funduszu Kapita∏owego przez liczb´ jednostek tego funduszu, po której Ubezpieczyciel zapisuje lub odpisuje

Jednostki Funduszu na Rachunku Jednostek Funduszy.

3) Data Do˝ycia - okreÊlony w Umowie dzieƒ, w którym koƒczy si´ Okres Ubezpieczenia i Ubezpieczony nabywa

prawo do Âwiadczenia z tytu∏u Do˝ycia. 

4) Dzieƒ Wyceny - dzieƒ, w którym ustalane sà Ceny Jednostek Funduszy.

5) Fundusz Inwestycyjny - fundusz inwestycyjny dzia∏ajàcy na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-

skiej lub fundusz inwestycyjny emitujàcy jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do

publicznego obrotu na rynkach regulowanych poza granicami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

6) Jednostki Funduszu - cz´Êci Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego stanowiàce proporcjonalny udzia∏

w jego Aktywach Netto. 

7) Konwersja - zamiana, na podstawie wskazania Ubezpieczajàcego, cz´Êci lub ca∏oÊci Pozycji Inwestycyjnych

na inne Pozycje Inwestycyjne dost´pne w ramach Umowy.

8) Miesiàc Polisy - okres miesi´czny, którego poczàtkiem jest wskazany w Polisie dzieƒ poczàtku Okresu Ubezpie-

czenia, a w okresach kolejnych - dzieƒ, który datà odpowiada dniowi poczàtku Okresu Ubezpieczenia, a je˝eli

takiego dnia nie ma - ostatni dzieƒ miesiàca kalendarzowego; powy˝szy okres up∏ywa z poczàtkiem pierw-

szego dnia okresu kolejnego. 

9) Minimalne Saldo - wyra˝ona kwotowo wartoÊç Jednostek Funduszy, jaka po dokonaniu cz´Êciowej wyp∏aty

Âwiadczenia Wykupu pozostaje na Rachunku Jednostek Funduszy, umo˝liwiajàc kontynuowanie Umowy.

Kwota ta podlega indeksacji zgodnie z OWU. 

10) Okres Ubezpieczenia - okres, w którym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç z tytu∏u Umowy. 

11) Polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy mi´dzy Ubezpieczajàcym, a Ubezpieczycielem. 

12) Portfel Modelowy (PM) - zestaw Jednostek Funduszy, konstruowany na podstawie bie˝àcych rekomendacji

profesjonalnego zewn´trznego doradcy Ubezpieczyciela, dzia∏ajàcego na podstawie odpowiedniego zezwo-

lenia organu nadzoru; rekomendacje zewn´trznego doradcy okreÊlajà sk∏ad procentowy Jednostek Funduszy

poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych w danym Portfelu Modelowym.

13) Pozycja Inwestycyjna - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy, Portfel Modelowy lub inna us∏uga oferowana

przez Ubezpieczyciela na podstawie szczegó∏owych regulaminów, zwiàzana z Ubezpieczeniowymi Funduszami

Kapita∏owymi, wskazywana przez Ubezpieczajàcego w dyspozycji inwestowania sk∏adek lub dyspozycji Kon-

wersji.

14) Rachunek Jednostek Funduszy - wyodr´bniony dla danej Umowy rejestr Êrodków prowadzony przez Ubez-

pieczyciela, na którym zapisywana jest wartoÊç Êrodków stanowiàcych podstaw´ dla ustalenia wysokoÊci

Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, wyra˝ony poprzez Jednostki Funduszy lub w przypadkach okreÊlonych 

w OWU bezpoÊrednio w gotówce, którego aktualna wartoÊç ustalana jest w oparciu o Ceny Jednostek 

Funduszy. W ramach Rachunku Jednostek Funduszy wyró˝nia si´ Cz´Êç Bazowà oraz Cz´Êç Wolnà. 

15) Cz´Êç Bazowa Rachunku - cz´Êç Êrodków zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy, pochodzàcych

ze Sk∏adki Poczàtkowej.

16) Cz´Êç Wolna Rachunku - cz´Êç Êrodków zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy, pochodzàcych ze

Sk∏adek Dodatkowych.
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17) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych - regulamin zawierajàcy w szczególnoÊci chara-

kterystyk´ aktywów wchodzàcych w sk∏ad Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, kryteria doboru aktywów

oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne, stanowiàcy integralnà cz´Êç OWU. 

18) Rocznica Polisy - dzieƒ odpowiadajàcy dniowi wskazanemu w Polisie jako dzieƒ poczàtku Okresu Ubezpie-

czenia w kolejnych Latach Polisy, przy czym za rocznic´ dnia 29 lutego uwa˝a si´ ostatni dzieƒ lutego ka˝dego

nast´pnego Roku Polisy.

19) Rok Polisy - okres mi´dzy kolejnymi Rocznicami Polisy, pierwszy Rok Polisy rozpoczyna si´ w dniu poczàtku

Okresu Ubezpieczenia.

20) Sk∏adka Poczàtkowa - kwota wskazana w Polisie, p∏atna jednorazowo przy zawarciu Umowy. 

21) Sk∏adka Dodatkowa - kwota wp∏acana dobrowolnie niezale˝nie od Sk∏adki Poczàtkowej, w dowolnych termi-

nach, nie wczeÊniej jednak ni˝ po zawarciu Umowy.

22) Âwiadczenie z tytu∏u Do˝ycia - kwota Êwiadczenia z Umowy wyp∏acana przez Ubezpieczyciela w przypadku

do˝ycia przez Ubezpieczonego Daty Do˝ycia. 

23) Âwiadczenie z tytu∏u Âmierci - kwota Êwiadczenia z Umowy wyp∏acana przez Ubezpieczyciela w przypadku

Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.

24) Âwiadczenie Wykupu - kwota Êwiadczenia z Umowy wyp∏acana przez Ubezpieczyciela w przypadkach

okreÊlonych w OWU, z przyczyn innych ni˝ do˝ycie przez Ubezpieczonego Daty Do˝ycia, Êmierç Ubezpieczo-

nego lub odstàpienie przez Ubezpieczajàcego od Umowy.

25) Ubezpieczajàcy - podmiot zawierajàcy Umow´ z Ubezpieczycielem i zobowiàzany do zap∏aty Sk∏adki Po-

czàtkowej.

26) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy (UFK) - wydzielony fundusz aktywów Ubezpieczyciela. 

27) Ubezpieczony - osoba fizyczna, której ˝ycie jest przedmiotem Umowy.

28) Ubezpieczyciel - Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

29) Umowa - umowa ubezpieczenia zawarta mi´dzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczajàcym na podstawie OWU.

30) Uposa˝ony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci

prawnej, wskazana jako uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, na

warunkach okreÊlonych w OWU. 

31) Uposa˝ony Zast´pczy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca oso-

bowoÊci prawnej, wskazana jako uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczo-

nego, na warunkach okreÊlonych w OWU, jeÊli Uposa˝ony zmar∏ przed Êmiercià Ubezpieczonego lub utraci∏

prawo do tego Êwiadczenia lub w przypadku braku wskazania Uposa˝onego. 

32) WartoÊç Cz´Êci Bazowej Rachunku - stanowiàca Cz´Êç Bazowà Rachunku wartoÊç Êrodków zapisanych

w danym dniu na Rachunku Jednostek Funduszy, obliczona jako liczba Jednostek Funduszy pomno˝ona

przez w∏aÊciwe Ceny Jednostek Funduszy, powi´kszona o wartoÊç gotówki. 

33) WartoÊç Cz´Êci Wolnej Rachunku - stanowiàca Cz´Êç Wolnà Rachunku wartoÊç Êrodków zapisanych 

w danym dniu na Rachunku Jednostek Funduszy, obliczona jako liczba Jednostek Funduszy pomno˝ona

przez w∏aÊciwe Ceny Jednostek Funduszy, powi´kszona o wartoÊç gotówki.

34) WartoÊç Rachunku - wartoÊç wszystkich Êrodków zapisanych na Rachunku Jednostek Funduszy równa

sumie WartoÊci Cz´Êci Bazowej Rachunku oraz WartoÊci Cz´Êci Wolnej Rachunku.

35) WartoÊç Portfela Modelowego - ∏àczna wartoÊç Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych

Funduszy Kapita∏owych w danym Portfelu Modelowym, zapisana na Rachunku Jednostek Funduszy, ustalana

w oparciu o Ceny Jednostek Funduszy.

36) Wariant Produktu - wskazywany przez Ubezpieczajàcego we wniosku o zawarcie Umowy wariant warunków

Umowy uwzgl´dniajàcy wysokoÊç stawki op∏aty za zarzàdzanie Rachunkiem Jednostek Funduszy oraz wyso-

koÊç Âwiadczenia Wykupu w cz´Êci stanowiàcej WartoÊç Cz´Êci Bazowej Rachunku uzale˝nionà od Roku Polisy. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3

Przedmiotem Umowy jest ˝ycie Ubezpieczonego oraz inwestowanie Êrodków pochodzàcych ze sk∏adek wp∏a-

canych z tytu∏u Umowy w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych w okresie, na jaki Umowa zosta∏a

zawarta. Celem Umowy nie jest realizacja zysków w krótkim horyzoncie czasowym.

§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje nast´pujàce zdarzenia ubezpieczeniowe:

1) do˝ycie przez Ubezpieczonego Daty Do˝ycia,

2) Êmierç Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.
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WYSOKOÂå ÂWIADCZE¡ 
§ 5

1. W przypadku zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w § 4 pkt 1), Ubezpieczyciel wyp∏aca Ubez-

pieczonemu Âwiadczenie z tytu∏u Do˝ycia w wysokoÊci kwoty równej WartoÊci Rachunku.

2. W przypadku zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w § 4 pkt 2), Ubezpieczyciel wyp∏aca Uposa-

˝onemu lub innej osobie uprawnionej, Âwiadczenie z tytu∏u Âmierci w wysokoÊci wy˝szej z nast´pujàcych kwot:

1) kwoty równej WartoÊci Rachunku powi´kszonej o kwot´ równà pi´ç procent WartoÊci Cz´Êci Bazowej

Rachunku lub 

2) kwoty równej sumie wp∏aconej Sk∏adki Poczàtkowej i Sk∏adek Dodatkowych, zmniejszonej o wartoÊç Êrodków

odpisanych z Rachunku Jednostek Funduszy w zwiàzku z cz´Êciowymi wyp∏atami Âwiadczenia Wykupu.

3. W przypadku zajÊcia zdarzeƒ okreÊlonych w OWU, innych ni˝ wskazane w ust. 1 - 2 lub § 7 ust. 2, Ubezpie-

czyciel wyp∏aca Ubezpieczajàcemu Âwiadczenie Wykupu w wysokoÊci kwoty nie wy˝szej ni˝ kwota odpowia-

dajàca WartoÊci Cz´Êci Wolnej Rachunku, powi´kszonej o okreÊlony procent WartoÊci Cz´Êci Bazowej

Rachunku, wskazany w ust. 14 Za∏àcznika nr 1 do OWU.

ZAWARCIE UMOWY 
§ 6

1. Umowa mo˝e byç zawarta na rzecz Ubezpieczonego, który w dniu podpisania wniosku o zawarcie Umowy

ma ukoƒczony 1 miesiàc i nie ma ukoƒczonych 66 lat.

2. Umowa mo˝e byç zawarta na Okres Ubezpieczenia nie krótszy ni˝ 10 Lat Polisy. D∏ugoÊç Okresu Ubez-

pieczenia, na jaki mo˝e zostaç zawarta dana Umowa, zale˝y od wieku Ubezpieczonego na dzieƒ podpisania

wniosku o zawarcie Umowy, z zastrze˝eniem, i˝ koniec Okresu Ubezpieczenia nie mo˝e byç dniem

póêniejszym ni˝ dzieƒ bezpoÊrednio poprzedzajàcy dzieƒ ukoƒczenia przez Ubezpieczonego 76 roku ˝ycia.

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest ∏àczne spe∏nienie nast´pujàcych przes∏anek:

1) z∏o˝enie prawid∏owo wype∏nionego, kompletnego wniosku o zawarcie Umowy, podpisanego przez Ubezpie-

czajàcego oraz osob´, która ma byç Ubezpieczonym, a w przypadku, gdy osoba, która ma byç Ubezpieczo-

nym nie ma pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych - jej przedstawiciela ustawowego,

2) zap∏ata Sk∏adki Poczàtkowej,

3) na wniosek Ubezpieczyciela - wype∏nienie dodatkowych formularzy, dostarczenie dodatkowej dokumen-

tacji medycznej oraz, na ˝àdanie i koszt Ubezpieczyciela, poddanie si´ badaniom lekarskim przez Ubez-

pieczonego, w zakresie wymaganym przez Ubezpieczyciela - w placówce wskazanej lub zatwierdzonej

przez Ubezpieczyciela.

4. We wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczajàcy dokonuje wyboru Wariantu Produktu, w ramach którego

okreÊlone sà warunki dotyczàce wysokoÊci op∏aty za zarzàdzanie Rachunkiem Jednostek Funduszy oraz

wysokoÊci Âwiadczenia Wykupu.

5. Ubezpieczyciel mo˝e:

1) zwróciç wniosek o zawarcie Umowy do uzupe∏nienia - w przypadku niewype∏nienia wniosku, zgodnie z ust. 3

pkt 1) i 3),

2) za˝àdaç dodatkowych dokumentów i informacji niezb´dnych do podj´cia decyzji o zawarciu Umowy. 

6. Na podstawie informacji zawartych we wniosku o zawarcie Umowy oraz w innych dokumentach dotyczàcych

stanu zdrowia Ubezpieczonego, dokonywana jest ocena ryzyka, w wyniku której Ubezpieczyciel zastrzega

sobie prawo do ograniczenia kwoty Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci do kwoty równej WartoÊci Rachunku powi´-

kszonej o kwot´ równà 1% WartoÊci Cz´Êci Bazowej Rachunku.

7. W przypadku nie wp∏yni´cia Sk∏adki Poczàtkowej lub braku dodatkowych dokumentów i informacji, o których

mowa w ust. 5, wa˝noÊç wniosku o zawarcie Umowy wygasa z up∏ywem 90 dni od daty podpisania wniosku.

8. Ubezpieczyciel ma prawo nie zaakceptowaç wniosku o zawarcie Umowy i odmówiç zawarcia Umowy. 

9. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu zap∏aconà Sk∏adk´

Poczàtkowà w terminie 7 dni od dnia odmowy zawarcia Umowy.

10. Z zastrze˝eniem ust. 8, w przypadku spe∏nienia ∏àcznie warunków wskazanych w ust. 3, Ubezpieczyciel wysta-

wia Polis´ w terminie 7 dni od dnia ich spe∏nienia. Ubezpieczyciel dor´cza Polis´ Ubezpieczajàcemu, niezw∏o-

cznie po jej wystawieniu.

11. W przypadku, gdy Polisa zawiera postanowienia, które odbiegajà na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego od treÊci

z∏o˝onego przez Ubezpieczajàcego wniosku o zawarcie Umowy lub OWU, Ubezpieczyciel przy dor´czeniu

Polisy pisemnie powiadamia o tym Ubezpieczajàcego, wyznaczajàc mu siedmiodniowy termin na zg∏oszenie

sprzeciwu.
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12. W przypadku braku sprzeciwu wskazanego w ust. 11, Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treÊcià Polisy,

nast´pnego dnia po up∏ywie wyznaczonego siedmiodniowego terminu na zg∏oszenie sprzeciwu. 

13. Z zastrze˝eniem ust. 12, Umow´ uwa˝a si´ za zawartà z dniem poczàtku Okresu Ubezpieczenia, wskazanym

w Polisie.

14. Na wniosek Ubezpieczajàcego, Ubezpieczyciel wydaje duplikat Polisy. Od daty wydania duplikatu, orygina∏

traci wa˝noÊç.

15. Wszystkie dane Ubezpieczonego oraz osób uprawnionych do otrzymania Êwiadczenia, uzyskane przez

Ubezpieczyciela w zwiàzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, stanowià jej integralnà cz´Êç.

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON
§ 7

1. Je˝eli Ubezpieczajàcy ubezpiecza swoje ˝ycie, jest jednoczeÊnie Ubezpieczonym.

2. Z zastrze˝eniem § 6 ust. 12, Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od Umowy w terminie 30 dni, a w przypadku,

gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni, liczàc od daty dor´czenia Polisy. W przypadku, 

o którym mowa w § 6 ust. 12, termin na odstàpienie liczony jest od daty up∏ywu terminu na zg∏oszenie sprzeciwu.

Odstàpienie nast´puje w formie pisemnej, z zastrze˝eniem § 26 ust. 2. 

3. W przypadku odstàpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu

kwot´ równà zap∏aconej Sk∏adce Poczàtkowej oraz Sk∏adce Dodatkowej, o ile zosta∏a zap∏acona:

1) pomniejszonà o op∏aty wskazane w § 22 ust. 1 pkt 2) - 8), nale˝ne za okres, w którym Ubezpieczyciel udzie-

la∏ ochrony ubezpieczeniowej oraz

2) pomniejszonà lub powi´kszonà o kwot´ wynikajàcà ze zmian Cen Jednostek Funduszy, powsta∏à 

w zwiàzku z alokacjà Sk∏adki Poczàtkowej oraz Sk∏adki Dodatkowej, o ile zosta∏a zap∏acona, zgodnie z § 15,

w okresie, w którym Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.

4. WysokoÊç kwoty do wyp∏aty, o której mowa w ust. 3, obliczona zostaje wed∏ug Cen Jednostek Funduszy 

z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego, nast´pujàcego nie póêniej ni˝ w trzecim

dniu roboczym od dnia rozwiàzania Umowy, z zastrze˝eniem ust. 5 oraz § 23 ust. 2 i § 27.

5. W przypadku, gdy w dniu rozwiàzania Umowy, na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si´ równie˝ jed-

nostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena nie jest dokonywana w ka˝dym dniu

roboczym, to wysokoÊç kwoty do wyp∏aty, o której mowa w ust. 3, w cz´Êci pochodzàcej z odpisania jednostek

Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena dokonywana jest w ka˝dym dniu roboczym 

- obliczana jest na zasadach okreÊlonych w ust. 4, a w cz´Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubez-

pieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena nie jest dokonywana w ka˝dym dniu roboczym 

- obliczana jest na zasadach okreÊlonych szczegó∏owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapi-

ta∏owych.

6. W celu usprawnienia procesu wyp∏aty kwoty, o której mowa w ust. 3, Ubezpieczyciel zaleca, aby Ubezpiecza-

jàcy dostarczy∏ do siedziby Ubezpieczyciela Polis´ oraz aby wniosek o odstàpienie zosta∏ wype∏niony na

odpowiednim formularzu Ubezpieczyciela.

7. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk´ nast´puje niezw∏ocznie po dniu, na który zosta∏a obliczona wyso-

koÊç kwoty, o której mowa w ust. 3.

8. Poczàwszy od dnia wskazanego w ust. 7 do dnia wyp∏aty, na Rachunku Jednostek Funduszy zostanie zaksi´-

gowana gotówka w wysokoÊci ustalonej w oparciu o zasady okreÊlone w ust. 4, która jest nie oprocentowana.

9. W ka˝dym czasie trwania Umowy, Ubezpieczajàcy mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie o rozwiàzaniu Umowy.

Rozwiàzanie Umowy nast´puje w formie pisemnej, z zastrze˝eniem § 26 ust. 2. W przypadku z∏o˝enia 

oÊwiadczenia, o którym mowa powy˝ej, postanowienia dotyczàce zasad dokonywania wyp∏aty Âwiadczenia

Wykupu stosuje si´ odpowiednio. 

10. Ubezpieczajàcy ma prawo przenieÊç, pod warunkiem zaakceptowania przez Ubezpieczyciela, w ca∏oÊci albo

w cz´Êci, prawa lub obowiàzki z Umowy na inny podmiot. W przypadku przeniesienia praw i obowiàzków na

inny podmiot w ca∏oÊci, z chwilà przeniesienia podmiot ten staje si´ Ubezpieczajàcym. 

11. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony sà ró˝nymi osobami, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest

do przekazywania Ubezpieczonemu wszelkich informacji, których obowiàzek przekazywania wynika z obo-

wiàzujàcych przepisów prawa, niezw∏ocznie po ich otrzymaniu od Ubezpieczyciela, w sposób umo˝liwiajàcy

zapoznanie si´ Ubezpieczonego z tymi informacjami. 

§ 8
1. Z zachowaniem postanowieƒ § 6 ust. 2, Ubezpieczajàcy w okresie 45 dni przed Datà Do˝ycia okreÊlonà 

w Polisie, ma prawo z∏o˝yç wniosek o zmian´ Daty Do˝ycia, która zostanie dokonana pod warunkiem wyra˝enia
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zgody przez Ubezpieczyciela oraz z zastrze˝eniem, ˝e wnioskowana Data Do˝ycia nie mo˝e byç dniem

wczeÊniejszym ni˝ dotychczasowa Data Do˝ycia.

2. Wnioskowana Data Do˝ycia musi byç dniem, który datà odpowiada dniowi dotychczasowej Daty Do˝ycia 

w kolejnych latach.

3. Ubezpieczyciel ma prawo za˝àdania od Ubezpieczajàcego wype∏nienia dodatkowych formularzy, dostarczenia

dodatkowej dokumentacji medycznej oraz, na koszt Ubezpieczyciela - poddania si´ badaniom lekarskim przez

Ubezpieczonego, w zakresie wymaganym przez Ubezpieczyciela - w placówce wskazanej lub zatwierdzonej

przez Ubezpieczyciela.

4. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, potwierdzonej przez Ubezpieczyciela w formie

pisemnej, w okresie od dnia stanowiàcego dotychczasowà Dat´ Do˝ycia do dnia wnioskowanej i zaakcepto-

wanej przez Ubezpieczyciela Daty Do˝ycia:

1) Ubezpieczajàcy zachowuje prawo do dokonywania wp∏at Sk∏adek Dodatkowych,

2) dokonywanie ca∏kowitej lub cz´Êciowej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu odbywa si´ na zasadach

okreÊlonych w § 21, z zastrze˝eniem, i˝ wysokoÊç Âwiadczenia Wykupu jest równa WartoÊci Rachunku, 

3) Ubezpieczyciel pobiera op∏aty, wskazane w § 22 ust. 1 pkt 1) - 8). 

ODPOWIEDZIALNOÂå UBEZPIECZYCIELA
§ 9

1. Z zastrze˝eniem § 12, odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w Polisie jako

poczàtek Okresu Ubezpieczenia, nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu zap∏aty Sk∏adki Poczàtkowej.

2. Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyç wysokoÊç Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci do wysokoÊci kwoty równej

WartoÊci Rachunku, w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wskazane w § 4 pkt 2), spowodowane

zosta∏o lub wynik∏o bezpoÊrednio lub poÊrednio w nast´pstwie:

1) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego po spo˝yciu alkoholu lub za˝yciu Êrodków

dzia∏ajàcych na centralny uk∏ad nerwowy,

2) nadu˝ycia alkoholu, nie zaleconego przez lekarza za˝ycia narkotyków lub Êrodków dzia∏ajàcych na centralny

uk∏ad nerwowy,

3) pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia przez Ubezpieczonego przest´pstwa umyÊlnego,

4) umyÊlnego samouszkodzenia cia∏a lub samobójstwa, je˝eli czyn dokonany zosta∏ w ciàgu pierwszych

dwóch lat trwania Umowy,

5) wojny, dzia∏aƒ zbrojnych, zamieszek lub Êwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy.

3. Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyç wysokoÊç Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci do wysokoÊci kwoty równej

Âwiadczeniu Wykupu, w przypadku zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w § 4 pkt 2) wskutek

okolicznoÊci, których Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub przedstawiciel Ubezpieczajàcego nie podali do

wiadomoÊci Ubezpieczyciela lub podali nieprawdziwe, a w szczególnoÊci zataili chorob´ Ubezpieczonego,

jeÊli:

1) Ubezpieczyciel zapytywa∏ o nie we wniosku o zawarcie Umowy, z wyjàtkiem przypadku, gdy Umowa

zosta∏a zawarta mimo braku odpowiedzi, oraz

2) zdarzenie ubezpieczeniowe wskazane w § 4 pkt 2) nastàpi∏o w okresie pierwszych trzech lat od zawarcia

Umowy. 

4. Wyp∏ata Âwiadczenia Wykupu, o której mowa w ust. 3, nast´puje na podstawie wniosku o wyp∏at´ Êwiad-

czenia; na potrzeby ustalenia wysokoÊci Âwiadczenia Wykupu przez dzieƒ rozwiàzania Umowy rozumie si´

dzieƒ dor´czenia do siedziby Ubezpieczyciela dokumentu, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 4). Âwiadczenie

Wykupu obliczane jest zgodnie z § 21 i wyp∏acane w terminie okreÊlonym w § 18 ust. 4.

5. Je˝eli we wniosku o zawarcie Umowy zosta∏ b∏´dnie podany wiek Ubezpieczonego, to wysokoÊç op∏at

pobranych z tytu∏u ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego, zostanie skorygowana do wysokoÊci op∏at,

jakie powinny byç pobrane dla rzeczywistego wieku Ubezpieczonego w dniu rozpocz´cia odpowiedzialnoÊci

Ubezpieczyciela.

6. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz Ubezpieczonego, który w dniu podpisania wniosku o zawarcie

Umowy ma ukoƒczony 1 miesiàc i nie ma ukoƒczonego 1 roku, Ubezpieczyciel ma prawo ograniczyç

wysokoÊç Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci do wysokoÊci kwoty równej WartoÊci Rachunku w przypadku, 

gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wskazane w § 4 pkt 2) nastàpi∏o przed ukoƒczeniem przez Ubezpieczonego

1 roku ˝ycia lub nastàpi∏o bezpoÊrednio lub poÊrednio w nast´pstwie wady wrodzonej ujawnionej przed

ukoƒczeniem przez Ubezpieczonego 1 roku ˝ycia.
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§ 10
1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela z tytu∏u Umowy ograniczona jest do wysokoÊci Êwiadczeƒ okreÊlonych w § 5.

2. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela wygasa w najbli˝szej z nast´pujàcych dat:

1) do˝ycia przez Ubezpieczonego Daty Do˝ycia, z zastrze˝eniem § 8, 

2) Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia,

3) rozwiàzania Umowy, zgodnie z § 11.

ROZWIÑZANIE UMOWY 
§ 11

1. Umowa ulega rozwiàzaniu wskutek:

1) odstàpienia od Umowy przez Ubezpieczajàcego – z dniem dor´czenia do siedziby Ubezpieczyciela

oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego o odstàpieniu,

2) rozwiàzania Umowy przez Ubezpieczajàcego – z dniem dor´czenia do siedziby Ubezpieczyciela 

oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego o rozwiàzaniu,

3) Êmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia - z dniem dor´czenia do siedziby Ubezpieczyciela

dokumentu, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 4), z zastrze˝eniem ust. 3,

4) do˝ycia przez Ubezpieczonego Daty Do˝ycia - z dniem Daty Do˝ycia,

5) wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu - z dniem z∏o˝enia wniosku o ca∏kowità wyp∏at´ Âwiadczenia Wykupu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), Ubezpieczyciel dokona wyp∏aty kwoty w wysokoÊci Âwiadczenia

Wykupu, zgodnie z zasadami wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu okreÊlonymi w § 21 ust. 5 - 12. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), Ubezpieczyciel prowadzi Rachunek Jednostek Funduszy 

i pobiera op∏aty, o których mowa w § 22 ust. 1, z zastrze˝eniem, i˝ op∏ata za ryzyko podlega zwrotowi za okres

od Êmierci Ubezpieczonego do dnia dor´czenia dokumentu, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 4).

4. W przypadku przedterminowego rozwiàzania Umowy, na skutek zdarzeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 5),

wyp∏acana wysokoÊç Âwiadczenia Wykupu w zakresie WartoÊci Cz´Êci Bazowej Rachunku uwzgl´dnia jej

pomniejszenie o koszty poniesione przez Ubezpieczyciela zwiàzane z dystrybucjà i zawarciem Umowy oraz

o koszty zwiàzane z prowadzonà przez Ubezpieczyciela dzia∏alnoÊcià gospodarczà, które w zwiàzku 

z przedterminowym rozwiàzaniem Umowy nie b´dà mog∏y zostaç pokryte z op∏at, okreÊlonych w § 22 ust. 1,

jakie by∏yby pobierane przez Ubezpieczyciela w trakcie ca∏ego okresu, na jaki Umowa zosta∏a zawarta.

Wyp∏acajàc Âwiadczenie Wykupu Ubezpieczyciel nie nalicza ani nie potràca z wyp∏acanego Êwiadczenia

jakiejkolwiek kary umownej lub odst´pnego, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zwiàzanych z przed-

terminowym rozwiàzaniem Umowy.

TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
§ 12

1. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ od dnia dor´czenia kompletnego i poprawnie wype∏-

nionego wniosku o zawarcie Umowy do siedziby Ubezpieczyciela, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia zap∏aty

Sk∏adki Poczàtkowej i trwa maksymalnie 60 dni.

2. Zakres tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Êmierci

Ubezpieczonego spowodowanej nieszcz´Êliwym wypadkiem. Za nieszcz´Êliwy wypadek uznaje si´ nag∏e

zdarzenie, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli Ubezpieczonego, w którym uczestniczy∏

Ubezpieczony i które nastàpi∏o w okresie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, o ile by∏o bezpoÊrednià 

i wy∏àcznà przyczynà Êmierci Ubezpieczonego, pod warunkiem, ˝e Êmierç nastàpi∏a w okresie tymczasowej

ochrony ubezpieczeniowej.

3. WygaÊni´cie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nast´puje automatycznie we wskazanych ni˝ej termi-

nach, w przypadku wystàpienia któregokolwiek z nast´pujàcych zdarzeƒ:

1) zawarcia Umowy - z up∏ywem dnia bezpoÊrednio poprzedzajàcego dzieƒ poczàtku odpowiedzialnoÊci

Ubezpieczyciela z tytu∏u Umowy,

2) niezawarcia Umowy - z up∏ywem dnia, w którym Ubezpieczyciel dor´czy∏ wnioskodawcy zawiadomienie 

o odmowie zawarcia Umowy, zgodnie z § 6 ust. 8 lub zg∏oszenia przez wnioskodawc´ sprzeciwu, o którym

mowa w § 6 ust. 11, 

3) up∏ywu okresu tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej - z up∏ywem 60 dni od wskazanej w ust. 1 daty

rozpocz´cia tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej,

4) zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w ust. 2.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) - 3), Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczajàcemu kwot´ równà

kwocie zap∏aconej Sk∏adki Poczàtkowej, zmniejszonej o op∏at´, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2).
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4), Ubezpieczyciel wyp∏aca Uposa˝onemu lub innej osobie

uprawnionej Êwiadczenie w wysokoÊci zap∏aconej Sk∏adki Poczàtkowej:

1) zmniejszonej o op∏at´, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2),

2) zwi´kszonej o 10.000 z∏otych.

W takim przypadku Ubezpieczajàcemu nie przys∏uguje zwrot wp∏aconej Sk∏adki Poczàtkowej.

6. Âwiadczenie z tytu∏u tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nie przys∏uguje, gdy Êmierç Ubezpieczonego

spowodowana zosta∏a lub wynik∏a bezpoÊrednio lub poÊrednio w nast´pstwie:

1) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego po spo˝yciu alkoholu lub za˝yciu Êrodków

dzia∏ajàcych na centralny uk∏ad nerwowy,

2) nadu˝ycia alkoholu, nie zaleconego przez lekarza za˝ycia narkotyków lub Êrodków dzia∏ajàcych na cen-

tralny uk∏ad nerwowy,

3) pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia przez Ubezpieczonego przest´pstwa umyÊlnego,

4) umyÊlnego samouszkodzenia cia∏a lub samobójstwa, 

5) wojny, dzia∏aƒ zbrojnych, zamieszek lub Êwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy,

6) udzia∏u w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególnoÊci uprawiania

sportów powietrznych, motorowych, wspinaczki, speleologii, nurkowania, skoków na gumowej linie oraz

udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego rodzaju,

7) zdarzenia zwiàzanego ze ska˝eniem biologicznym, chemicznym lub radiologicznym, spowodowanego

dzia∏aniem broni, 

8) wypadku lotniczego; wy∏àczenie nie dotyczy pasa˝era samolotu pasa˝erskiego licencjonowanych linii lot-

niczych,

9) pe∏nienia s∏u˝by wojskowej w si∏ach zbrojnych jakiegokolwiek paƒstwa lub jakiejkolwiek organizacji mi´-

dzynarodowej,

10) choroby Ubezpieczonego, w tym wyst´pujàcej nagle, z zastrze˝eniem, ˝e wy∏àczenie nie dotyczy chorób,

stanowiàcych nast´pstwo obra˝eƒ fizycznych cia∏a, spowodowanych nieszcz´Êliwym wypadkiem,

11) wszelkich chorób umys∏owych lub zaburzeƒ psychicznych.

7. W przypadkach, gdy nie przys∏uguje Êwiadczenie z tytu∏u tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie

z ust. 6, Ubezpieczyciel zwróci kwot´ równà kwocie zap∏aconej Sk∏adki Poczàtkowej, zmniejszonej o op∏at´,

o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2).

SK¸ADKI
§ 13

1. Sk∏adka Poczàtkowa p∏atna jest jednorazowo, a jej zap∏ata stanowi warunek zawarcia Umowy.

2. Minimalna oraz maksymalna wysokoÊç Sk∏adki Poczàtkowej wskazane sà w ust. 1 - 2 Za∏àcznika nr 1 do OWU.

3. Ubezpieczajàcy ma prawo dokonywania wp∏at Sk∏adek Dodatkowych, niezale˝nie od Sk∏adki Poczàtkowej, 

w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ minimalna wysokoÊç Sk∏adki Dodatkowej okreÊlona w ust. 3 Za∏àcznika nr 1 

do OWU.

4. Sk∏adka Poczàtkowa i Sk∏adki Dodatkowe wp∏acane sà na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczyciela.

5. Za dzieƒ zap∏aty Sk∏adki Poczàtkowej i Sk∏adki Dodatkowej uznaje si´ dzieƒ, w którym Sk∏adka Poczàtkowa

lub Sk∏adka Dodatkowa wp∏yn´∏a na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.

INDEKSACJA 
§ 14

1. Z zastrze˝eniem ust. 3, 1 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego Ubezpieczyciel dokonuje podwy˝szenia 

o wskaênik wskazany w ust. 2, wysokoÊci okreÊlonych w Za∏àczniku nr 1 do OWU:

1) Minimalnego Salda,

2) op∏aty administracyjnej.

2. Indeksacja wskazana w ust. 1 jest dokonywana o wi´kszà z dwóch wartoÊci:

1) 12 miesi´czny wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug og∏oszony przez G∏ówny Urzàd Statystyczny na

koniec wrzeÊnia ka˝dego roku kalendarzowego,

2) dwa procent.

3. Ubezpieczyciel ma prawo odstàpiç od dokonania indeksacji, o której mowa w ust. 1.

4. Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczajàcego o dokonaniu indeksacji, o której mowa w ust. 1 - 2 lub o od-

stàpieniu jej dokonania zgodnie z ust. 3.

7

WysokoÊç 

Êwiadczenia

Ograniczenia

wysokoÊci 

Êwiadczenia

Sk∏adka Poczàtkowa

Sk∏adka Dodatkowa

Dzieƒ zap∏aty sk∏adki

Op∏aty podlegajàce

indeksacji

Wskaênik 

indeksacji op∏at



ALOKACJA SK¸ADKI NA RACHUNKU JEDNOSTEK FUNDUSZY 
§ 15

1. We wniosku o zawarcie Umowy, Ubezpieczajàcy sk∏ada dyspozycj´ inwestowania sk∏adek, w której wskazuje

sposób podzia∏u sk∏adek pomi´dzy poszczególne Pozycje Inwestycyjne, zwanà dalej dyspozycjà sta∏à. 

2. Dyspozycja sta∏a, o której mowa w ust. 1, okreÊla procentowy udzia∏ poszczególnych Pozycji Inwestycyjnych

w Sk∏adce Poczàtkowej i Sk∏adce Dodatkowej, z dok∏adnoÊcià do jednego procenta, z zastrze˝eniem, 

˝e udzia∏ jednej Pozycji Inwestycyjnej w Sk∏adce Poczàtkowej oraz Sk∏adce Dodatkowej nie mo˝e byç ni˝szy

ni˝ dziesi´ç procent, a suma udzia∏ów Pozycji Inwestycyjnych okreÊlonych w dyspozycji musi wynieÊç 100%.

Maksymalna liczba Pozycji Inwestycyjnych na Rachunku Jednostek Funduszy wynosi dziesi´ç.

3. Sk∏adka Poczàtkowa oraz Sk∏adki Dodatkowe zapisywane sà na Rachunku Jednostek Funduszy jako odpo-

wiednia liczba Jednostek Funduszy we wskazanych przez Ubezpieczajàcego poszczególnych Pozycjach

Inwestycyjnych, pod warunkiem, ˝e dokument lub polecenie wp∏aty Sk∏adki Poczàtkowej lub Sk∏adki

Dodatkowej zawiera wszystkie dane niezb´dne do identyfikacji Ubezpieczajàcego, w tym numer Polisy. Do

czasu zapisania Sk∏adki Poczàtkowej i Sk∏adki Dodatkowej jako odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy,

Êrodki pochodzàce ze Sk∏adki Poczàtkowej i Sk∏adki Dodatkowej sà zapisywane na Rachunku Jednostek

Funduszy jako gotówka, która nie jest oprocentowana i którà Ubezpieczajàcy nie mo˝e dysponowaç.

4. Z zastrze˝eniem ust. 6 oraz § 23 ust. 2 i § 27, liczba i wartoÊç Jednostek Funduszy, zapisana na Rachunku

Jednostek Funduszy w nast´pstwie zap∏aty Sk∏adki Poczàtkowej, ustalana jest na podstawie Cen Jednostek

Funduszy z najbli˝szego Dnia Wyceny, nast´pujàcego nie póêniej ni˝ w drugim dniu roboczym od rozpocz´cia

odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela, zgodnie z dyspozycjà sta∏à, z zachowaniem postanowieƒ ust. 3.

5. Z zastrze˝eniem ust. 6 oraz § 23 ust. 2 i § 27, liczba i wartoÊç Jednostek Funduszy zapisana na Rachunku

Jednostek Funduszy w nast´pstwie zap∏aty Sk∏adki Dodatkowej, ustalana jest na podstawie Cen Jednostek

Funduszy z najbli˝szego Dnia Wyceny, nast´pujàcego nie póêniej ni˝ w drugim dniu roboczym od zaksi´go-

wania Sk∏adki Dodatkowej na Rachunku Jednostek Funduszy, z zachowaniem postanowieƒ ust. 3. Podzia∏

Sk∏adki Dodatkowej nast´puje zgodnie z dyspozycjà sta∏à, wskazanà w ust. 4, chyba, ˝e najpóêniej w dniu

zap∏aty Sk∏adki Dodatkowej zostanie dor´czona jednorazowa dyspozycja dotyczàca inwestowania Sk∏adki

Dodatkowej, zgodnie z ust. 8.

6. Zasady zapisywania na Rachunku Jednostek Funduszy jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita-

∏owych, których wycena nie jest dokonywana w ka˝dym dniu roboczym, okreÊlone sà w Regulaminie Ubez-

pieczeniowych Funduszy Kapita∏owych.

7. Ubezpieczajàcy mo˝e w ka˝dym czasie dor´czyç Ubezpieczycielowi nowà dyspozycj´ sta∏à. Postanowienia

ust. 2 stosuje si´ odpowiednio. Nowa dyspozycja powinna byç dor´czona Ubezpieczycielowi najpóêniej 

w dniu zap∏aty Sk∏adki Dodatkowej. W przeciwnym wypadku zastosowanie b´dzie mia∏a poprzednia dyspo-

zycja sta∏a.

8. Ubezpieczajàcy mo˝e w ka˝dym czasie z∏o˝yç jednorazowà dyspozycj´ dotyczàcà inwestowania Sk∏adki Do-

datkowej. Dyspozycja ta dotyczy jednej najbli˝szej Sk∏adki Dodatkowej, która zostanie zap∏acona po z∏o˝eniu

dyspozycji. W przypadku zap∏aty kolejnych Sk∏adek Dodatkowych, zostanà one podzielone zgodnie z dyspo-

zycjà sta∏à, o której mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 7. 

9. Ubezpieczajàcy, w ka˝dym czasie, mo˝e z∏o˝yç wniosek o dokonanie Konwersji. Wniosek o dokonanie Kon-

wersji okreÊla sposób podzia∏u Êrodków zgromadzonych na Rachunku Jednostek Funduszy pomi´dzy

poszczególne Pozycje Inwestycyjne, z dok∏adnoÊcià do jednego procenta, z zastrze˝eniem, ˝e udzia∏ jednej

Pozycji Inwestycyjnej nie mo˝e byç ni˝szy ni˝ dziesi´ç procent, a suma udzia∏ów Pozycji Inwestycyjnych 

w dyspozycji Konwersji musi wynosiç 100%. W wyniku dokonania Konwersji ∏àczna liczba Pozycji Inwesty-

cyjnych na Rachunku Jednostek Funduszy nie mo˝e przekroczyç dziesi´ç. Za dokonanie nie wi´cej ni˝

dwóch Konwersji w ka˝dym Miesiàcu Polisy, Ubezpieczyciel nie pobiera op∏at. Dokonanie ka˝dej kolejnej

Konwersji w danym Miesiàcu Polisy podlega op∏acie w wysokoÊci wskazanej w ust. 11 Za∏àcznika nr 1 do

OWU. Op∏ata ta jest pobierana w dniu dokonywania Konwersji przez odpisanie odpowiedniej cz´Êci Êrodków

Ubezpieczajàcego z Rachunku Jednostek Funduszy. 

10. Przy dokonywaniu Konwersji stosuje si´ Ceny Jednostek Funduszy obowiàzujàce w najbli˝szym Dniu Wyceny

danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego, nast´pujàcym nie póêniej ni˝ w drugim dniu roboczym

od dor´czenia do siedziby Ubezpieczyciela wniosku o dokonanie Konwersji, z zastrze˝eniem ust. 11 oraz § 23

ust. 2 i § 27.

11. W przypadku niedokonywania wyceny jednostek danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego w ka˝dym

dniu roboczym, zasady i terminy dokonywania Konwersji okreÊlone sà w Regulaminie Ubezpieczeniowych

Funduszy Kapita∏owych.
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POZYCJE INWESTYCYJNE
§ 16

1. W okresie obowiàzywania Umowy, Ubezpieczyciel mo˝e wycofywaç istniejàce oraz dodawaç nowe Pozycje

Inwestycyjne na zasadach wskazanych poni˝ej oraz okreÊlonych w Regulaminie Ubezpieczeniowych Fun-

duszy Kapita∏owych lub szczegó∏owych regulaminach dotyczàcych innych us∏ug zwiàzanych z Ubezpiecze-

niowymi Funduszami Kapita∏owymi.

2. Ubezpieczyciel dokonuje wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego zgodnie z ust. 1, w przy-

padku, gdy:

1) brak jest mo˝liwoÊci kontynuacji lokowania Êrodków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego zgodnie

z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, w szczególnoÊci, gdy Fundusz Inwestycyjny,

w który inwestowane jest 100% aktywów danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego zostanie

wykreÊlony z odpowiedniego rejestru, lub

2) w opinii Ubezpieczyciela aktywa wchodzàce, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapi-

ta∏owych, w sk∏ad danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego mogà nie zapewniç adekwatnego

poziomu stóp zwrotu w stosunku do reprezentowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. 

3. Ubezpieczyciel powiadamia Ubezpieczajàcego o wycofaniu danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏o-

wego, informujàc o terminie wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego oraz o koniecznoÊci dokona-

nia Konwersji Êrodków zgromadzonych w ramach wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego. 

4. W przypadku nie z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego wniosku o dokonanie Konwersji Êrodków zgromadzonych

w ramach wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego do dnia jego wycofania, Ubezpieczy-

ciel dokona Konwersji jednostek wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego na Jednostki

Funduszy pozostajàce na Rachunku Jednostek Funduszy, proporcjonalnie do ich udzia∏u w WartoÊci

Rachunku, obliczonej na dzieƒ wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego. W przypadku, 

gdy Jednostki Funduszy wycofywanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego by∏y jedynymi Jednos-

tkami Funduszy, zapisanymi na Rachunku Jednostek Funduszy, do czasu otrzymania dyspozycji Konwersji,

na Rachunku Jednostek Funduszy zostanie zapisana gotówka, która nie jest oprocentowana. 

5. Je˝eli po dniu wycofania, zgodnie z ust. 2, w ostatniej dyspozycji Ubezpieczajàcego, o której mowa w § 15

ust. 1, z zastrze˝eniem § 15 ust. 7, pozostaje wycofany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy, to zap∏acona

Sk∏adka Dodatkowa zostanie podzielona mi´dzy pozosta∏e Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita∏owe, proporcjo-

nalnie do udzia∏u tych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych w strukturze podzia∏u, okreÊlonej w tej

dyspozycji. W przypadku, gdy wycofany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy by∏ jedynym Ubez-

pieczeniowym Funduszem Kapita∏owym, okreÊlonym przez Ubezpieczajàcego w ostatniej dyspozycji, 

na Rachunku Jednostek Funduszy do czasu otrzymania dyspozycji, zostanie zapisana gotówka, która nie jest

oprocentowana. Ubezpieczajàcy w ka˝dym czasie ma prawo z∏o˝yç nowà dyspozycj´ inwestowania sk∏adek,

dotyczàcà sk∏adek zap∏aconych po dniu wycofania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego. Postano-

wienia § 15 stosuje si´ odpowiednio.

6. W przypadku wycofania Portfela Modelowego, zgodnie z ust. 1, na Rachunku Jednostek Funduszy pozostanà

zapisane Jednostki Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych wchodzàcych 

w sk∏ad wycofywanego Portfela Modelowego. 

7. Aktualny na dzieƒ zawarcia Umowy wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych i Portfeli Modelowych,

Ubezpieczajàcy otrzymuje wraz z OWU oraz Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych.

8. Wykazy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych i Portfeli Modelowych, Regulamin Ubezpieczeniowych

Funduszy Kapita∏owych oraz Regulamin Portfeli Modelowych sà dost´pne w siedzibie Ubezpieczyciela oraz

na jego stronie internetowej.

UPOSA˚ENI 
§ 17

1. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest jednoczeÊnie Ubezpieczonym, ma on prawo wskazaç jednego lub

wi´cej Uposa˝onych. W przypadku Umów, w ramach których Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony sà ró˝nymi

osobami, prawo do wskazania jednego lub wi´cej Uposa˝onych przys∏uguje Ubezpieczonemu.

2. Osoba uprawniona do wskazania Uposa˝onego mo˝e w ka˝dym czasie zmieniç lub odwo∏aç Uposa˝onego.

OÊwiadczenie o zmianie lub odwo∏aniu Uposa˝onego, zawierajàce dat´ i podpis osoby uprawnionej do

wskazania Uposa˝onego, wywo∏uje skutki prawne od dnia dor´czenia do siedziby Ubezpieczyciela.

3. W przypadku wskazania przez osob´ uprawnionà do wskazania Uposa˝onego, wi´cej ni˝ jednego

Uposa˝onego, jest ona zobowiàzana do okreÊlenia procentowego udzia∏u ka˝dego ze wskazanych Uposa-

˝onych w kwocie Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci, z dok∏adnoÊcià do 1%.
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4. Je˝eli osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, wskaza∏a wi´cej ni˝ jednego Uposa˝onego i nie okreÊli∏a

udzia∏u ka˝dego z nich w kwocie Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci lub okreÊlone procentowe udzia∏y ka˝dego 

z nich nie sumujà si´ do 100%, uznaje si´, ˝e wszystkie udzia∏y w wyp∏acanym Âwiadczeniu z tytu∏u Âmierci

sà równe.

5. W przypadku, gdy Uposa˝ony zmar∏ przed Êmiercià Ubezpieczonego lub równoczeÊnie z nim, wskazanie Upo-

sa˝onego uznaje si´ za bezskuteczne, a udzia∏ zmar∏ego Uposa˝onego dolicza si´ proporcjonalnie do udzia∏u

pozosta∏ych wskazanych Uposa˝onych.

6. Postanowienia ust´pów 1 - 5 stosuje si´ odpowiednio do Uposa˝onego Zast´pczego.

7. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego i braku Uposa˝onego oraz Uposa˝onego Zast´pczego, Âwiadczenie

z tytu∏u Âmierci wyp∏acane jest na rzecz cz∏onków rodziny Ubezpieczonego w nast´pujàcej kolejnoÊci:

1) ma∏˝onek Ubezpieczonego,

2) dzieci Ubezpieczonego - w cz´Êciach równych,

3) rodzice Ubezpieczonego - w cz´Êciach równych,

4) rodzeƒstwo Ubezpieczonego - w cz´Êciach równych,

5) pozostali spadkobiercy Ubezpieczonego nie wymienieni w pkt 1) - 4), z wy∏àczeniem Skarbu Paƒstwa 

- w cz´Êciach równych.

8. W przypadku wskazanym w ust. 7, Âwiadczenie z tytu∏u Âmierci wyp∏acane jest na rzecz osoby wymienionej

w kolejnym punkcie wy∏àcznie w sytuacji, gdy ˝adna z osób wskazanych w punktach poprzedzajàcych 

nie do˝y∏a Êmierci Ubezpieczonego lub nie przys∏uguje jej Âwiadczenie z tytu∏u Âmierci na podstawie ust. 9.

Za osob´, która nie do˝y∏a Êmierci Ubezpieczonego uwa˝a si´ równie˝ osob´, która zmar∏a jednoczeÊnie 

z Ubezpieczonym.

9. Âwiadczenie z tytu∏u Âmierci nie przys∏uguje osobie, która umyÊlnie przyczyni∏a si´ do Êmierci Ubezpieczonego.

W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym stosuje si´ odpowiednio postanowienia ust. 5 lub ust. 7 i 8.

ZASADY WYP¸ATY ÂWIADCZE¡
§ 18

1. O zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub uprawniony 

z Umowy jest zobowiàzany zawiadomiç Ubezpieczyciela na piÊmie lub drogà elektronicznà.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczyciel w ter-

minie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego,

je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje post´powanie dotyczàce

ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia, a tak˝e

informuje osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na jaki osoba ta wyrazi∏a zgod´,

jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela lub wysokoÊci Êwiadczenia,

je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´powania.

3. Poczàwszy od dnia wskazanego w § 19 ust. 6 i § 20 ust. 5 do dnia wyp∏aty Êwiadczenia, na Rachunku Jed-

nostek Funduszy zapisywana jest gotówka w wysokoÊci ustalonej w oparciu o zasady okreÊlone w § 19 lub

§ 20, która jest nieoprocentowana.

4. Âwiadczenie wyp∏acane jest niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,

o którym mowa w ust. 2, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 4, wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia

odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela lub wysokoÊci przys∏ugujàcego Êwiadczenia okaza∏oby si´ niemo˝liwe,

Êwiadczenie wyp∏acane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci

wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e wyp∏ata bezspornej cz´Êci Êwiadczenia nast´puje 

w terminie okreÊlonym w ust. 4. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Ubezpieczyciel poinformuje pisemnie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem

o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia, w terminie wskazanym w ust. 4, roszczenia w ca∏oÊci lub cz´Êci.

7. W przypadku ca∏kowitej lub cz´Êciowej odmowy wyp∏aty Êwiadczenia, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie

osob´ uprawnionà, wskazujàc okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà

odmow´ wyp∏aty Êwiadczenia, wraz z pouczeniem o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.

ÂWIADCZENIE Z TYTU¸U ÂMIERCI
§ 19

1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyp∏aca Uposa˝onemu Âwiadczenie z tytu∏u Âmierci,

pod warunkiem otrzymania nast´pujàcych dokumentów:

1) wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia,
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2) potwierdzonej przez notariusza, poÊrednika lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela kopii doku-

mentu poÊwiadczajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia,

3) zg∏oszenia zgonu Ubezpieczonego,

4) orygina∏u lub kopii poÊwiadczonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza, aktu zgonu Ubezpieczo-

nego lub odpisu skróconego aktu zgonu, 

5) orygina∏u lub kopii zaÊwiadczenia stwierdzajàcego przyczyn´ zgonu wystawionego przez lekarza lub

uprawniony podmiot,

6) innych dokumentów wskazanych przez Ubezpieczyciela niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci

Ubezpieczyciela.

2. W celu usprawnienia procesu wyp∏aty Êwiadczenia, Ubezpieczyciel zaleca, aby osoba uprawniona do otrzyma-

nia Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci dostarczy∏a do siedziby Ubezpieczyciela Polis´ oraz aby wniosek o wyp∏at´

Êwiadczenia i zg∏oszenie zgonu Ubezpieczonego zosta∏y wype∏nione na odpowiednich formularzach Ubez-

pieczyciela.

3. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, która nastàpi∏a za granicà, akt zgonu Ubezpieczonego, o którym

mowa w ust. 1 pkt 4), powinien zostaç zalegalizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a wszelkie

dokumenty wystawione za granicà przez uprawnione podmioty, dotyczàce Êmierci Ubezpieczonego i sk∏adane

przez osob´ uprawnionà do otrzymania Êwiadczenia, powinny zostaç przet∏umaczone na j´zyk polski przez

t∏umacza przysi´g∏ego.

4. WysokoÊç Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci ustalana jest na podstawie WartoÊci Rachunku, obliczonej wed∏ug

Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego, nast´pujà-

cego nie póêniej ni˝ w trzecim dniu roboczym od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela dokumentu

wskazanego w ust. 1 pkt 4), z zastrze˝eniem § 23 ust. 2.

5. W przypadku, gdy w dniu otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), na Rachunku Jednostek

Funduszy znajdujà si´ równie˝ jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena nie

jest dokonywana w ka˝dym dniu roboczym, to WartoÊç Rachunku w cz´Êci pochodzàcej z odpisania jednostek

Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena dokonywana jest w ka˝dym dniu roboczym 

- obliczana jest na zasadach okreÊlonych w ust. 4, a w cz´Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubez-

pieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena nie jest dokonywana w ka˝dym dniu roboczym 

- obliczana jest na zasadach okreÊlonych szczegó∏owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita-

∏owych.

6. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk´ nastàpi niezw∏ocznie po dniu, na który zosta∏a obliczona wysokoÊç

Êwiadczenia zgodnie z ust. 4 lub 5, z zachowaniem terminu wyp∏aty, o którym mowa w § 18 ust. 4 i 5.

7. Do wyp∏aty Âwiadczenia z tytu∏u Âmierci stosuje si´ zasady wyp∏aty Êwiadczeƒ okreÊlone w § 18.

ÂWIADCZENIE Z TYTU¸U DO˚YCIA
§ 20

1. W przypadku do˝ycia przez Ubezpieczonego Daty Do˝ycia, Ubezpieczyciel wyp∏aca Ubezpieczonemu

Âwiadczenie z tytu∏u Do˝ycia, pod warunkiem otrzymania nast´pujàcych dokumentów:

1) wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia,

2) kopii dokumentu poÊwiadczajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia,

3) innych dokumentów wskazanych przez Ubezpieczyciela niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci

Ubezpieczyciela.

2. W celu usprawnienia procesu wyp∏aty Êwiadczenia, Ubezpieczyciel zaleca, aby osoba uprawniona do otrzyma-

nia Âwiadczenia z tytu∏u Do˝ycia dostarczy∏a do siedziby Ubezpieczyciela Polis´ oraz aby wniosek o wyp∏at´

Êwiadczenia zosta∏ wype∏niony na odpowiednim formularzu Ubezpieczyciela.

3. WysokoÊç Âwiadczenia z tytu∏u Do˝ycia ustalana jest na podstawie WartoÊci Rachunku, obliczonej wed∏ug

Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego, nast´pujà-

cego nie póêniej ni˝ w trzecim dniu roboczym od Daty Do˝ycia, o ile nie zosta∏ z∏o˝ony wniosek, o którym

mowa w § 8, z zastrze˝eniem § 23 ust. 2.

4. W przypadku, gdy w Dacie Do˝ycia na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si´ równie˝ jednostki Ubez-

pieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena nie jest dokonywana w ka˝dym dniu roboczym, 

to WartoÊç Rachunku w cz´Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita-

∏owych, których wycena dokonywana jest w ka˝dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreÊlonych

w ust. 3, a w cz´Êci pochodzàcej z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których

wycena nie jest dokonywana w ka˝dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreÊlonych

szczegó∏owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych.
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5. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk´ nastàpi niezw∏ocznie po dniu, na który zosta∏a obliczona wysokoÊç

Êwiadczenia zgodnie z ust. 3 lub 4, z zachowaniem terminu wyp∏aty, o którym mowa w § 18 ust. 4.

6. Do wyp∏aty Âwiadczenia z tytu∏u Do˝ycia stosuje si´ zasady wyp∏aty Êwiadczeƒ okreÊlone w § 18.

ÂWIADCZENIE WYKUPU
§ 21

1. Ubezpieczajàcy ma prawo w ka˝dym czasie, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie okresu uprawniajàcego do

odstàpienia od Umowy zgodnie z § 7 ust. 2, wystàpiç o cz´Êciowà lub ca∏kowità wyp∏at´ Âwiadczenia

Wykupu. Z∏o˝enie wniosku o ca∏kowità wyp∏at´ Âwiadczenia Wykupu skutkuje rozwiàzaniem Umowy z dniem

z∏o˝enia wniosku.

2. Ubezpieczajàcy ma prawo dokonaç cz´Êciowej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu w kwocie nie ni˝szej ni˝ mini-

malna wysokoÊç cz´Êciowej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu, okreÊlona w ust. 13 Za∏àcznika nr 1 do OWU.

Cz´Êciowa wyp∏ata Âwiadczenia Wykupu mo˝e byç dokonywana nie cz´Êciej jednak ni˝ jeden raz w ka˝dym

Miesiàcu Polisy i nie mo˝e zmniejszaç WartoÊci Rachunku poni˝ej Minimalnego Salda, okreÊlonego w ust. 4

Za∏àcznika nr 1 do OWU.

3. Cz´Êciowa lub ca∏kowita wyp∏ata Âwiadczenia Wykupu jest dokonywana pod warunkiem dor´czenia do siedziby

Ubezpieczyciela:

1) wniosku o cz´Êciowà lub ca∏kowità wyp∏at´ Âwiadczenia Wykupu, podpisanego przez osob´ uprawnionà

do otrzymania Âwiadczenia Wykupu,

2) kopii dokumentu poÊwiadczajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej do otrzymania Âwiadczenia Wykupu.

4. W celu usprawnienia procesu wyp∏aty Êwiadczenia, Ubezpieczyciel zaleca, aby osoba uprawniona do otrzy-

mania Âwiadczenia Wykupu dostarczy∏a do siedziby Ubezpieczyciela Polis´ - w przypadku ca∏kowitej wyp∏aty

Êwiadczenia oraz aby wniosek o cz´Êciowà lub ca∏kowità wyp∏at´ Êwiadczenia zosta∏ wype∏niony na odpo-

wiednim formularzu Ubezpieczyciela.

5. WysokoÊç Âwiadczenia Wykupu na dany dzieƒ jest równa WartoÊci Cz´Êci Wolnej Rachunku oraz okreÊlo-

nego procentu WartoÊci Cz´Êci Bazowej Rachunku, wskazanego w tabeli ust. 14 Za∏àcznika nr 1 do OWU. 

6. WysokoÊç okreÊlonego procentu WartoÊci Bazowej Rachunku, o którym mowa w ust. 5, uzale˝niona jest od

Wariantu Produktu wskazanego przez Ubezpieczajàcego we wniosku o zawarcie Umowy oraz Roku Polisy, 

w którym dokonywana jest ca∏kowita lub cz´Êciowa wyp∏ata Âwiadczenia Wykupu.

7. W przypadku z∏o˝enia wniosku o cz´Êciowà wyp∏at´ Âwiadczenia Wykupu, Ubezpieczyciel dokonuje odpisania

Jednostek Funduszy z Rachunku Jednostek Funduszy w wysokoÊci wnioskowanej przez Ubezpieczajàcego.

W pierwszej kolejnoÊci odpisywane sà Jednostki Funduszy stanowiàce Cz´Êç Wolnà Rachunku. W przypadku,

gdy brak jest Jednostek Funduszy stanowiàcych Cz´Êç Wolnà Rachunku albo wartoÊç Jednostek Funduszy

stanowiàcych Cz´Êç Wolnà Rachunku nie wystarczy na pokrycie cz´Êciowej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu,

Ubezpieczyciel dokona odpisania stosownej liczby Jednostek Funduszy stanowiàcych Cz´Êç Bazowà

Rachunku, z zastrze˝eniem ust. 8. 

8. W przypadku odpisania, zgodnie z ust. 7, Jednostek Funduszy stanowiàcych Cz´Êç Bazowà Rachunku,

wysokoÊç wyp∏acanej kwoty Âwiadczenia Wykupu w tej cz´Êci stanowiç b´dzie okreÊlony procent Êrodków

odpisanych z Cz´Êci Bazowej Rachunku, ustalony na zasadach okreÊlonych w ust. 5 - 6.

9. WysokoÊç kwoty ca∏kowitej lub cz´Êciowej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu, obliczana jest wed∏ug Cen Jednostek

Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego, nast´pujàcego nie póêniej

ni˝ w trzecim dniu roboczym od dnia rozwiàzania Umowy lub odpowiednio dnia dor´czenia wniosku o cz´Êcio-

wà wyp∏at´ Âwiadczenia Wykupu, z zastrze˝eniem ust. 10 oraz § 23 ust. 2 i § 27. 

10. W przypadku, gdy w dniu rozwiàzania Umowy, o którym mowa w ust. 1 lub odpowiednio w dniu dor´czenia

wniosku o cz´Êciowà wyp∏at´ Âwiadczenia Wykupu, na Rachunku Jednostek Funduszy znajdujà si´ równie˝

jednostki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena nie jest dokonywana w ka˝dym dniu

roboczym, to wysokoÊç kwoty cz´Êciowej lub ca∏kowitej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu w cz´Êci pochodzàcej

z odpisania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena dokonywana jest 

w ka˝dym dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreÊlonych w ust. 9, a w cz´Êci pochodzàcej z odpisa-

nia jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, których wycena nie jest dokonywana w ka˝dym

dniu roboczym - obliczana jest na zasadach okreÊlonych szczegó∏owo w Regulaminie Ubezpieczeniowych

Funduszy Kapita∏owych.

11. Zamiana Jednostek Funduszy na gotówk´ nast´puje niezw∏ocznie po dniu, na który zosta∏a obliczona

wysokoÊç kwoty cz´Êciowej lub ca∏kowitej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu, z zachowaniem terminu wyp∏aty, 

o którym mowa w ust. 12.
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12. Wyp∏ata kwoty ca∏kowitej lub cz´Êciowej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu nastàpi niezw∏ocznie po otrzymaniu przez

Ubezpieczyciela wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3, lecz nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od,

uwzgl´dnionego przy obliczaniu kwoty do wyp∏aty, Dnia Wyceny Ubezpieczeniowego Funduszu Kapi-

ta∏owego, którego jednostki zosta∏y odpisane najpóêniej. Poczàwszy od dnia wskazanego w ust. 11 do dnia

wyp∏aty Êwiadczenia, na Rachunku Jednostek Funduszy zapisywana jest gotówka w wysokoÊci ustalonej 

w oparciu o zasady okreÊlone w ust. 9, która jest nieoprocentowana.

OP¸ATY
§ 22

1. Z tytu∏u zawarcia i wykonywania Umowy, Ubezpieczyciel pobiera nast´pujàce op∏aty:

1) op∏at´ wst´pnà,

2) op∏at´ za udzielanie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej,

3) op∏at´ za ryzyko,

4) op∏at´ administracyjnà,

5) op∏at´ za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy,

6) op∏at´ za zarzàdzanie aktywami Portfeli Modelowych,

7) op∏at´ za Konwersj´, o której mowa w § 15 ust. 9,

8) inne op∏aty z tytu∏u dodatkowych us∏ug oferowanych przez Ubezpieczyciela zwiàzanych z Ubezpieczenio-

wymi Funduszami Kapita∏owymi, okreÊlone w szczegó∏owych regulaminach.

2. Op∏ata wst´pna stanowi okreÊlony procent wartoÊci Sk∏adki Poczàtkowej oraz ka˝dej zap∏aconej z tytu∏u

Umowy Sk∏adki Dodatkowej. Stawka op∏aty wst´pnej od Sk∏adki Poczàtkowej okreÊlona jest w ust. 6 Za∏àcznika

nr 1 do OWU. Stawka op∏aty wst´pnej od Sk∏adki Dodatkowej wskazana jest w ust. 7 Za∏àcznika nr 1 do OWU.

Op∏ata wst´pna pobierana jest w dniu zapisania Êrodków na Rachunku Jednostek Funduszy jako równowar-

toÊç odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy.

3. Op∏ata za udzielanie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej okreÊlana jest kwotowo, w wysokoÊci wska-

zanej w ust. 5 Za∏àcznika nr 1 do OWU i pobierana jest proporcjonalnie do okresu udzielania tymczasowej

ochrony ubezpieczeniowej, w dniu zapisania Sk∏adki Poczàtkowej na Rachunku Jednostek Funduszy jako

równowartoÊç odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy. 

4. Op∏ata za ryzyko ustalana jest kwotowo na podstawie WartoÊci Rachunku, p∏ci, wieku Ubezpieczonego,

stanu zdrowia, wykonywanego zawodu i pobierana miesi´cznie z góry, w ka˝dym Miesiàcu Polisy, przez ca∏y

czas trwania Umowy, z zastrze˝eniem § 11 ust. 3. 

5. WysokoÊç op∏aty za ryzyko stanowi iloczyn podstawy naliczenia op∏aty i 1/12 stawki podanej w Tabeli

okreÊlonej w ust. 12 Za∏àcznika nr 1 do OWU. Podstawà naliczania op∏aty za ryzyko jest wi´ksza z dwóch

wartoÊci: 

1) pi´ç procent WartoÊci Cz´Êci Bazowej Rachunku lub 

2) ró˝nica pomi´dzy sumà wp∏aconych: Sk∏adki Poczàtkowej i Sk∏adek Dodatkowych, zmniejszonà o wartoÊç

Êrodków odpisanà z Rachunku Jednostek Funduszy w zwiàzku z cz´Êciowymi wyp∏atami Âwiadczenia

Wykupu, a WartoÊcià Rachunku. 

6. Op∏ata administracyjna okreÊlona jest kwotowo, w wysokoÊci wskazanej w ust. 8 Za∏àcznika nr 1 do OWU 

i pobierana miesi´cznie z góry w ka˝dym Miesiàcu Polisy. 

7. Op∏ata za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy jest okreÊlona procentowo i pobierana

miesi´cznie z góry w ka˝dym Miesiàcu Polisy, przez ca∏y czas trwania Umowy. Op∏ata ta obliczana jest jako

iloczyn WartoÊci Rachunku, ustalonej na dzieƒ naliczenia op∏aty i 1/12 stawki op∏aty wskazanej w ust. 9

Za∏àcznika nr 1 do OWU. Stawka op∏aty uzale˝niona jest od Wariantu Produktu wskazanego przez Ubezpie-

czajàcego we wniosku o zawarcie Umowy oraz wysokoÊci wp∏aconej Sk∏adki Poczàtkowej.

8. Op∏ata za zarzàdzanie aktywami Portfeli Modelowych jest okreÊlona procentowo i pobierana miesi´cznie 

z góry w ka˝dym Miesiàcu Polisy, niezale˝nie od op∏aty za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Fun-

duszy. Op∏ata ta stanowi sum´ op∏at za zarzàdzanie aktywami ka˝dego Portfela Modelowego, obliczanych

jako iloczyn WartoÊci danego Portfela Modelowego oraz 1/12 stawki op∏aty w∏aÊciwej dla tego Portfela Mode-

lowego, wskazanej w ust. 10 Za∏àcznika nr 1 do OWU.

9. WysokoÊç op∏at lub ich stawek, jest okreÊlona w Za∏àczniku nr 1 do OWU. Aktualna wysokoÊç op∏aty admini-

stracyjnej, w przypadku jej zmiany zgodnie z § 14, b´dzie dost´pna równie˝ na stronie internetowej Ubezpie-

czyciela oraz w siedzibie Ubezpieczyciela.

10. Ubezpieczyciel mo˝e jednostronnà decyzjà odstàpiç na czas okreÊlony od pobierania op∏at, o których mowa

w ust. 1 pkt 2) - 3) oraz pkt 7). Decyzja Ubezpieczyciela nie powoduje zmiany warunków, na jakich Umowa

zosta∏a zawarta i nie wymaga zmiany Umowy.
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11. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, s∏u˝à pokryciu kosztów zwiàzanych z obs∏ugà i administrowaniem Umowà,

kosztów jej dystrybucji, jak równie˝ innych kosztów zwiàzanych z prowadzonà przez Ubezpieczyciela dzia∏al-

noÊcià gospodarczà i pobierane sà poprzez odpisanie z Rachunku Jednostek Funduszy odpowiedniej cz´Êci

Êrodków Ubezpieczajàcego. Jednostki Funduszy zostanà odpisane po Cenach Jednostek Funduszy z Dnia

Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego, nast´pujàcego w dniu pobrania ka˝dej z op∏at. 

BRAK GWARANCJI WARTOÂCI
§ 23

1. Ubezpieczyciel nie daje jakichkolwiek gwarancji co do WartoÊci Rachunku oraz wysokoÊci Êwiadczeƒ,

których kwota zwiàzana jest z wartoÊcià Jednostek Funduszy. 

2. Terminy odnoszàce si´ do zapisania, odpisania, zamiany, wyceny Jednostek Funduszy oraz jakichkolwiek

p∏atnoÊci na podstawie Umowy, okreÊlone w OWU i w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita-

∏owych, przyj´te zosta∏y przy za∏o˝eniu, ˝e Ubezpieczyciel b´dzie w stanie dokonaç stosownej transakcji

dotyczàcej aktywów wchodzàcych, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita∏owych, 

w sk∏ad danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita∏owego lub ich wiarygodnej wyceny, najpóêniej we

wskazanym w OWU dniu. W przypadku braku mo˝liwoÊci dokonania czynnoÊci okreÊlonych w zdaniu

poprzedzajàcym w terminach okreÊlonych w OWU lub Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita-

∏owych, spowodowanym przyczynami niezale˝nymi od Ubezpieczyciela, transakcje te lub wyceny zostanà

dokonane niezw∏ocznie po ustaniu tych przyczyn. 

OGRANICZENIA UPRAWNIE¡
§ 24

1. Zobowiàzanie Ubezpieczyciela wynikajàce z Umowy jest okreÊlone w Jednostkach Funduszy. Zapisywanie 

i odpisywanie Jednostek Funduszy na Rachunku Jednostek Funduszy ma charakter poj´ciowy i s∏u˝y ustaleniu

wysokoÊci WartoÊci Rachunku, Âwiadczenia tytu∏u Âmierci, Âwiadczenia z tytu∏u Do˝ycia, cz´Êciowej lub

ca∏kowitej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu. Jednostki Funduszy zapisane na Rachunku Jednostek Funduszy

nie dajà prawa do poszczególnych aktywów Ubezpieczyciela. WartoÊç Jednostek zapisanych na Rachunku

Jednostek Funduszy s∏u˝y wy∏àcznie ustaleniu wysokoÊci Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u Umowy.

2. Przy dokonywaniu lokaty w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita∏owe Êrodków zapisywanych na Rachunku

Jednostek Funduszy w postaci Jednostek Funduszy lub gotówki, Ubezpieczyciel ma prawo skorygowaç

wartoÊç dokonanych lokat o wspó∏czynnik aktuarialny, skalkulowany w takiej wysokoÊci, ˝e w ka˝dej chwili

wartoÊç lokaty nie b´dzie ni˝sza ni˝ wysokoÊç Âwiadczenia Wykupu. 

SKARGI I ZA˚ALENIA
§ 25

1. Osoba, która z∏o˝y∏a wniosek o ubezpieczenie, Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony, Uposa˝ony lub osoba upraw-

niona z Umowy, mogà z∏o˝yç skarg´ lub za˝alenie na czynnoÊci lub bezczynnoÊç Ubezpieczyciela telefoni-

cznie, pisemnie lub osobiÊcie w siedzibie Ubezpieczyciela.

2. Skarga lub za˝alenie zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela.

Gdyby w powy˝szym terminie, rozpatrzenie skargi lub za˝alenia by∏o niemo˝liwe ze wzgl´du na niewyjaÊnienie

okolicznoÊci, wówczas skarga lub za˝alenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni, liczàc od dnia, w którym

przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.

3. Skar˝àcemu, w przypadku niedochowania powy˝szych terminów rozpatrzenia skargi lub za˝alenia przez

Ubezpieczyciela oraz w przypadku wàtpliwoÊci co do sposobu rozpatrzenia skargi lub za˝alenia, przys∏uguje

odwo∏anie do Zarzàdu Ubezpieczyciela.

4. Skar˝àcy mo˝e równie˝ z∏o˝yç skarg´ do Rzecznika Ubezpieczonych, jak równie˝ innych podmiotów lub

organów w tym celu powo∏anych.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 26

1. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do poinformowania Ubezpieczyciela o ka˝dorazowej zmianie

swojego adresu oraz swoich danych osobowych, jak równie˝ danych osobowych Uposa˝onych lub

Uposa˝onych Zast´pczych. Nie przekazanie powy˝szych informacji mo˝e spowodowaç niemo˝noÊç dostar-

czenia lub opóênienie w dostarczeniu przez Ubezpieczyciela wa˝nych z punktu widzenia wykonywania

Umowy informacji, jak równie˝ w inny sposób negatywnie wp∏ynàç na czynnoÊci zwiàzane z wykonywaniem

Umowy.
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2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oÊwiadczenia majàce zwiàzek z Umowà, kierowane do Ubezpieczyciela,

wymagajà dla swej skutecznoÊci zachowania formy wskazanej dla danej czynnoÊci lub innej formy akcepto-

wanej przez Ubezpieczyciela, a w przypadku braku takiego wskazania w OWU – formy pisemnej lub innej

akceptowanej przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zaleca, aby dokumenty te by∏y dor´czane na adres

g∏ównej siedziby Ubezpieczyciela za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Wszelkie powiado-

mienia, wnioski i oÊwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela, wywierajà skutek prawny wobec Ubezpieczy-

ciela z chwilà dor´czenia.

3. Pe∏nomocnictwa do dokonywania czynnoÊci w zwiàzku z Umowà, powinny byç sporzàdzone wy∏àcznie w formie

pisemnej, z podpisem poÊwiadczonym przez notariusza, poÊrednika ubezpieczeniowego uprawnionego do

wyst´powania w imieniu Ubezpieczyciela lub uprawnionego pracownika Ubezpieczyciela.

§ 27
1. Ka˝da dyspozycja Ubezpieczajàcego zwiàzana z zapisywaniem lub odpisywaniem Jednostek Funduszy na

Rachunku Jednostek Funduszy, w szczególnoÊci dotyczàca inwestowania sk∏adek, Konwersji oraz cz´Êcio-

wych wyp∏at Âwiadczenia Wykupu, jest przyjmowana do realizacji po wykonaniu wczeÊniejszych dyspozycji. 

2. Wszystkie dyspozycje, o których mowa w ust. 1, sà wykonywane przez Ubezpieczyciela w kolejnoÊci

ustalonej wed∏ug daty ich przyj´cia. 

§ 28
W przypadku, gdy Ubezpieczyciel w zwiàzku z wyp∏atà któregokolwiek ze Êwiadczeƒ, wynikajàcych z Umowy,

obowiàzany jest zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa pobraç i odprowadziç jakiekolwiek kwoty, w tym 

w szczególnoÊci kwoty na poczet zobowiàzaƒ podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone

przez Ubezpieczyciela pomniejszajà kwoty stosownych wyp∏at p∏atnych przez Ubezpieczyciela na podstawie

Umowy.

§ 29
1. W sprawach nieuregulowanych w OWU, majà zastosowanie obowiàzujàce przepisy kodeksu cywilnego,

ustaw regulujàcych dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà oraz inne obowiàzujàce przepisy prawa polskiego.

2. Dla Umów zawartych na podstawie niniejszych OWU, w∏aÊciwym jest prawo polskie.

§ 30
Ubezpieczyciel ma prawo dokonania zmiany Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z zachowaniem trybu oraz

warunków okreÊlonych obowiàzujàcymi przepisami prawa, ze skutkiem dla Umów zawartych na podstawie

niniejszych OWU. 

§ 31
Powództwo o roszczenia wynikajàce z Umów mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej

albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego,

Uposa˝onego lub uprawnionego z Umowy. 

§ 32
Wszelkie wp∏aty w ramach Umowy na rachunek wskazany przez Ubezpieczyciela, których wartoÊç przekracza

równowartoÊç w z∏otych polskich 15.000 EUR, mogà byç dokonywane jedynie przelewem z jednego rachunku

bankowego.

§ 33
Zasady opodatkowania przychodów zrealizowanych i otrzymywanych z tytu∏u Umowy sà okreÊlone odpowiednio

w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych.

Szczegó∏owe przepisy dotyczàce zasad opodatkowania wskazane sà w Polisie.

§ 34
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym ze Sk∏adkà Jednorazowà

„Multiportfel Protekt Plus” zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Nr 149/2010 Zarzàdu Skandia ˚ycie Towarzystwa 

Ubezpieczeƒ S.A. z dnia 6 grudnia 2010 roku i wchodzà w ˝ycie z dniem 20 grudnia 2010 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarzàdu

Witold Czechowski
Członek Zarzàdu 15
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Wiek
Stawka op∏aty

Wiek
Stawka op∏aty

Kobiety M´˝czyêni Kobiety M´˝czyêni

1 0,00060 0,00060 15 0,00060 0,00060

2 0,00060 0,00060 16 0,00060 0,00076

3 0,00060 0,00060 17 0,00060 0,00094

4 0,00060 0,00060 18 0,00060 0,00109

5 0,00060 0,00060 19 0,00060 0,00120

6 0,00060 0,00060 20 0,00060 0,00124

7 0,00060 0,00060 21 0,00060 0,00127

8 0,00060 0,00060 22 0,00060 0,00130

9 0,00060 0,00060 23 0,00060 0,00131

10 0,00060 0,00060 24 0,00060 0,00131

11 0,00060 0,00060 25 0,00060 0,00132

12 0,00060 0,00060 26 0,00060 0,00138
13 0,00060 0,00060 27 0,00060 0,00145

14 0,00060 0,00060 28 0,00060 0,00156

Portfel Modelowy Stawka op∏aty (w skali roku)

PM1, PM3 0,70 %

PM2 0,50 %

PM4 0,90 %

Wariant Produktu

WysokoÊç Sk∏adki Poczàtkowej 

(w PLN) IV V VI VII VIII IX X

od 100.000 do 149.999,99 2,35 % 2,30 % 2,25 % 2,20 % 2,15 % 2,10 % 2,05 %

od 150.000 do 249.999,99 2,15 % 2,10 % 2,05 % 2,00 % 1,95 % 1,90 % 1,85 %

od 250.000 do 499.999,99 2,10 % 2,05 % 2,00 % 1,95 % 1,90 % 1,85 % 1,80 %

od 500.000 do 999.999,99 2,05 % 2,00 % 1,95 % 1,90 % 1,85 % 1,80 % 1,75 %

od 1.000.000 do 2.499.999,99 2,00 % 1,95 % 1,90 % 1,85 % 1,80 % 1,75 % 1,70 %

od 2.500.000 do 4.999.999,99 1,95 % 1,90 % 1,85 % 1,80 % 1,75 % 1,70 % 1,65 %

od 5.000.000 1,90 % 1,85 % 1,80 % 1,75 % 1,70 % 1,65 % 1,60 %

Za∏àcznik nr 1 

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie 

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym ze Sk∏adkà Jednorazowà 

„Multiportfel Protekt Plus”

(ZA-101220-J-PPKT-101220)

1. Minimalna wysokoÊç Sk∏adki Poczàtkowej - 100.000 PLN

2. Maksymalna wysokoÊç Sk∏adki Poczàtkowej - brak

3. Minimalna wysokoÊç Sk∏adki Dodatkowej - 1.000 PLN

4. Minimalne Saldo - 15.000 PLN 

Kwota podlega indeksacji zgodnie z OWU (§ 14 OWU)

5. Op∏ata za udzielanie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej (miesi´cznie) - 2 PLN

6. Stawka op∏aty wst´pnej od Sk∏adki Poczàtkowej - 2%

7. Stawka op∏aty wst´pnej od Sk∏adki Dodatkowej - 2%

8. Op∏ata administracyjna (miesi´cznie) - 0 PLN

9. Stawka op∏aty za zarzàdzanie aktywami Rachunku Jednostek Funduszy (w skali roku) - w zale˝noÊci od wybra-

nego Wariantu Produktu oraz wysokoÊci Sk∏adki Poczàtkowej:

10. Stawka op∏aty za zarzàdzanie aktywami Portfeli Modelowych:

11. Op∏ata za Konwersj´:

1) pierwsze 2 Konwersje w danym Miesiàcu Polisy - 0 PLN

2) kolejne Konwersje w danym Miesiàcu Polisy - 12,50 PLN

12. Tabela rocznych stawek op∏at za ryzyko ubezpieczeniowe (w skali roku):
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Wariant Produktu

Rok Polisy IV V VI VII VIII IX X

1 93,94 % 92,72 % 91,60 % 90,60 % 89,69 % 88,89 % 88,18 %

2 95,42 % 94,13 % 92,95 % 91,88 % 90,92 % 90,06 % 89,29 %

3 96,92 % 95,56 % 94,32 % 93,19 % 92,16 % 91,24 % 90,42 %

4 98,45 % 97,02 % 95,71 % 94,51 % 93,42 % 92,44 % 91,57 %

5 100 % 98,50 % 97,12 % 95,85 % 94,70 % 93,66 % 92,73 %

6 100 % 100 % 98,55 % 97,21 % 96,00 % 94,90 % 93,90 %

7 100 % 100 % 100 % 98,60 % 97,31 % 96,15 % 95,09 %

8 100 % 100 % 100 % 100 % 98,65 % 97,41 % 96,29 %

9 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,70 % 97,51 %

10 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,75 %

11 i kolejne 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Wiek
Stawka op∏aty

Wiek
Stawka op∏aty

Kobiety M´˝czyêni Kobiety M´˝czyêni

29 0,00060 0,00167 53 0,00560 0,01434

30 0,00060 0,00179 54 0,00605 0,01547

31 0,00060 0,00191 55 0,00653 0,01665

32 0,00061 0,00206 56 0,00702 0,01796

33 0,00066 0,00222 57 0,00751 0,01940

34 0,00073 0,00242 58 0,00805 0,02100

35 0,00081 0,00267 59 0,00864 0,02273

36 0,00091 0,00295 60 0,00931 0,02463

37 0,00105 0,00328 61 0,01009 0,02668

38 0,00120 0,00365 62 0,01100 0,02886

39 0,00138 0,00406 63 0,01210 0,03124

40 0,00157 0,00449 64 0,01340 0,03377

41 0,00177 0,00497 65 0,01493 0,03649

42 0,00198 0,00549 66 0,01667 0,03936

43 0,00220 0,00605 67 0,01862 0,04237

44 0,00245 0,00664 68 0,02078 0,04552

45 0,00273 0,00729 69 0,02317 0,04882

46 0,00304 0,00799 70 0,02581 0,05233

47 0,00338 0,00873 71 0,02875 0,05614

48 0,00371 0,00954 72 0,03208 0,06036

49 0,00405 0,01041 73 0,03587 0,06504

50 0,00440 0,01132 74 0,04022 0,07021

51 0,00476 0,01229 75 0,04520 0,07586

52 0,00517 0,01329

13. Minimalna wysokoÊç cz´Êciowej wyp∏aty Âwiadczenia Wykupu - 2.000 PLN

14. OkreÊlony procent Cz´Êci Bazowej Rachunku wyp∏acany Ubezpieczajàcemu, w przypadku odpisania Jednostek

Funduszy z Cz´Êci Bazowej Rachunku w zwiàzku z ca∏kowità lub cz´Êciowà wyp∏atà Âwiadczenia Wykupu,

wskazany poni˝ej w zale˝noÊci od wybranego Wariantu Produktu:

Niniejszy Za∏àcznik zosta∏ zatwierdzony Uchwa∏à Nr 150/2010 Zarzàdu Skandia ˚ycie Towarzystwa Ubezpieczeƒ S.A.

z dnia 6 grudnia 2010 roku i wchodzi w ˝ycie z dniem 20 grudnia 2010 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarzàdu

Witold Czechowski
Członek Zarzàdu
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Skandia ˚ycie 

Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa 

T +48 22 332 10 31

T 801 888 000

F +48 22 332 17 55

skandiazycie@skandia.pl

wwww.skandia.pl
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