Regulamin Programu zindywidualizowanych Portfeli
„Multinavigator”
oferowanych do umów ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawieranych
z Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
(ALM-060630-ZM-161021)
§1
1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych z Vienna
Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU).
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią element treści umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

Postanowienia ogólne

Definicje
§2
1. W niniejszym Regulaminie, podanym poniżej terminom, nadano następujące znaczenie:
1) Program – Program zindywidualizowanych Portfeli oferowanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
2) Portfel Ubezpieczającego – zestaw Jednostek Funduszy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zapisanych na Rachunku Jednostek
Funduszy dla danej Umowy, zgromadzonych w ramach Programu,
3) Struktura Portfela – udział poszczególnych Klas aktywów w Portfelu Ubezpieczającego,
4) Klasy aktywów – grupy instrumentów finansowych o zbliżonej charakterystyce, określone w § 6 niniejszego Regulaminu,
5) Data zapadalności Programu – data Rocznicy Polisy przypadającej w roku kalendarzowym stanowiącym koniec zadeklarowanego przez
Ubezpieczającego horyzontu inwestycyjnego,
6) Fundusz Akcyjny – Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego, który inwestuje przeważającą część
swoich aktywów w akcyjne Klasy aktywów,
7) Konwersja środków zgromadzonych w Programie – zamiana części lub całości wartości poszczególnych Jednostek Funduszy w Portfelu
Ubezpieczającego na Jednostki Funduszu/y o tej samej wartości jednego lub więcej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych lub
na Jednostki Funduszu/y o tej samej wartości w Portfelu Modelowym lub Portfelach Modelowych. Dokonanie Konwersji środków
zgromadzonych w Programie skutkuje wyłączeniem środków podlegających Konwersji z Programu.
2. W pozostałym zakresie mają zastosowanie terminy zdefiniowane w OWU oraz Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym (Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych).

Program
Portfel
Struktura Portfela
Data zapadalności Programu

Cel Programu
§3
1. Celem Programu jest optymalizowanie Portfela Ubezpieczającego, polegające na ustaleniu odpowiedniej Struktury Portfela i dobór odpowiednich Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach każdej z Klas aktywów, adekwatnie do kryteriów określonych w § 5 ust. 2
niniejszego Regulaminu.
2. Ostateczny rezultat inwestowania środków zgromadzonych w ramach Portfela Ubezpieczającego jest uzależniony od szeregu czynników
ekonomicznych niezależnych od Ubezpieczyciela. W związku z powyższym uczestnictwo w Programie nie wiąże się z udzieleniem przez
Ubezpieczyciela gwarancji osiągnięcia konkretnych wyników inwestycyjnych.

Cel Programu

Zasady przystąpienia do Programu
§4
1. Przystąpienie do Programu następuje na podstawie wniosku podpisanego przez Ubezpieczającego i dostarczonego do siedziby Ubezpieczyciela.
2. Wniosek o przystąpienie do Programu może być złożony zarówno przy zawarciu Umowy jak i w trakcie jej trwania. Złożenie wniosku jest
jednoznaczne ze zgodą Ubezpieczającego na wprowadzenie Programu w ramach danej Umowy.
3. Ubezpieczający, określa cel inwestycyjny poprzez wskazanie we wniosku o przystąpienie do Programu:
1) strategii inwestycyjnej, z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczający ma prawo wyboru tylko jednej strategii inwestycyjnej w ramach danej Umowy,
2) horyzontu inwestycyjnego zadeklarowanego przez Ubezpieczającego oraz
3) deklarowanych wpłat do Programu.
4. Określenie strategii inwestycyjnej, polega na wyborze przez Ubezpieczającego jednego spośród następujących wariantów:
1) strategia zrównoważona, o której mowa w § 7 ust. 1
2) strategia dynamiczna, o której mowa w § 7 ust. 2
3) strategia agresywna, o której mowa w § 7 ust. 3.
5. Ubezpieczający dokonuje we wniosku o przystąpienie do Programu wskazania horyzontu inwestycyjnego, poprzez określenie docelowego
roku kalendarzowego albo wskazanie okresu do końca trwania Umowy. Docelowy rok kalendarzowy nie może być rokiem późniejszym
niż rok kalendarzowy, w którym kończy się Okres Ubezpieczenia. Data Rocznicy Polisy przypadająca w docelowym roku kalendarzowym
wskazanym przez Ubezpieczającego lub w roku kalendarzowym, w którym kończy się Okres Ubezpieczenia danej Umowy stanowi Datę
zapadalności Programu.
6. W przypadku wyboru przez Ubezpieczającego horyzontu inwestycyjnego jako okresu do końca trwania Umowy, Ubezpieczyciel zgodnie
z Okresem Ubezpieczenia wskazanym w Polisie, ustali docelowy rok kalendarzowy jako rok końca Okresu Ubezpieczenia.
7. Określenie wpłat do Programu polega na zadeklarowaniu przez Ubezpieczającego we wniosku o przystąpienie do Programu, jednego
z następujących wariantów:
1) wpłat o charakterze systematycznym i o wartości porównywalnej do pierwszej wpłaty,
2) wpłat o charakterze niesystematycznym lub różnych pod względem wartości, albo
3) wpłat zgodnych z rodzajem zawartej Umowy, w zależności od częstotliwości opłacania składki.
8. W przypadku wyboru przez Ubezpieczającego wpłat do Programu zgodnie z rodzajem zawartej Umowy:
1) dla Umów, w ramach których składka opłacana jest regularnie – Ubezpieczyciel ustali rodzaj wpłat jako wpłaty, o których mowa w ust. 7 pkt 1),
2) dla Umów, w ramach których składka opłacana jest jednorazowo - Ubezpieczyciel ustali rodzaj wpłat jako wpłaty, o których mowa
w ust. 7 pkt 2).
9. Przystępując do Programu, Ubezpieczający ma prawo dokonać wpłaty do Programu w każdym czasie jego trwania.
10. Wpłata do Programu dokonywana jest zarówno na podstawie złożonej dyspozycji co do podziału składki jak również wskutek dokonanej
zamiany posiadanych Jednostek Funduszu/y Ubezpieczeniowego/ych Funduszu/y Kapitałowego/ych lub części lub całości wartości poszczególnych Jednostek Funduszy w Portfelu Modelowym lub Portfelach Modelowych na Jednostki Funduszu/y w Portfelu Ubezpieczającego.
Postanowienia OWU dotyczące zasad składania dyspozycji co do podziału składki oraz zasad dokonywania konwersji, stosuje się odpowiednio.

Zasady konstruowania Portfela Ubezpieczającego
1

Wniosek o przystąpienie

Określenie celu inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

Horyzont inwestycyjny

Rodzaj wpłat do Programu

Wpłaty do Programu

§5
1. Portfel Ubezpieczającego konstruowany jest w oparciu o aktualnie dostępne w ofercie dla danej Umowy oraz oferowane w ramach Programu
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, których szczegółowa charakterystyka określona jest w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapitałowych. Aktualna lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Programu jest dostępna w siedzibie
Ubezpieczyciela oraz na jego stronie internetowej.
2. Przy konstruowaniu Portfela Ubezpieczającego w ramach Programu uwzględniane są między innymi następujące kryteria:
1) określona przez Ubezpieczającego strategia inwestycyjna,
2) historyczne, aktualne oraz w szczególności oczekiwane wartości dotyczące:
− stóp zwrotu z poszczególnych Klas aktywów rynku finansowego,
− podstawowych danych ekonomicznych (np. PKB, inflacji, poziomu krótko – i długoterminowych stóp procentowych, kursów walutowych),
3) deklarowane przez Ubezpieczającego wpłaty do Programu,
4) okres pozostający do Daty zapadalności Programu.
3. Konstruowanie Portfela Ubezpieczającego wykonywane jest dwustopniowo:
1) W pierwszej kolejności, w oparciu o dane określone w ust. 2, ustalona zostaje Struktura Portfela poprzez wskazanie udziału poszczególnych
Klas aktywów w Portfelu Ubezpieczającego, następnie
2) w ramach poszczególnych Klas aktywów wybrane zostają odpowiednie Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe spośród funduszy, których
100% aktywów stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, które inwestują przeważającą
część swoich aktywów w dane Klasy aktywów.
4. Struktura Portfela podlega optymalizacji przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
5. Kryteria uwzględniane przy konstruowaniu Portfela Ubezpieczającego, o których mowa w ust. 2, mogą ulec zmianie, w celu dostosowania
Programu do zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych.

Konstruowanie Portfela
Ubezpieczającego

Kryteria konstruowania Portfela

Zasady konstruowania Portfela

Klasy aktywów
§6
1. Klasy aktywów w Portfelu Ubezpieczającego występują w postaci Jednostek Funduszy, których 100% aktywów stanowią jednostki
uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, które inwestują przeważającą część swoich aktywów w daną Klasę
aktywów. W skład Portfela Ubezpieczającego mogą wchodzić następujące Klasy aktywów:
1) akcyjne Klasy aktywów: akcje amerykańskie (USA), akcje europejskie, akcje japońskie, akcje małych spółek, akcje rynków wschodzących,
instrumenty dłużne rynków wschodzących (bez instrumentów dłużnych nominowanych w PLN),
2) pozostałe Klasy aktywów: instrumenty dłużne nominowane w EUR, instrumenty dłużne nominowane w USD, instrumenty dłużne
nominowane w PLN.
2. Lista Klas aktywów, o których mowa w ust. 1 może ulec zmianie, w celu dostosowania Programu do zmieniającej się sytuacji na rynkach
finansowych.

Lista Klas aktywów

Zmiany listy Klas aktywów

Charakterystyka strategii inwestycyjnych
§7
1. Charakterystyka Strategii Zrównoważonej:
1) W ramach Strategii Zrównoważonej skład Portfela Ubezpieczającego jest następujący:
a) w przypadku, gdy okres pozostający do Daty zapadalności Programu wynosi nie mniej niż 30 lat – do 70% środków zgromadzonych
w ramach Programu alokowanych jest w jednostki Funduszy Akcyjnych, a minimum 30% środków alokowanych jest w jednostki
pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu,
b) w przypadku, gdy okres pozostający do Daty zapadalności Programu wynosi nie więcej niż 10 lat - do 40% środków zgromadzonych
w ramach Programu alokowanych jest w jednostki Funduszy Akcyjnych, a minimum 60% środków alokowanych jest w jednostki
pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu.
2) W miarę zbliżania się Daty zapadalności Programu, Struktura Portfela charakteryzuje się coraz mniejszym udziałem Funduszy Akcyjnych
na korzyść pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu.
3) Zalecany przez Ubezpieczyciela minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat.
2. Charakterystyka Strategii Dynamicznej:
1) W ramach Strategii Dynamicznej skład Portfela Ubezpieczającego jest następujący:
a) w przypadku, gdy okres pozostający do Daty zapadalności Programu wynosi nie mniej niż 30 lat – do 100% środków zgromadzonych
w ramach Programu alokowanych jest w jednostki Funduszy Akcyjnych, a ewentualne pozostałe środki alokowane są w jednostki
pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu,
b) w przypadku, gdy okres pozostający do Daty zapadalności Programu wynosi nie więcej niż 10 lat - do 70% środków zgromadzonych
w ramach Programu alokowanych jest w jednostki Funduszy Akcyjnych, a minimum 30% środków alokowanych jest w jednostki
pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu.
2) W miarę zbliżania się Daty zapadalności Programu, Struktura Portfela charakteryzuje się coraz mniejszym udziałem Funduszy Akcyjnych
na korzyść pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu.
3) Zalecany przez Ubezpieczyciela minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 5 -10 lat.
3. Charakterystyka Strategii Agresywnej:
1) W ramach Strategii Agresywnej skład Portfela Ubezpieczającego jest następujący:
a) w przypadku, gdy okres pozostający do Daty zapadalności Programu wynosi nie mniej niż 30 lat – do 100% środków zgromadzonych
w ramach Programu alokowanych jest w jednostki Funduszy Akcyjnych, a ewentualne pozostałe środki alokowane są w jednostki
pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu,
b) w przypadku, gdy okres pozostający do Daty zapadalności Programu wynosi nie więcej niż 10 lat - do 70% środków zgromadzonych
w ramach Programu alokowanych jest w jednostki Funduszy Akcyjnych, a minimum 30% środków alokowanych jest w jednostki
pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu.
2) Udział Funduszy Akcyjnych, których 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lokujących przeważającą część swoich aktywów w takie
akcyjne Klasy aktywów jak: akcje małych spółek oraz akcje rynków wschodzących, jest w przypadku Strategii Agresywnej wyższy niż
w przypadku Strategii Dynamicznej.
3) W miarę zbliżania się Daty zapadalności Programu, Struktura Portfela charakteryzuje się coraz mniejszym udziałem Funduszy Akcyjnych
na korzyść pozostałych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Programu.
4) Zalecany przez Ubezpieczyciela minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 10 lat.

Strategia Zrównoważona

Strategia Dynamiczna

Strategia Agresywna

Zmiany Programu
§8
1. Ubezpieczający ma prawo w każdym czasie, nie częściej jednak niż raz w Miesiącu Polisy, złożyć nową dyspozycję w ramach Programu
w zakresie zmiany strategii inwestycyjnej, horyzontu inwestycyjnego lub deklarowanych wpłat do Programu. Na podstawie wniosku Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel dokonuje Konwersji Jednostek Funduszy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzących w skład
Portfela Ubezpieczającego w oparciu o złożoną przez Ubezpieczającego nową dyspozycję. Dokonanie Konwersji odbywa się na zasadach
określonych w OWU.
2. Ubezpieczający ma prawo w każdym czasie dokonać Konwersji środków zgromadzonych w Programie lub dokonać zmiany dyspozycji co do
podziału składki. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej, następuje zgodnie z zasadami dotyczącymi składania dyspozycji co do podziału
składki oraz wniosku o dokonanie Konwersji, określonymi w OWU.
3. Ubezpieczający nie może dokonywać Konwersji Jednostek Funduszy pomiędzy poszczególnymi Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi
zgromadzonymi w Portfelu Ubezpieczającego w ramach Programu.

§9

2

Zmiany w Programie

Konwersja środków Programu

1. Ubezpieczyciel na 30 dni przed upływem Daty zapadalności Programu powiadamia o tym Ubezpieczającego, przypominając o możliwości
określenia nowego horyzontu inwestycyjnego lub konieczności dokonania Konwersji środków zgromadzonych w Programie, chyba, że Data
zapadalności Programu stanowi datę końca Okresu Ubezpieczenia.
2. W przypadku nie złożenia wniosku o dokonanie Konwersji środków zgromadzonych w Programie, na Rachunku Jednostek Funduszy pozostaną
Jednostki Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzących w skład Portfela Ubezpieczającego na Datę
zapadalności Programu.
3. Jeżeli po Dacie zapadalności Programu, w ostatniej dyspozycji Ubezpieczającego co do podziału składki, pozostaje Program, to zapłacone
składki zostaną podzielone między pozostałe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, proporcjonalnie do udziału tych Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapitałowych w strukturze podziału określonej w ostatniej dyspozycji. W przypadku, gdy Program był jedynym wskazaniem
w ostatniej dyspozycji, to zapłacone składki zostaną podzielone między Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wchodzące w skład Portfela
Ubezpieczającego na Datę zapadalności Programu, proporcjonalnie do udziału tych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w Strukturze
Portfela.

Data zapadalności Programu

Środki
po dacie zapadalności Programu

§ 10
1. W każdym czasie trwania Programu, Ubezpieczający może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu. Oświadczenie to wywołuje
skutki prawne od dnia doręczenia do siedziby Ubezpieczyciela.
2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczający powinien złożyć wniosek o dokonanie Konwersji środków zgromadzonych
w Programie i dyspozycję co do podziału składek. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej, następuje zgodnie z zasadami dotyczącymi
składania dyspozycji co do podziału składki oraz wniosku o dokonanie Konwersji, określonymi w OWU.
3. W przypadku nie złożenia wniosku o dokonanie Konwersji środków zgromadzonych w Programie, na Rachunku Jednostek Funduszy
pozostaną Jednostki Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzących w skład Portfela Ubezpieczającego
na dzień doręczenia oświadczenia o rezygnacji z Programu.
4. Jeżeli po dniu rezygnacji Ubezpieczającego z Programu, w ostatniej dyspozycji Ubezpieczającego co do podziału składki, pozostaje
Program, to zapłacone składki zostaną podzielone między pozostałe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, proporcjonalnie do udziału
tych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w strukturze podziału określonej w ostatniej dyspozycji. W przypadku, gdy Program
był jedynym wskazaniem w ostatniej dyspozycji, to zapłacone składki zostaną podzielone między Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
wchodzące w skład Portfela Ubezpieczającego na dzień doręczenia oświadczenia o rezygnacji z Programu, proporcjonalnie do udziału tych
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w Strukturze Portfela.

Rezygnacja z Programu

Konsekwencje rezygnacji
z Programu

§ 11
1. Ubezpieczyciel, z ważnych przyczyn uwarunkowanych zmianami przepisów prawa, ma prawo rozwiązać Program, powiadamiając o tym
Ubezpieczającego w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozwiązania.
2. Ubezpieczający, przed terminem rozwiązania Programu, powinien złożyć wniosek o dokonanie Konwersji środków zgromadzonych
w Programie i dyspozycję co do podziału składki. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej, następuje zgodnie z zasadami dotyczącymi
składania dyspozycji co do podziału składki oraz wniosku o dokonanie Konwersji, określonymi w OWU.
3. W przypadku nie złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o dokonanie Konwersji środków zgromadzonych w Programie do dnia rozwiązania
Programu, na Rachunku Jednostek Funduszy pozostaną Jednostki Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
wchodzących w skład Portfela Ubezpieczającego na dzień rozwiązania Programu.
4. Jeżeli po dniu rozwiązania Programu, w ostatniej dyspozycji Ubezpieczającego co do podziału składki, pozostaje Program, to zapłacone
składki zostaną podzielone między pozostałe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, proporcjonalnie do udziału tych Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapitałowych w strukturze podziału określonej w ostatniej dyspozycji. W przypadku, gdy Program był jedynym wskazaniem
w ostatniej dyspozycji, to zapłacone składki zostaną podzielone między Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wchodzące w skład Portfela
Ubezpieczającego na dzień rozwiązania, proporcjonalnie do udziału tych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w Strukturze Portfela.

Prawo Ubezpieczyciela do
rozwiązania Programu

Opłata
§ 12
1. Opłata za prowadzenie Programu jest określona procentowo przez Ubezpieczyciela i pobierana miesięcznie z góry w każdym Miesiącu
Polisy. Opłata ta stanowi iloczyn wartości Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzących
w skład Portfela Ubezpieczającego, obliczonej na dzień naliczenia opłaty i 1/12 stawki opłaty, określonej w ust. 2.
2. Stawka opłaty w skali roku wynosi 0,25%.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana jest poprzez odpisanie z Rachunku Jednostek Funduszy odpowiedniej części środków Ubezpieczającego. Jednostki Funduszy zostaną odpisane po Cenach Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny, następującego w dniu pobrania opłaty.
4. Opłata ta jest pobierana niezależnie od innych opłat określonych w OWU.
5. Ubezpieczyciel może jednostronną decyzją odstąpić na czas określony od pobierania opłaty za prowadzenie Programu. Decyzja Ubezpieczyciela
nie powoduje zmiany warunków Programu.
6. Ubezpieczyciel ma prawo zmiany wysokości opłaty. Ubezpieczyciel zobowiązany jest poinformować Ubezpieczającego na piśmie o powyższej
zmianie. Ubezpieczający będzie związany tą zmianą, o ile nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Programu. W przypadku złożenia
oświadczenia o rezygnacji z Programu postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.

Opłata za prowadzenie
Programu
Stawka opłaty

Postanowienia Końcowe
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia OWU i Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
2. W przypadku, gdy zgodnie z OWU Ubezpieczony ma prawo do dokonywania czynności określonych w niniejszym Regulaminie, wszelkie
odniesienia zawarte w Regulaminie do Ubezpieczającego stosuje się do Ubezpieczonego.
3. Ubezpieczyciel może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. Ubezpieczyciel zobowiązany jest doręczyć
Ubezpieczającemu na piśmie treść zmiany Regulaminu. Ubezpieczający będzie związany tą zmianą, o ile nie złoży pisemnego oświadczenia
o rezygnacji z Programu. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z Programu postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.
4. Niniejszy Regulamin (tekst pierwotny przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 53/2006 z dnia 29 maja 2006 roku z późniejszymi zmianami) został
zatwierdzony Uchwałą Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Nr 343/2016 z dnia 21 października 2016 roku
i wchodzi w życie z dniem 21 października 2016 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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Odesłanie do OWU i Regulaminu
UFK

Zmiany Regulaminu

