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Karta Produktu

Multi Saver

Ubezpieczenie na życie
z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapitałowym
ze Składką Regularną
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"$2)/+"&-,4&Ė(07*6,ǖǾ+&"-/7"(/ 7*6'"!+(&"0&û ,)&06!,(,+64+&46-ĸ16Ȝǽ

,!1(,4,4,(/"0&",!-,!-&0+&4+&,0(2,74/ &"*,46ț)"-,!4/2+(&"*,-ĸ "+&0(ĸ!(&/"$2)/+"'Ȝ!,
!+&'"'74/ &,"'*2'"*6, %/,+û2"7-&" 7"+&,4ûŠ*&"/þ"7-&" 7,+"$,+0(21"(+&"07 7ĖŠ)&4"$,46-!(2
ț+764*6'û16* 70,4û, %/,+û2"7-&" 7"+&,4ûȜǽ
/* %16* 70,4"', %/,+646-ĸ &*6Š4&! 7"+&"4460,(,Š &4-ĸ ,+"'(ĸ!(&"$2)/+"'-,4&Ė(07,+"'
,ǖǕǕǕǕț4/1,ŠþŠ4&! 7"+&-,*+&"'076*6'"!6+&",,-ĸ1û7, %/,+Ė16* 70,4ûȜǽ

 6-ĸ1Š4&! 7"ĺ2"7-&" 7"+&,46 %
!/7"+&"2"7-&" 7"+&,4"*,Ɠ+!,+07$ĸ,0&þǿ
 ,/"0-,+!"+ 6'+&"Ȓ+!/"0+07"'0&"!7&6-/762)ǽ6"/+"16(&ǜ4/074&"Ǿ
 , 71û")"(1/,+& 7+ûȒ+!/"0"Ȓ*&)ǿ0(+!&76 &"ȯ0(+!&ǽ-)Ǿ
 0,&Š &"Ȓ4+07"'0&"!7&&")2&2/7"0ĸ2$&)&"+1Ǿ+-ǽ+')&Ɠ076*4,'"$,*&"'0 7*&"07(+&ț!/"06
7+'!7&"07++07"'01/,+&"&+1"/+"1,4"'444ǽ0(+!&ǽ-)ȜǾ
 ")"#,+& 7+&"Ȕ-,-/7"7 +#,)&+&ĖǝǕǖǝǝǝǕǕǕȡǗǗǙǛǕǗǗǗǗǽ
1"/*&+&"ǜ!+&,!-,4&!,*&"+&+0,7!/7"+&2Ǿ-,&+#,/*2'"*6,16*"7-&" 7'û "$,),"7-&" 7,+"$,
ț'"Š)&+&"6ĸ,0,û0(ĸ!'û û74&!,*&"+&"Ȝ&/,7-, 7+&"*6-,01Ė-,4+&"!,16 7û "46-ĸ16Š4&! 7"+&ǽ
6-ĸ1Š4&! 7"+&+01Ė-2'"+-,!014&"7ĸ,Ɠ,+"$,4+&,0(2,46-ĸ1Ė,/747)"Ɠ+,Š &,!7!/7"+&Ȓ&++6 %
!,(2*"+1Ń4Ǿ(1Ń/6 %07 7"$Ńĸ,4û)&01Ė7+'!7&"074ǽ/77/,7-, 7Ė &"*-,01Ė-,4+&-,&+#,/*2'"*607 7"$Ńĸ,4,
,0,Ė7$ĸ07'û û7!/7"+&"Ǿ'(&"!,(2*"+16Ė!û+&"7Ė!+"!,46-ĸ16ǽ
"Ɠ")&446+&(2-/, "02201)+&+07"',!-,4&"!7&)+,Š &,!*Ń4&*646-ĸ16 7ĖŠ &)2 ĸ,Š &Š4&! 7"+&Ǿ,0,
2-/4+&,+!,'"$,,1/76*+&Ė!7&"*&"þ*,Ɠ)&4,Šþ!, %,!7"+&04,& %/,07 7"ĺ+!/,!7"0û!,4"'ǽ

ǽ  ¯P  
 , 7û1"(&(,+&" ,!-,4&"!7&)+,Š &
07,!-,4&"!7&)+,Šþ/,7-, 76+0&Ė4!+&240(7+6*4,)&0&"'(,-, 7û1"((/"02"7-&" 7"+&Ǿ+&"4 7"Š+&"'
'"!+(+&Ɠ4!+&2+01Ė-+6*-,7-ĸ &"(ĸ!(&"$2)/+"'ǽ
6$Š+&Ė &",!-,4&"!7&)+,Š &+01û-&4-/76-!(24601û-&"+&-&"/407"$,7"7!/7"ĺǿ,!01û-&"+&,!*,46),
/,74&û7+&*,46ț-1/7-(1 "76$+ '7*,46Ȝǽ

 $/+& 7"+&, %/,+62"7-&" 7"+&,4"'
-/76-!(2Š*&"/ &"7-&" 7,+"$,**6-/4,!,,$/+& 7"+&460,(,Š &Š4&! 7"+&71"$,1612ĸ24Š &Š)"
,(/"Š),+6 %Ǿ+&Ɠ"'46*&"+&,+6 %-/76-!( %ǽ
¯4&! 7"+&"71612ĸ2¯*&"/ &*,Ɠ"*6,$/+& 76þ!,/1,Š & %2+(2Ǿ'"Ɠ")&Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,707ĸ4+01Ė-014&"
+&Ɠ"'46*&"+&,+6 %-/76 76+ǿ
 -,-"ĸ+&"+&)220&ĸ,4+&-,-"ĸ+&"+&-/7"01Ė-0142*6Š)+"$,Ǿ
 0*,Ń'014ț4 &û$2-&"/4076 %Ǘ)1ȜǾ
 4,'+6Ǿ(1Ń41"//,/2Ǿ!7&ĸĺ4,'"++6 %Ǿ 76++"$,&!,/,4,)+"$,2 7"01+& 144(1 %-/7"*, 6Ǿ7*&"07( %
)2/,7/2 % %ț %6ǾƓ"46+&(ĸ,,+,7 76++,Š &0ĸ2Ɠ,46 %Ǿ01+246Ɠ07"'(,+&" 7+,Š &)2,/,+6(,+&" 7+"'ȜǾ
 0(Ɠ"+&&,),$& 7+"$,Ǿ %"*& 7+"$,)2-/,*&"+&,14Ń/ 7"$,Ǿ'"Ɠ")&6ĸ,,+"0-,4,!,4+"!7&ĸ+&"*/,+&)2
2/7û!7"+&46(,/76012'û "$,"+"/$&Ė/,707 7"-&"+&'û!/,4"$,)2-/,*&"+&,14Ń/ 7,Šþǽ

Infolinia: 801 888 000 | www.skandia.pl

4

KP-FZM-160701

/1/,!2(12 2)1&3"/

¯4&! 7"+&"71612ĸ2¯*&"/ &*,Ɠ"*6,$/+& 76þ!,¯4&! 7"+&6(2-24-/76-!(2Ǿ$!6Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,
+01û-&ĸ4,(/"0&"-&"/4076 %ǘ)1Ǿ40(21"(,(,)& 7+,Š &Ǿ(1Ń/6 %"7-&" 7,+6+&"-,!ĸ)2-,!ĸ+&"-/4!7&4"Ǿ
407 7"$Ń)+,Š &71&ĸ04,'û %,/,Ėǽ

ǽ   
/* %*,46-,&"/*6,-ĸ1674&û7+"7'"'74/ &"*&46(,+64+&"*ǽ14(&,-ĸ167/676(,Ǿ,-ĸ16
-,!014,4"',/7,-ĸ167,#"/1Ė&+4"016 6'+û-,!+"0û40()&/,(2Ǿ)"-,&"/+"*&"0&Ė 7+&"Ǿ ,,7+ 7ǾƓ"!,
201)"+&460,(,Š &*&"0&Ė 7+"',-ĸ16014(Ė+)"Ɠ6-,!7&")&þ-/7"7ǖǗǽ

 -ĸ172!7&")+&"16* 70,4"', %/,+62"7-&" 7"+&,4"'
-ĸ1Ė1Ė4460,(,Š &Ǘ*&"0&Ė 7+&"-,&"/7"*6-/,-,/ ',+)+&"7,(/"02!7&")+&16* 70,4"', %/,+6
2"7-&" 7"+&,4"'ǽ

 -ĸ17/676(,
7)"Ɠ+&,+'"01,!01+27!/,4&"7-&" 7,+"$,,/7'"$,4&"(24!+6*,(2,)&06ǽ,&"/*6'û-/7"7 ĸ6,(/"0
*,46'(,&), 76+014(&-,!+"'41")&-,+&Ɠ"',/7-,!014646)& 7+"''(,ǖǕʢ7ĖŠ &7,4"' %2+(2ǽ
")Ǘ14(&,-ĸ167/676(,47)"Ɠ+,Š &,!4&"(2"7-&" 7,+"$,4!+6*,(2,)&06ț40()&/,(2Ȝ
&"("7-&" 7,+"$,
ǖǝ
ǖǞ
ǗǕ
Ǘǖ
22
23
24
25
26
Ǘǜ
Ǘǝ
29
ǘǕ
ǘǖ
32

14(
,-ĸ16
ǕǾǕǕǖǕǞ
ǕǾǕǕǖǗǕ
ǕǾǕǕǖǗǙ
ǕǾǕǕǖǗǜ
ǕǾǕǕǖǘǕ
ǕǾǕǕǖǘǖ
ǕǾǕǕǖǘǖ
ǕǾǕǕǖǘǗ
ǕǾǕǕǖǘǝ
ǕǾǕǕǖǙǚ
ǕǾǕǕǖǚǛ
ǕǾǕǕǖǛǜ
ǕǾǕǕǖǜǞ
ǕǾǕǕǖǞǖ
ǕǾǕǕǗǕǛ

&"("7-&" 7,+"$,
33
34
35
36
ǘǜ
ǘǝ
39
ǙǕ
Ǚǖ
42
43
44
45
46
Ǚǜ

14(
,-ĸ16
ǕǾǕǕǗǗǗ
ǕǾǕǕǗǙǗ
ǕǾǕǕǗǛǜ
ǕǾǕǕǗǞǚ
ǕǾǕǕǘǗǝ
ǕǾǕǕǘǛǚ
ǕǾǕǕǙǕǛ
ǕǾǕǕǙǙǞ
ǕǾǕǕǙǞǜ
ǕǾǕǕǚǙǞ
ǕǾǕǕǛǕǚ
ǕǾǕǕǛǛǙ
ǕǾǕǕǜǗǞ
ǕǾǕǕǜǞǞ
ǕǾǕǕǝǜǘ

&"("7-&" 7,+"$,
Ǚǝ
49
ǚǕ
ǚǖ
52
53
54
55
56
ǚǜ
ǚǝ
59
ǛǕ
Ǜǖ
62

14(
,-ĸ16
ǕǾǕǕǞǚǙ
ǕǾǕǖǕǙǖ
ǕǾǕǖǖǘǗ
ǕǾǕǖǗǗǞ
ǕǾǕǖǘǗǞ
ǕǾǕǖǙǘǙ
ǕǾǕǖǚǙǜ
ǕǾǕǖǛǛǚ
ǕǾǕǖǜǞǛ
ǕǾǕǖǞǙǕ
ǕǾǕǗǖǕǕ
ǕǾǕǗǗǜǘ
ǕǾǕǗǙǛǘ
ǕǾǕǗǛǛǝ
ǕǾǕǗǝǝǛ

&"("7-&" 7,+"$,
63
64
65
66
Ǜǜ
Ǜǝ
69
ǜǕ
ǜǖ
ǜǗ
ǜǘ
ǜǙ
ǜǚ
ǜǛ

14(
,-ĸ16
ǕǾǕǘǖǗǙ
ǕǾǕǘǘǜǜ
ǕǾǕǘǛǙǞ
ǕǾǕǘǞǘǛ
ǕǾǕǙǗǘǜ
ǕǾǕǙǚǚǗ
ǕǾǕǙǝǝǗ
ǕǾǕǚǗǘǘ
ǕǾǕǚǛǖǙ
ǕǾǕǛǕǘǛ
ǕǾǕǛǚǕǙ
ǕǾǕǜǕǗǖ
ǕǾǕǜǚǝǛ
ǕǾǕǝǖǝǝ

 -ĸ17,#"/1Ė&+4"016 6'+û
-ĸ114460,(,Š &ǕǾǜʢ/, 7+&"-,&"/+'"017 7Ė01,1)&4,Š &û*&"0&Ė 7+û-/7"7 ĸ6,(/"0*,46Ǿ)"16)(,,!
1"' 7ĖŠ &Š/,!(Ń4Ǿ(1Ń/7$/,*!7,+'"01"7-,Š/"!+&,4"7-&" 7"+&,46 % 2+!207 %-&1ĸ,46 %!,01Ė-+6 %
4/&+ &"14/16*ǽ¯/,!(&7$/,*!7,+"4,/1#") %,!"),46 %,/7 2+!2072(+!&( '& ),)+6 %+&"
-,!)"$'û1"',-ĸ &"ǽ-ĸ11,)& 7+'"01'(,&), 76+4/1,Š &Š/,!(Ń47$/,*!7,+6 %4 ț"7 2+!2072
(+!&( '& ),)+6 %ȜǾ201),+"'+!7&"ĺ+)& 7"+&,-ĸ16,/7ǖȡǖǗ014(&,-ĸ16ǽ

 -ĸ1-,!014,4
-ĸ11'"01-,&"/+*&"0&Ė 7+&"Ǿ-/7"7 ĸ6,(/"0*,46Ǿ'"'014(46+,0&ǗǾǗǚʢ/, 7+&"&+)& 7+'"01,!
/1,Š &4,'"$, %2+(2ǽ
, 7û4076,!ǖǖ,(2,)&06!) %2+(2 "!+,01"( 2+!2076+&"Ė!7&"1,*,$ĸ6þ(4,1+&Ɠ07+&ƓǖǚǾǘǕ
*&"0&Ė 7+&"ț&+!"(0,4+4!+&2ǖ016 7+&(Ɠ!"$,/,(2()"+!/7,4"$,Ȝǽ
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 ǽ  
 !01û-&"+&",!*,46
$,!+&"7-/7"-&0*&-/4*,Ɠ"07,!01û-&þ,!*,467/Ń4+,4(/Ń1(&* 70&"-,74/ &2*,46Ǿ'(&-,
,1/76*+&2,!+0-&"/407"'&+#,/* '&/, 7+"'ǽƓ!716 %!4Ń %,-&0+6 %-,+&Ɠ"'-/, "!2/,!640&Ė+&++6 %
4/2+( %&0(21(2'"46-ĸ1û&++"'(4,16ǽ
 07-/4,!,,!01û-&"+&,!*,464,(/"0&"-&"/4076 %ǘǕ!+&,!74/ &*,46ǽ,,1/76*+&24,'"'!" 67'&
41"'0-/4&"74/Ń &*6&(4,1Ė4-ĸ ,+6 %0(ĸ!"(Ǿ-,*+&"'07,+û,,-ĸ1Ė716* 70,4û, %/,+Ė2"7-&" 7"Ȓ
+&,4û,/7,-ĸ1Ė7/676(,+)"Ɠ+"7,(/"02!7&")+&, %/,+6Ǿ7247$)Ė!+&"+&"*7*&+"+ "!+,01"( 2+!2076Ǿ
-,401ĸ6 %416*,(/"0&"ǽ
 7!,/,(2Ė!7&"*6-/7"(764þ&&+#,/* 'Ė,(12)+"'4/1,Š &4,'"$, %2+(2,/7460,(,Š &Š4&! 7"ĺ
-/760ĸ2$2'û 6 %7*,46ț&+#,/* 'Ė/, 7+ûȜǽ07-/4,!,,!01û-&"+&,!*,4641"/*&+&"ǛǕ!+&,!!+&
,1/76*+&,!+0-&"/407"'1(&"'&+#,/* '&ǽ,,1/76*+&24,'"'!" 67'&41"'0-/4&"46-ĸ &*6&(4,1Ė/1,Š &
 %2+(2-,*+&"'07,+û,Ǚʢ/1,Š &1"$, %2+(2ǽ

 ,74&û7+&"*,46
*,42)"$+&"/,74&û7+&24-/76-!(2Ǿ$!6ǿ
 7ĸ,Ɠ607,Š4&! 7"+&",'"'/,74&û7+&2Ǿ
 46*$+(ĸ!("$2)/++&"7,01+&"7-ĸ ,+4!,!1(,46*1"/*&+&"Ǿ,(1Ń/6*-,&+#,/*2'"*6&Ė4-/76-!(2
/(24-ĸ164"4ĸŠ &46* 70&"46+&('û 6*74/2+(Ń4*,46Ǿ
 +01û-&Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,4(/"0&""7-&" 7"+&ț-,,1/76*+&2(127$,+2ȜǾ
 +01û-&1,Ɠ6 & 76)&(,+&" *,46Ǿ
 !,(,+*6+4Ń'4+&,0"( ĸ(,4&1"'46-ĸ16¯4&! 7"+&6(2-2Ǿ
 4/1,Šþ4,'"$, %2+(20-!+&"-,+&Ɠ"'-,7&,*2+)"Ɠ+6 %,-ĸ1ǽ
-/76-!(2/,74&û7+&0-,4,!,4+"$,4,&*,Š4&! 7"+&"*Ǿ0-!(&"*/1,Š & %2+(2-,+&Ɠ"'4/1,Š &+)"Ɠ+6 %
,-ĸ1Ǿ+&"7-ĸ "+&"*(ĸ!(&"$2)/+"'),7ĸ,Ɠ"+&"*-/7"7&"&"4+&,0(2,46-ĸ1ĖǾ46-ĸ &*6&¯4&! 7"+&"
6(2-24460,(,Š &201),+"'7$,!+&"770!*&,-&0+6*&4-(1ǽ ț(/"0, %/,+62"7-&" 7"+&,4"'&Š4&! 7"+&Ȝǽ

 ǽ 
"()* 'Ė*,Ɠ"077ĸ,Ɠ6þ4(Ɠ!6* 70&"ǿ
 ,/"0-,+!"+ 6'+&"Ȓ+!/"0+07"'0&"!7&6-/762)ǽ6"/+"16(&ǜ4/074&"Ǿ-/7"06ĸ(û-, 71,4û4/,72*&"+&2
-/7"-&0Ń4-/4-, 71,4"$,Ǿ
 , 71û")"(1/,+& 7+ûȒ+!/"0"Ȓ*&)ǿ/"()* '"ǽ0(+!&ȯ0(+!&ǽ-)Ǿ(1Ń/67,01ĸ0-" ')+&"467+ 7,+6!,0(ĸ!+&
/"()* '&Ǿ
 0,&Š &"Ȓ4+07"'0&"!7&&")2!,4,)+6*&2/7"0ĸ2$&)&"+1Ǿ+-ǽ+')&Ɠ076*4,'"$,*&"'0 7*&"07(+&
ț!/"067+'!7&"07++07"'01/,+&"&+1"/+"1,4"'444ǽ0(+!&ǽ-)ȜǾ
 ")"#,+& 7+&"Ȕ-,-/7"7 +#,)&+&ĖǝǕǖǝǝǝǕǕǕȡǗǗǙǛǕǗǗǗǗǽ
,!+"-,46Ɠ"'!/"06&+2*"/61")"#,+20û(12)+"+!7&"ĺ74/ &*,46Ȁ4-/76-!(27*&+6"7-&" 76 &")
-/7"(Ɠ"&+#,/* '",(12)+6 %!+6 %ǽ
4,'û/"()* 'Ė-,01/*60&Ė/,7-1/76þ'(+'076 &"'Ǿ+&"-ŃƑ+&"''"!+(+&Ɠ41"/*&+&"ǘǕ!+&,!!+&'"',1/76*+&ǽ
"Ɠ")&'"!+(444ǽ1"/*&+&"+&"Ė!7&"*6*,$)&/,7-1/76þ0-/46&2!7&")&þ,!-,4&"!7&Ǿ-/7"(Ɠ"*6&46'Š+&"+&
!,16 7û "-/76 76+6,-ŃƑ+&"+&Ǿ40(72'û '"!+, 7"Š+&",(,)& 7+,Š &+&"7Ė!+"!,201)"+&,/7-/7"4&!64+61"/*&+
7(,ĺ 7"+&ț+&"*,Ɠ",+-/7"(/, 76þǛǕ!+&,!!+&,1/76*+&/"()* '&Ȝǽ
!-,4&"!Ƒ+7$ĸ,07,+û/"()* 'Ė-/7"(Ɠ"*6&ț4-,01 &--&"/,4"'Ȝ)2+&++6*1/4ĸ6*+,Š+&(2&+#,/* '&ǽ
4,'û-/,ŠĖ*,Ɠ"*6-/7"(7þ1"Ɠ,!-,4&"!Ƒ7-,*, û-, 716")"(1/,+& 7+"'ǽ
,Ɠ"071"Ɠ74/Ń &þ0&Ė,-,*, !,7" 7+&( &++0,4"$,),&++6 %-,!*&,1Ń4)2,/$+Ń4-,4,ĸ+6 %!,, %/,+6
,0Ń2"7-&" 7'û 6 %&2"7-&" 7,+6 %ǽ
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 ǽ
/* %2*,462"7-&" 7"+&4,(/"Š),+6 %0612 ' %+)& 76*6&-,&"/7"*6,!-,4&"!+&-,!1"(Ǿ7$,!+&"
7-/7"-&0*&-/4ǽ
$,!+&"7-/7"-&0*&4,)+",!-,!1(2!, %,!,4"$,0û(4,16,1/76*+"71612ĸ22"7-&" 7"ĺ*'û1(,46 %&,0,,46 %Ǿ
746'û1(&"*Š4&! 7"ĺ72"7-&" 7"ĺ74&û7+6 %72"7-&" 7"+&,46*&#2+!207*&(-&1ĸ,46*&,/7Š4&! 7"ĺǾ
(1Ń/6 %4/1,Šþ27)"Ɠ+&,+'"01,!40(7+6 %42*,4&"2"7-&" 7"+&,4"'&+!"(0Ń4Ǿ4/1,Š &Š4&! 7"ĺ7,46 %
)240-Ńĸ 76++&(Ń42"7-&" 7"+&,46 %ǽ
014,-,!1(2!, %,!,46*,!,0ŃƜ76 7+6 %+(ĸ!++0,,4&û7"(-,&"/+&-/76!,(,+64+"'46-ĸ &"
7/6 7ĸ1,4+"$,-,!1(2!, %,!,4"$,,!!, %,!24460,(,Š &ǖǞʢǽ,!1"(1"+ț-,!1"(,!760(Ń4(-&1ĸ,46 %Ȝ
'"01-,&"/+6-/7646-ĸ1 %74&û7+6 %7,!01û-&"+&"*Ǿ 7ĖŠ &,4û)2 ĸ(,4&1û46-ĸ1ûŠ4&! 7"+&46(2-2),
Š4&! 7"+&"*71612ĸ2!,Ɠ6 &(,ĺ *,46ǽ, %,!"*416 %-/76-!( %'"01/ŃƓ+& *&Ė!7646-ĸ ,+û(4,1û
Š4&! 7"+&02*û0(ĸ!"(Ǿ(1Ń/"7,01ĸ6-/7"(7+"+2"7-&" 7"+&,46#2+!207(-&1ĸ,46ǽ,!1"(1"+/,7)& 76*6
7&"&"&-/7"(Ɠ"*6!,4ĸŠ &4"$,/7Ė!2(/,4"$,ǽ&"*20&07247$)Ė!+&þ$,4/,7)& 7"+&2/, 7+6*ǽ
-/76-!(2Š*&"/ &"7-&" 7,+"$,02*2"7-&" 7"+&-/760ĸ2$2'û ,0,&"2-/4+&,+"'Ǿ40(7+"'-/7"7
"7-&" 7,+"$,'(,-,0Ɠ,+6Ǿ+&"+)"Ɠ6!,0-!(2-,+&*ǽ6*0*6*+&"-,!)"$-/7"-&0,*-/40-!(,4"$,ǽ
7+ 71,ǾƓ"40(72'û ,0,Ė2-,0Ɠ,+û*,Ɠ+!,(,+þ/,7-,/7û!7"+&7$/,*!7,+6*&Š/,!(*&"7-ŃƑ+&"'07"$,
,,4&û7(27-ĸ16-/7"72-,0Ɠ,+"$,7 %,4(2+/7" 70-!(,&"/ Ń42014,46 %"7-&" 7,+"$,Ǿ(1Ń/66&*
-/76-!ĸ4/7&"!7&"!7& 7"+&720146ǽ
74&û7(2716*ǾƓ"Š4&! 7"+&72*,462"7-&" 7"+&+&"4 %,!7û40(ĸ!*060-!(,4"'Ǿ+&"Ė!û-,!)"$þ
,-,!1(,4+&2-,!1(&"*,!0-!(Ń4&!/,4&7+ǽ

ǽ   
+#,/*2'"*6Ǿ&Ɠ4/* %-/, "02,#"/,4+&-/,!2(12ȍ2)1&3"/ȋ*,Ɠ"*601,0,4þ-/(16(&0-/7"!Ɠ,4"-,-&"/'û "
0-/7"!Ɠ1"$,4ĸŠ+&"-/,!2(12Ǿ407 7"$Ń)+,Š &ǿ-/"*&")2!,!1(,4"46+$/,!7"+&ǽ
"!+, 7"Š+&"-/76-,*&+*6Ǿ&Ɠ+&"7)"Ɠ+&",!-/(16(0-/7"!Ɠ,46 %+'4Ɠ+&"'076*!7&ĸ+&"*74&û7+6*77*&/"*
74/ &2*,462"7-&" 7"+&+Ɠ6 &"72"7-&" 7"+&,46*#2+!207"*(-&1ĸ,46*-,4&++,6þ46-"ĸ+&"+&"-/7"7
&"&"+(&"16-,1/7")&"+1Ǿ(1Ń/0ĸ2Ɠ6,(/"Š)"+&24,& %-,1/7"Ǿ*,Ɠ)&4,Š &Ɯ++0,46 %&-,0&!+"'4&"!76ǽ
Ė!7&",+-,!014û!,-/7"!014&"+&&,#"/16!"(41+"'!,2!7&"),+6 %,!-,4&"!7&ǽ
74&û7(27),(,4+&"*Š/,!(Ń47$/,*!7,+6 %4/* %*Ń4**6-/4,!,,1/76*64+&Š4&! 7"ĺ!,!1Ȓ
(,46 %Ǿ(1Ń/6 %460,(,Šþ'"0127)"Ɠ+&,+*ǽ&+ǽ,!/,!7'2#2+!2072,/74/1,Š &Š/,!(Ń44+&*7$/,*!7,+6 %
)24/1,Š &(164Ń4!+"$, ǽ

Infolinia: 801 888 000 | www.skandia.pl
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KP-FZM-160701

Skorowidz do OWU

„Multi Saver”

o indeksie: OW-R-FZM-160429
+#,/* '-/7"(7+7$,!+&"746*$+&*&46+&('û 6*&7,7-,/7û!7"+&
Ministra Finansów w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów
01,0,4+6 %-/7"77(ĸ!2"7-&" 7"ĺǾ46!+"$,+-,!014&"/1ǽǖǜ201ǽǘ
201467!+&ǖǖ4/7"Š+&ǗǕǖǚ/ǽ,!7&ĸ)+,Š &2"7-&" 7"+&,4"'&/"0"(2/ 6'+"'
,+&Ɠ"'7+'!7&"07)&01Ė4Ɠ+6 %!)&"&"1"*1Ń4,-&0+6 %4
&40(7+&"Ǿ4(1Ń/6 %-/$/# %7-&061"0&Ė7+'!2'ûǽ

3U]HVáDQNLZ\SáDW\ĞZLDGF]HĔOXEZDUWRĞFLZ\NXSX
XEH]SLHF]HQLD
2:8 =DNUHVXEH]SLHF]HQLDLZ\VRNRĞFLĞZLDGF]HĔ
2:8 7\PF]DVRZDRFKURQDXEH]SLHF]HQLRZD
2:8 5R]ZLą]DQLH8PRZ\
2:8 =DVDG\Z\SáDW\ĞZLDGF]HĔ
2:8 ĝZLDGF]HQLH]W\WXáXĝPLHUFL
2:8 ĝZLDGF]HQLH]W\WXáX'RĪ\FLD
2:8 :\SáDWDĝZLDGF]HQLD]W\WXáX'RĪ\FLDZIRUPLH
UHQW\]OHWQLPRNUHVHPJZDUDQWRZDQ\P
2:8 ĝZLDGF]HQLH:\NXSX
2JUDQLF]HQLDRUD]Z\áąF]HQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DNáDGX
XEH]SLHF]HĔXSUDZQLDMąFHGRRGPRZ\Z\SáDW\ĞZLDGF]HĔ
OXELFKREQLĪHQLD
2:8 2GSRZLHG]LDOQRĞü8EH]SLHF]\FLHOD
2:8 2JUDQLF]HQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL
XVW2:8 7\PF]DVRZDRFKURQDXEH]SLHF]HQLRZD
2:8 %UDNJZDUDQFMLZDUWRĞFL
2:8 2JUDQLF]HQLDXSUDZQLHĔ
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.RV]W\RUD]LQQHREFLąĪHQLDSRWUąFDQH]HVNáDGHNXEH]SLHF]H
QLRZ\FK]DNW\ZyZXEH]SLHF]HQLRZ\FKIXQGXV]\NDSLWDáRZ\FK
OXESRSU]H]XPRU]HQLHMHGQRVWHNXF]HVWQLFWZDXEH]SLHF]HQLR
Z\FKIXQGXV]\NDSLWDáRZ\FK
2:8 2SáDW\
2:8 ,QGHNVDFMDPLQLPDOQHMZ\VRNRĞFLRSáDW\SRGVWDZRZHM
8VWZ=DáąF]QLNXQUGR2:8 VWDZNLRSáDWSRELHUDQ\FK
]W\WXáX]DZDUFLDLZ\NRQ\ZDQLD8PRZ\
:DUWRĞüZ\NXSXXEH]SLHF]HQLDZSRV]F]HJyOQ\FKRNUHVDFK
WUZDQLDRFKURQ\XEH]SLHF]HQLRZHMRUD]RNUHVZNWyU\P
URV]F]HQLHRZ\SáDWĊZDUWRĞFLZ\NXSXQLHSU]\VáXJXMH
2:8 ĝZLDGF]HQLH:\NXSX
8VWZ=DáąF]QLNXQUGR2:8 2NUHĞORQ\SURFHQW&]ĊĞFL
%D]RZHM5DFKXQNXZ\SáDFDQ\8EH]SLHF]DMąFHPXZSU]\SDGNX
RGSLVDQLD-HGQRVWHN)XQGXV]\]&]ĊĞFL%D]RZHM5DFKXQNX
Z]ZLą]NX]FDáNRZLWąZ\SáDWąĝZLDGF]HQLD:\NXSX
&+&"'076!,(2*"+17,01ĸ714&"/!7,+6 %4ĸû/ǖǖǞȡǗǕǖǛ/7û!2(+!&á6 &",4/76014,
"7-&" 7"ĺǽǽ7!+&Ǘǝ(4&"1+&ǗǕǖǛ/,(2&4 %,!7&4Ɠ6 &"7!+&"*ǗǞ(4&"1+&ǗǕǖǛǽ

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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O$Ńlne Warunki Uez-ie zenia na á6 ie
z Uez-ie zeniow6* Fundusze* a-itaĸow6*
ze Skĸadkû Re$ularnû

„Multi Saver”

țOW-R-FZM-160429Ȝ
ro$i Kliencie zawierajûcy UmowĖȂ
O$ólne Warunki Uezpieczenia țOWUȜ to najwaƓniejszy dokument okreŠlajûcy Twoje prawa i oowiûzkiǾ wynikajûce
z Umowy. est to tekst pisany specyƜcznym i formalnym jĖzykiem prawniczym.
W niektórych miejscach znajdziesz krótkie ojaŠnienia lu przykĸadyǾ które uĸatwiû i lekturĖ i zrozumienie treŠci
OWU. PamiĖtajǾ Ɠe opisy te naleƓy czytaþ ĸûcznie z treŠciû para$rafówǾ poniewaƓ to one sû najwaƓniejsze.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
ǖǽ  -o!014&" $Ń)+6 % /2+(Ń4 "7-&" 7"+& + á6 &" 7 "7-&" 7"+&o46* 2+!207"* -&1ĸo46* 7" (ĸ!(û
"$2)/+û ȍ2)1& 3"/ȋ ț74+6 % !)"' Ȝ (+!& á6 &" o4/76014o "7-&" 7"ĺ ǽǽ 74&"/ 2*o46 2"7-&" 7"+&
+ Ɠ6 &" 7 2"7-&" 7"+&o46* #2+!207"* (-&1ĸo46*ǽ
Na koĺcu znajduje siĖ Zaĸûcznik nr 1 do OWU Ȕ jest to dokumentǾ w którym znajdziesz parametry takie jak
dopuszczalny wiek Uezpieczone$oǾ minimalne i maksymalne wysokoŠci skĸadek oraz wysokoŠci opĸat poieranych
w trakcie trwania Umowy.
Ǘǽ /"Šþ *o46 74/1 '"01 4" 4+&o0(2 o 74/ &" *o46Ǿ Ǿ "$2)*&+&" "7-&" 7"+&o46 % 2+!2076 -&1ĸo46 %Ǿ
o!1(o46* "$2)*&+&" "7-&" 7"+&o4"$o 2+!2072 -&1ĸo4"$o (+!& ( '& )o)+6 %Ǿ o)&0&"Ǿ 7ĸû 7+&( % !o
o)&06 o/7 &++6 % !o(2*"+1 % 46014&o+6 % -/7"7 "7-&" 76 &") 4 74&û7(2 7 *o4û )2 27$o!+&o+6 % -/7"7 01/o+6
*o46ǽ
Zawarcie Umowy Multi Saver wiûƓe siĖ z inwestycjû w Fundusz Skandia Akcji Gloalnych. Pozycja ta charakteryzuje siĖ wysokim poziomem ryzyka inwestycyjne$oǾ w zwiûzku z czym jest odpowiednia dla osó Šwiadomie
akceptujûcych moƓliwoŠþ straty czĖŠci lu caĸoŠci wpĸaconych Šrodków.
Opis ryzyk zwiûzanych z inwestycjû znajdziesz we wniosku o zawarcie UmowyǾ odatkowym e$ulaminie Uezpieczeniowe$o Funduszu Kapitaĸowe$o Skandia Akcji Gloalnych oraz w Karcie ProduktuǾ którû otrzymasz wraz z OWU.
O szcze$óĸy pytaj doradcĖȂ
3ǽ /7"!*&o1"* *o46 '"01 Ɠ6 &" "7-&" 7o+"$o o/7 &+4"01o4+&" -/7"7 "7-&" 76 &")Ǿ + /676(o "7-&" 7'û "$oǾ
Š/o!(Ń4 -o %o!7û 6 % 7" (ĸ!"( "$2)/+6 % 4-ĸ +6 % 7 1612ĸ2 *o46 4 "7-&" 7"+&o46 2+!207 -&1ĸo46 (+!&
( '& )o)+6 %Ǿ  4 -/76-!(2 -/7"(071ĸ "+& *o46 4 /&+1 14/16Ǿ 4 "7-&" 7"+&o4" 2+!207" -&1ĸo4"
!o01Ė-+" 4 /* % *o46Ǿ 4 o(/"0&"Ǿ + '(& *o4 7o01ĸ 74/1ǽ ")"* *o46 +&" '"01 /")&7 ' 760(Ń4 4 (/Ń1(&*
%o/67o+ &" 70o46*ǽ
Ǚǽ +4"016 ' 4 "7-&" 7"+&o46 2+!207 -&1ĸo46 (+!& ( '& )o)+6 % %/(1"/672'" 0&Ė 460o(&* -o7&o*"* /676(
&+4"016 6'+"$oǾ 4 74&û7(2 7 76* '"01 o!-o4&"!+& !) ()&"+1Ń4 Š4&!o*&" ( "-12'û 6 % *oƓ)&4oŠþ 01/16 7ĖŠ & )2
ĸoŠ & 4-ĸ o+6 % Š/o!(Ń4ǽ
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EFINI E
§2
Niektóre zwroty uƓywane w OWU sû pisane wielkû literû.
Sû one zdeƜniowaneǾ poniewaƓ majû szcze$ólne znaczenie dla umowy uezpieczenia lu ich treŠþ odie$a
od jĖzyka potoczne$o. la uĸatwienia zostaĸy one podzielone na $rupy tematyczne.
eƓeli zapoznasz siĖ z nimiǾ Ėdzie i ĸatwiej w peĸni zrozumieþ treŠþ OWU.
ǖǽ " 407")(& % !o(2*"+1 % 74&û7+6 % 7 74/ &"* & 46(o+64+&"* *o46 74/1"' + -o!014&" Ǿ 2Ɠ64 0&Ė
1"/*&+Ń4Ǿ (1Ń/" 7!"Ɯ+&o4+" 0û +01Ė-2'û oǿ
Podmioty Umowy
ǖȜ Uezpieczajûcy Ȕ o0o Ɯ76 7+ 74&"/'û  *o4Ė 7 "7-&" 76 &")"* & 7oo4&û7+ !o 7-ĸ16 (ĸ!(& "$2)/+"'ǽ
"7-&" 7'û 6 '"01 '"!+o 7"Š+&" "7-&" 7o+6*ǽ
ǗȜ Uezpieczony Ȕ o0o Ɯ76 7+Ǿ (1Ń/"' Ɠ6 &" '"01 -/7"!*&o1"* *o46ǽ
3Ȝ Uezpieczyciel Ȕ (+!& á6 &" o4/76014o "7-&" 7"ĺ ǽǽ
ǙȜ UposaƓony Ȕ o0o Ɯ76 7+Ǿ o0o -/4+ )2 '"!+o01( o/$+&7 6'+ +&"-o0&!'û  o0oo4oŠ & -/4+"'Ǿ 40(7+
'(o 2-/4+&o+ !o o1/76*+& Š4&! 7"+& 4 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7o+"$oǾ + 4/2+( % o(/"Š)o+6 % 4 ǽ
ǚȜ UposaƓony ZastĖpczy Ȕ o0o Ɯ76 7+Ǿ o0o -/4+ )2 '"!+o01( o/$+&7 6'+ +&"-o0&!'û  o0oo4oŠ & -/4+"'Ǿ
40(7+ '(o 2-/4+&o+ !o o1/76*+& Š4&! 7"+& 4 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7o+"$oǾ + 4/2+( % o(/"Š)o+6 %
4 Ǿ '"Š)& -o0Ɠo+6 7*/ĸ -/7"! Š*&"/ &û "7-&" 7o+"$o )2 21/ &ĸ -/4o !o 1"$o Š4&! 7"+& )2 4 -/76-!(2
/(2 40(7+& -o0Ɠo+"$oǽ
Parametry Umowy
ǛȜ Okres Uezpieczenia Ȕ o(/"0Ǿ 4 (1Ń/6* "7-&" 76 &") -o+o0& o!-o4&"!7&)+oŠþ 7 1612ĸ2 *o46ǽ o 7û1"( & (o+&"
(/"02 "7-&" 7"+& 40(7+6 '"01 4 o)&0&"ǽ
ǜȜ Okres azowy Ȕ o(/"0 -&"/4076 % -&Ė &2 1 o)&06ǽ
ǝȜ ata oƓycia Ȕ !7&"ĺ o(/"Š)o+6 4 ĸû 7+&(2 +/ ǖ !o Ǿ 4 (1Ń/6* (oĺ 76 0&Ė (/"0 "7-&" 7"+& & "7-&" 7o+6
+64 -/4o !o ¯4&! 7"+& 7 1612ĸ2 oƓ6 &ǽ
9Ȝ Miesiûc Polisy Ȕ o(/"0 *&"0&Ė 7+6Ǿ (1Ń/"$o -o 7û1(&"* '"01 40(7+6 4 o)&0&" !7&"ĺ -o 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ
 4 o(/"0 % (o)"'+6 % Ȕ !7&"ĺǾ (1Ń/6 !1û o!-o4&! !+&o4& -o 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ  '"Ɠ")& 1(&"$o !+&
4 !+6* *&"0&û 2 +&" * Ȕ o011+& !7&"ĺ *&"0&û  ()"+!/7o4"$oȀ -o46Ɠ076 o(/"0 2-ĸ64 4 !+&2 01+o4&û 6* -o 7û1"(
-&"/407"$o !+& o(/"02 (o)"'+"$oǽ
ǖǕȜ ocznica Polisy Ȕ !7&"ĺ o!-o4&!'û 6 !+&o4& 40(7+"*2 4 o)&0&" '(o !7&"ĺ -o 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ
(1Ń/6 +01Ė-2'" 4 (o)"'+6 % 1 % o)&06Ǿ -/76 76* 7 /o 7+& Ė !+& Ǘ9 )21"$o 24Ɠ 0&Ė o011+& !7&"ĺ )21"$o (Ɠ!"$o
+01Ė-+"$o o(2 o)&06ǽ
ǖǖȜ ok Polisy Ȕ o(/"0 /o 7+6 *&Ė!76 (o)"'+6*& o 7+& *& o)&06Ǿ -&"/4076 o( o)&06 /o7-o 76+ 0&Ė 4 !+&2 -o 7û1(2 (/"02
"7-&" 7"+&Ǿ  (o)"'+" 1 o)&06 /o7-o 76+'û 0&Ė 4 o 7+& Ė o)&06ǽ
ǖǗȜ zieĺ ooczy Ȕ (Ɠ!6 !7&"ĺ 16$o!+&Ǿ 7 46ĸû 7"+&"* 0oŃ1 & +&"!7&") o/7 -o7o01ĸ6 % !+& 2014o4o 4o)+6 % o! -/ 6
+ 1"/61o/&2* ǽ
Skĸadka
ǖ3Ȝ Skĸadka e$ularna Ȕ (4o1 46+&('û  7 *o46Ǿ 4-ĸ + 4 1"/*&+ % & 460o(oŠ & 40(7+"' 4 o)&0&"ǽ
ǖǙȜ Termin Wyma$alnoŠci Ȕ -&"/4076 !7&"ĺ o(/"02Ǿ 7 (1Ń/6 +)"Ɠ+ '"01 (ĸ!( "$2)/+ǽ "01 1o !7&"ĺ 40(7+6 4 o)&0&"Ǿ
(1Ń/6 o!-o4&! ! &" -o 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&ǽ
¯wiadczenia z tytuĸu Umowy
ǖǚȜ ¯wiadczenie z tytuĸu oƓycia Ȕ (4o1 Š4&! 7"+& 7 *o46 46-ĸ + -/7"7 "7-&" 76 &") 4 -/76-!(2 !oƓ6 &
-/7"7 "7-&" 7o+"$o 16 oƓ6 &ǽ
ǖǛȜ ¯wiadczenie z tytuĸu ¯mierci Ȕ (4o1 Š4&! 7"+& 7 *o46 46-ĸ + -/7"7 "7-&" 76 &") 4 -/76-!(2 Š*&"/ &
Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.
ǖǜȜ ¯wiadczenie Wykupu Ȕ kwo1a Šwia!czenia z U*ow6 w6pĸacana przez Ubezpiecz6cie)a w prz6pa!kac% okreŠ)on6c%
w OUǾ z prz6cz6n inn6c% niƓ !oƓ6cie przez Ubezpieczonego a16 oƓ6ciaǾ Š*ierþ Ubezpieczonego )2b o!s1ûpienie
przez Ubezpiecza'ûcego o! U*ow6Ǿ a w szczegŃ)noŠci w prz6pa!k2 zĸoƓenia wniosk2 o w6pĸa1Ė ¯wia!czenia 6k2p2Ǿ
rozwiûzania U*ow6 na sk21ek zaprzes1ania opĸacania kĸa!ek eg2)arn6c%Ǿ spa!k2 ar1oŠci ac%2nk2 poniƓe' war1oŠci
na)eƓn6c% opĸa1 )2b zĸoƓenia oŠwia!czenia o rozwiûzani2 U*ow6.
Inwestowanie Šrodków
ǖǝȜ Pozycja Inwestycyjna Ȕ Ubezpieczeniow6 2n!2sz api1aĸow6 )2b or1#e) o!e)ow6Ǿ wskaz6wan6 przez Ubezpiecza'ûcego
w 6spoz6c'i 1aĸe' )2b !6spoz6c'i onwers'i.
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ǖ9Ȝ Wariant Otwarty Ȕ opc'a po)ega'ûca na rozszerzeni2 o#er16 inwes16c6'ne' !os1Ėpne' w ra*ac% U*ow6 o Ubezpieczeniowe
2n!2sze api1aĸowe i or1#e)e o!e)owe wskazane w 6kazie oz6c'i nwes16c6'n6c% wĸaŠciw6* !)a U*Ńw ȍ2)1i a3erȋ.
Opc'a 1a !os1Ėpna 'es1 16)ko w 1rakcie 1rwania U*ow6Ǿ w prz6pa!kac% wskazan6c% w Ȩ ǖǙ.
ǗǕȜ Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy țUFKȜ Ȕ w6!zie)on6 #2n!2sz ak16wŃw Ubezpiecz6cie)a.
ǗǖȜ Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy Skandia Akcji Gloalnych țFundusz Skandia Akcji GloalnychȜ – Ubezpieczeniow6 2n!2sz api1aĸow6 )ok2'ûc6 Šro!ki w er16Ɯka16 2n!2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1egoǾ k1Ńrego !eƜnic'a oraz
c%arak1er6s16ka okreŠ)ona 'es1 w o!a1kow6* eg2)a*inie Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego kan!ia kc'i
)oba)n6c%.
ǗǗȜ ednostki Funduszu – czĖŠci Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego s1anowiûce proporc'ona)n6 2!ziaĸ w 'ego
k16wac% e11o.
Ǘ3Ȝ ena ednostki Funduszu – war1oŠþ s1anowiûca w6nik po!zie)enia war1oŠci k16wŃw e11o Ubezpieczeniowego 2n!2sz2
api1aĸowego przez )iczbĖ 'e!nos1ek 1ego #2n!2sz2Ǿ po k1Ńre' Ubezpiecz6cie) zapis2'e )2b o!pis2'e e!nos1ki 2n!2sz2
na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6.
ǗǙȜ ena Emisyjna – cenaǾ po k1Ńre' Ubezpiecz6cie) zapis2'e na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6 Šro!ki poc%o!zûce z !ane'
kĸa!ki eg2)arne'Ǿ rŃwna cenie e*is6'ne' cer16Ɯka12 wskazane' w war2nkac% e*is'i er16Ɯka1Ńw 2n!2sz2 nwes16c6'nego
a*kniĖ1ego wĸaŠciwe' !)a !ane' e*is'i 2n!2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego.
ǗǚȜ zieĺ Wyceny – !zieĺǾ w k1Ńr6* 2s1a)ane sû en6 e!nos1ek 2n!2sz6.
ǗǛȜ Aktywa Netto – ak16wa Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego po*nie'szone o 'ego zobowiûzania.
ǗǜȜ Fundusz Inwestycyjny – #2n!2sz inwes16c6'n6 !ziaĸa'ûc6 na 1er61ori2* paĺs1w czĸonkowskic% Unii 2rope'skie' )2b
#2n!2sz inwes16c6'n6 e*i12'ûc6 'e!nos1ki 2czes1nic1wa i cer16Ɯka16 inwes16c6'ne !op2szczone !o p2b)icznego obro12
na r6nkac% reg2)owan6c% poza granica*i paĺs1w czĸonkowskic% Unii 2rope'skie'.
ǗǝȜ Portfel Modelowy țPMȜ – zes1aw e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ kons1r2owan6 na po!s1awie bieƓûc6c% reko*en!ac'i pro#es'ona)nego zewnĖ1rznego !ora!c6 Ubezpiecz6cie)aǾ !ziaĸa'ûcego na po!s1awie o!powie!niego zezwo)enia organ2 na!zor2Ȁ
reko*en!ac'e zewnĖ1rznego !ora!c6 okreŠ)a'û skĸa! procen1ow6 e!nos1ek 2n!2sz6 poszczegŃ)n6c% Ubezpieczeniow6c%
2n!2sz6 api1aĸow6c% w !an6* or1#e)2 o!e)ow6*.
Ǘ9Ȝ WartoŠþ Portfela Modelowe$o – ĸûczna war1oŠþ e!nos1ek 2n!2sz6 poszczegŃ)n6c% Ubezpieczeniow6c% 2n!2sz6
api1aĸow6c% w !an6* or1#e)2 o!e)ow6*Ǿ zapisana na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ 2s1a)ana w oparci2 o en6
e!nos1ek 2n!2sz6.
3ǕȜ yspozycja Staĸa – !6spoz6c'a inwes1owania kĸa!ek eg2)arn6c%Ǿ skĸa!ana przez Ubezpiecza'ûcegoǾ okreŠ)a'ûca sposŃb
po!ziaĸ2 16c% skĸa!ek po*iĖ!z6 poszczegŃ)ne oz6c'e.
3ǖȜ Konwersja – za*ianaǾ na po!s1awie wskazania Ubezpiecza'ûcego a)bo Ubezpiecz6cie)a țȨ ǖǙȜǾ czĖŠci )2b caĸoŠci oz6c'i
nwes16c6'n6c% na inne oz6c'e nwes16c6'ne !os1Ėpne w ra*ac% U*ow6.
3ǗȜ achunek ednostek Funduszy – w6o!rĖbnion6 !)a !ane' U*ow6 re'es1r Šro!kŃw prowa!zon6 przez Ubezpiecz6cie)aǾ
na k1Ńr6* zapis6wana 'es1 war1oŠþ Šro!kŃw s1anowiûc6c% po!s1awĖ !)a 2s1a)enia w6sokoŠci Šwia!czeĺ w6nika'ûc6c%
z U*ow6Ǿ w6raƓon6 poprzez e!nos1ki 2n!2sz6Ǿ k1Ńrego ak12a)na war1oŠþ 2s1a)ana 'es1 w oparci2 o en6 e!nos1ek
2n!2sz6Ǿ )2b w prz6pa!kac% okreŠ)on6c% w OU bezpoŠre!nio w Šro!kac% pieniĖƓn6c%.  ra*ac% ac%2nk2 e!nos1ek
2n!2sz6 w6rŃƓnia siĖ zĖŠþ azowû oraz zĖŠþ o)nû.
33Ȝ WartoŠþ achunku – war1oŠþ wsz6s1kic% Šro!kŃw zapisan6c% na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6 rŃwna s2*ie ar1oŠci
zĖŠci azowe' ac%2nk2 oraz ar1oŠci zĖŠci o)ne' ac%2nk2.
3ǙȜ zĖŠþ azowa achunku – czĖŠþ Šro!kŃw zapisan6c% na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ poc%o!zûc6c% ze kĸa!ki
eg2)arne' na)eƓne' za Okres azow6.
3ǚȜ WartoŠþ zĖŠci azowej achunku – s1anowiûca zĖŠþ azowû ac%2nk2 war1oŠþ Šro!kŃw zapisan6c% w !an6* !ni2 na
ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ ob)iczona 'ako )iczba e!nos1ek 2n!2sz6 po*noƓona przez wĸaŠciwe en6 e!nos1ek
2n!2sz6Ǿ a w prz6pa!kac% okreŠ)on6c% w OUǾ powiĖkszona o war1oŠþ Šro!kŃw pieniĖƓn6c%.
3ǛȜ zĖŠþ Wolna achunku – czĖŠþ Šro!kŃw zapisan6c% na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ poc%o!zûc6c% ze kĸa!ki
eg2)arne' na)eƓne' po Okresie azow6*.
3ǜȜ WartoŠþ zĖŠci Wolnej achunku – s1anowiûca zĖŠþ o)nû ac%2nk2 war1oŠþ Šro!kŃw zapisan6c% w !an6* !ni2 na
ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ ob)iczona 'ako )iczba e!nos1ek 2n!2sz6 po*noƓona przez wĸaŠciwe en6 e!nos1ek
2n!2sz6Ǿ a w prz6pa!kac% okreŠ)on6c% w OUǾ powiĖkszona o war1oŠþ Šro!kŃw pieniĖƓn6c%.
okumenty
3ǝȜ Umowa – 2*owa 2bezpieczenia zawar1a *iĖ!z6 Ubezpiecz6cie)e* a Ubezpiecza'ûc6* zgo!nie z ninie'sz6*i OU.
39Ȝ Polisa – !ok2*en1 po1wier!za'ûc6 zawarcie U*ow6 *iĖ!z6 Ubezpiecza'ûc6* i Ubezpiecz6cie)e*.
ǙǕȜ e$ulamin Uezpieczeniowych Funduszy Kapitaĸowych – reg2)a*in zawiera'ûc6 w szczegŃ)noŠci c%arak1er6s16kĖ
ak16wŃw wc%o!zûc6c% w skĸa! Ubezpieczeniow6c% 2n!2sz6 api1aĸow6c%Ǿ kr61eria !obor2 ak16wŃw oraz zasa!6 ic%
!6wers6Ɯkac'i i inne ograniczenia inwes16c6'neǾ s1anowiûc6 in1egra)nû czĖŠþ OU.
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ǙǖȜ e$ulaminy Usĸu$ odatkowych – eg2)a*in6 2sĸ2g zwiûzan6c% z Ubezpieczeniow6*i 2n!2sza*i api1aĸow6*iǾ
o#erowan6c% przez Ubezpiecz6cie)a w ra*ac% !ane' U*ow6.
ǙǗȜ odatkowy e$ulamin Uezpieczeniowe$o Funduszu Kapitaĸowe$o Skandia Akcji Gloalnych țodatkowy e$ulamin
Funduszu Skandia Akcji GloalnychȜ – reg2)a*in zawiera'ûc6 w szczegŃ)noŠci c%arak1er6s16kĖ ak16wŃw wc%o!zûc6c%
w skĸa! Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego kan!ia kc'i )oba)n6c%Ǿ kr61eria !obor2 ak16wŃw oraz zasa!6
ic% !6wers6Ɯkac'i i inne ograniczenia inwes16c6'neǾ s1anowiûc6 in1egra)nû czĖŠþ OU.

ZARES UEZPIEZENIA I WSOO¯I ¯WIAZE
§3
akres 2bezpieczenia obe'*2'e nas1Ėp2'ûce z!arzenia 2bezpieczenioweǿ
ǖȜ !oƓ6cie przez Ubezpieczonego a16 oƓ6ciaǾ
ǗȜ Š*ierþ Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.
Ze wz$lĖdu na inwestycyjny charakter Umowy wysokoŠci Šwiadczeĺ uzaleƓnione sû od wartoŠci z$romadzonych
ŠrodkówǾ czyli od WartoŠci achunku țsuma zĖŠci azowej achunku oraz zĖŠci Wolnej achunkuȜ.
PoniƓej znajdziesz wysokoŠci ŠwiadczeĺǾ z zastrzeƓeniem przypadków o$raniczenia naszej odpowiedzialnoŠciǾ
okreŠlonych w Ȩ 9.
Ǘ.  prz6pa!k2 !oƓ6cia przez Ubezpieczonego a16 oƓ6cia Ubezpiecz6cie) w6pĸaca Ubezpieczone*2 ¯wia!czenie z 1612ĸ2
oƓ6cia w w6sokoŠci kwo16 rŃwne' ar1oŠci ac%2nk2.
3.  prz6pa!k2 Š*ierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia Ubezpiecz6cie) w6pĸaca UposaƓone*2 )2b inne' osobie
2prawnione' ¯wia!czenie z 1612ĸ2 ¯*ierci w w6sokoŠci kwo16 rŃwne' ar1oŠci ac%2nk2 powiĖkszone' o kwo1Ė rŃwnû
ǖǕʢ zĖŠci azowe' ac%2nk2.
Szcze$óĸowe zasady dotyczûce naliczania ¯wiadczenia Wykupu znajdziesz w Ȩ 23.
Ǚ.  prz6pa!k2 za'Šcia z!arzeĺ okreŠ)on6c% w OUǾ inn6c% niƓ !oƓ6cie a16 oƓ6ciaǾ Š*ierþ Ubezpieczonego )2b o!s1ûpienie
o! U*ow6Ǿ Ubezpiecz6cie) w6pĸaca Ubezpiecza'ûce*2 ¯wia!czenie 6k2p2 w w6sokoŠci kwo16 o!powia!a'ûce' ar1oŠci
zĖŠci o)ne' ac%2nk2Ǿ powiĖkszone' o okreŠ)on6 procen1 ar1oŠci zĖŠci azowe' ac%2nk2Ǿ wskazan6 w 2s1. ǝ aĸûcznika
nr 1 do OWU.

ZAS TRWANIA UMOW
§4
1. U*owa zawierana 'es1 na Okres Ubezpieczenia koĺczûc6 siĖ w dni2 a16 oƓ6cia. ĸ2goŠþ 1rwania U*ow6 2za)eƓniona 'es1
od wiek2 Ubezpieczonego ak12a)nego na dzieĺ zawarcia U*ow6.
Przy zawieraniu Umowy ierzemy pod uwa$Ė Twój wiek.
Ǘ. ini*a)n6 oraz *aks6*a)n6 wiek Ubezpieczonego 2*oƓ)iwia'ûc6 zawarcie U*ow6 zos1aĸ okreŠ)on6 w 2s1. 1 aĸûcznika
nr 1 do OWU.
Masz prawo do przedĸuƓenia Umowy o 10 Lat Polisy.
3. Ubezpiecza'ûc6 w okresie Ǚǚ dni przed koĺce* Okres2 UbezpieczeniaǾ 'ednak nie pŃƑnie' niƓ ǜ dni przez a1û oƓ6ciaǾ *a
prawo zĸoƓ6þ wniosek o przedĸ2Ɠenie Okres2 Ubezpieczenia o 1Ǖ a1 o)is6Ǿ nie dĸ2Ɠe' niƓ do ocznic6 o)is6 nas1Ėp2'ûce'
po dni2 2koĺczenia przez Ubezpieczonego ǜǚ rok2 Ɠ6cia.
Ǚ. rzedĸ2Ɠenie Okres2 Ubezpieczenia nas1Ėp2'e pod war2nkie* akcep1ac'i wniosk2 przez Ubezpiecz6cie)aǾ k1Ńr6 *a prawo
zaƓûdaþ od Ubezpieczonego w6peĸnienia doda1kow6c% #or*2)arz6Ǿ dos1arczenia doda1kowe' dok2*en1ac'i *ed6czne' )2b
na kosz1 Ubezpiecz6cie)a poddania siĖ badanio* )ekarski* w zakresie w6*agan6* przez Ubezpiecz6cie)a – w p)acŃwce
wskazane' )2b za1wierdzone' przez niego.
ǚ. W okresie przedĸ2Ɠenia Okres2 Ubezpieczenia Ubezpiecz6cie) w6kon2'e U*owĖ i pobiera opĸa16 zgodnie z OWUǾ a Ubezpiecza'ûc6 zac%ow2'e wsze)kie prawa i obowiûzki w6nika'ûce z U*ow6.

ZAWARIE UMOW
§5
okumenty zwiûzane z Umowû znajdziesz na naszej stronie www oraz po zalo$owaniu do serwisu Skandia Online
1. Ubezpiecza'ûc6 przed zawarcie* U*ow6 o1rz6*2'e OWUǾ eg2)a*in Ubezpieczeniow6c% 2nd2sz6 api1aĸow6c% oraz
oda1kow6 eg2)a*in Ubezpieczeniowego 2nd2sz2 api1aĸowego kandia kc'i )oba)n6c%. ok2*en16 1e dos1Ėpne sû
1eƓ na s1ronie in1erne1owe' Ubezpiecz6cie)a.
Ǘ. War2nkie* zawarcia U*ow6 'es1 ĸûczne speĸnienie nas1Ėp2'ûc6c% przesĸanekǿ
1Ȝ zĸoƓenie prawidĸowo w6peĸnionegoǾ ko*p)e1nego wniosk2 o zawarcie U*ow6Ǿ podpisanego przez Ubezpiecza'ûcego
bĖdûcego 'ednoczeŠnie Ubezpieczon6*Ǿ
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ǗȜ akcep1ac'a wniosk2 o zawarcie U*ow6 przez Ubezpiecz6cie)aǾ
3Ȝ na wniosek Ubezpiecz6cie)a - w6peĸnienie doda1kow6c% #or*2)arz6Ǿ dos1arczenie doda1kowe' dok2*en1ac'i *ed6czne'
oraz na Ɠûdanie i kosz1 Ubezpiecz6cie)aǾ poddanie siĖ badanio* )ekarski* przez UbezpieczonegoǾ w zakresie w6*agan6*
przez Ubezpiecz6cie)a – w p)acŃwce wskazane' )2b za1wierdzone' przez Ubezpiecz6cie)a.
ednym z etapów rozpatrywania wniosku jest ocena ryzyka uezpieczeniowe$o. okonujemy jej na podstawie
odpowiedzi udzielonych przez ieie we wnioskuǾ ale moƓemy teƓ poprosiþ iĖ o podanie dodatkowych informacji
lu o poddanie siĖ adaniom medycznym na nasz koszt.
3. Ubezpiecz6cie) *oƓeǿ
1Ȝ zwrŃciþ wniosek o zawarcie U*ow6 do 2z2peĸnienia – w prz6padk2 niew6peĸnienia wniosk2Ǿ zgodnie z 2s1. 1 pk1 1ȜǾ
ǗȜ zaƓûdaþ doda1kow6c% dok2*en1Ńw i in#or*ac'i wskazan6c% w 2s1. 1 pk1 3ȜǾ niezbĖdn6c% do pod'Ėcia dec6z'i o zawarci2
U*ow6.
MoƓe siĖ okazaþǾ Ɠe ze wz$lĖdu na Twój stan zdrowia wysokoŠþ Šwiadczenia z tytuĸu Šmierci zostanie o$raniczona.
eŠli nie wyrazisz z$ody na takû zmianĖ w terminie ǜ dni od otrzymania PolisyǾ nie dojdzie do zawarcia Umowy
ținformacje o tym znajdziesz w Ȩ 6 ust. 4 - ǚȜ.
Ǚ. a pods1awie in#or*ac'i zawar16c% we wniosk2 o zawarcie U*ow6 oraz w inn6c% dok2*en1ac% do16czûc6c% s1an2 zdrowia
UbezpieczonegoǾ dokon6wana 'es1 ocena r6z6ka. o dokonani2 ocen6 r6z6ka Ubezpiecz6cie) zas1rzega sobie prawo do ograniczenia kwo16 ¯wiadczenia z 1612ĸ2 ¯*ierci do kwo16 rŃwne' War1oŠci ac%2nk2 powiĖkszone' o kwo1Ė rŃwnû 1ʢ War1oŠci
zĖŠci azowe' ac%2nk2 w caĸ6* okresie 1rwania U*ow6. W 1aki* prz6padk2 zas1osowanie bĖdû *iaĸ6 pos1anowienia
Ȩ Ǜ 2s1. Ǚ - ǚ.
ǚ. W prz6padk2 niewpĸ6niĖcia kĸadki eg2)arne' na rac%2nek bankow6 Ubezpiecz6cie)a )2b brak2 doda1kow6c% dok2*en1Ńw
i in#or*ac'iǾ o k1Ńr6c% *owa w 2s1. ǗǾ waƓnoŠþ wniosk2 o zawarcie U*ow6 w6gasa z 2pĸ6we* 9Ǖ dni od da16 'ego sporzûdzenia.
a1a sporzûdzenia wniosk2 o zawarcie U*ow6 'es1 wskazana na 16* wniosk2.
Ǜ. Ubezpiecz6cie) *a prawo nie zaakcep1owaþ wniosk2 o zawarcie U*ow6 i od*Ńwiþ zawarcia U*ow6. W 1aki* prz6padk2
Ubezpiecz6cie) zwrŃci Ubezpiecza'ûce*2 zapĸaconû kĸadkĖ eg2)arnû w 1er*inie ǜ dni od dnia od*ow6 zawarcia U*ow6.

WSTAWIENIE POLIS
§6
Po podjĖciu pozytywnej decyzji w sprawie zawarcia Umowy i opĸaceniu przez ieie pierwszej Skĸadki e$ularnejǾ
potwierdzimy zawarcie UmowyǾ wystawiajûc PolisĖ.
1.  zas1rzeƓenie* prawa do od*ow6 zawarcia U*ow6Ǿ po speĸnieni2 wsz6s1kic% war2nkŃw wskazan6c% w Ȩ ǚ 2s1. Ǘ i opĸaceni2
przez Ubezpiecza'ûcego pierwsze' kĸadki eg2)arne'Ǿ Ubezpiecz6cie) po1wierdza zawar1û U*owĖ oraz wskaz2'e poczû1ek
Okres2 UbezpieczeniaǾ w6s1awia'ûc o)isĖ i dorĖcza'ûc 'û Ubezpiecza'ûce*2 w 1er*inie 1Ǚ ni obocz6c% od 'e' w6s1awienia.
ata wystawienia Polisy to 20. dzieĺ dane$o miesiûca kalendarzowe$oǾ pod warunkiemǾ
Ɠe dokonasz wpĸaty Skĸadki e$ularnej maksymalnie na 3 ni oocze przed dniem wystawienia dokumentu.
Ǘ. a1û w6s1awienia o)is6 'es1 ǗǕ. dzieĺ danego *iesiûca ka)endarzowegoǾ pod war2nkie*Ǿ iƓ zapĸa1a pierwsze' kĸadki
eg2)arne' nas1ûpi nie pŃƑnie' niƓ do koĺca 3. nia oboczego przed ǗǕ. dnie* danego *iesiûca ka)endarzowego.
Maksymalne daty wpĸat pierwszych Skĸadek e$ularnych dla poszcze$ólnych miesiĖcy znajdziesz w taeli poniƓej.
Sû to daty umoƓliwiajûce wystawienie Polisy w miesiûcu dokonania wpĸaty skĸadki.
Przykĸadowe daty zapĸaty pierwszej Skĸadki e$ularnej umoƓliwiajûce wystawienie Polisy w miesiûcu wpĸaty w 2016 r.
a' ǗǕ1Ǜ
apĸa1a pierwsze' kĸadki eg2)arne' do 1ǜ. *a'a ǗǕ1Ǜ r.
a1a w6s1awienia o)is6 – ǗǕ. *a'a ǗǕ1Ǜ r.
zerwiec ǗǕ1Ǜ
apĸa1a pierwsze' kĸadki eg2)arne' do 1ǚ. czerwca ǗǕ1Ǜ r.
a1a w6s1awienia o)is6 – ǗǕ. czerwca ǗǕ1Ǜ r.
ipiec ǗǕ1Ǜ
apĸa1a pierwsze' kĸadki eg2)arne' do 1ǚ. )ipca ǗǕ1Ǜ r.
a1a w6s1awienia o)is6 – ǗǕ. )ipca ǗǕ1Ǜ r.
ierpieĺ ǗǕ1Ǜ
apĸa1a pierwsze' kĸadki eg2)arne' do 1ǜ. sierpnia ǗǕ1Ǜ r.
a1a w6s1awienia o)is6 – ǗǕ. sierpnia ǗǕ1Ǜ r.
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Wrzesieĺ ǗǕ1Ǜ
apĸa1a pierwsze' kĸadki eg2)arne' do 1ǚ. wrzeŠnia ǗǕ1Ǜ r.
a1a w6s1awienia o)is6 – ǗǕ. wrzeŠnia ǗǕ1Ǜ r.
aƑdziernik ǗǕ1Ǜ
apĸa1a pierwsze' kĸadki eg2)arne' do 1ǜ. paƑdziernika ǗǕ1Ǜ r.
a1a w6s1awienia o)is6 – ǗǕ. paƑdziernika ǗǕ1Ǜ r.
is1opad ǗǕ1Ǜ
apĸa1a pierwsze' kĸadki eg2)arne' do 1Ǜ. )is1opada ǗǕ1Ǜ r.
a1a w6s1awienia o)is6 – ǗǕ. )is1opada ǗǕ1Ǜ r.
r2dzieĺ ǗǕ1Ǜ
apĸa1a pierwsze' kĸadki eg2)arne' do 1ǚ. gr2dnia ǗǕ1Ǜ r.
a1a w6s1awienia o)is6 – ǗǕ. gr2dnia ǗǕ1Ǜ r.
eƓeli wpĸacisz pierwszû SkĸadkĖ e$ularnû w danym miesiûcuǾ ale po wskazanym powyƓej dniuǾ
wówczas Ėdziemy mo$li alokowaþ skĸadkĖ i wystawiþ PolisĖ dopiero w kolejnym miesiûcu.
3. W prz6padk2 zapĸa16 pierwsze' kĸadki eg2)arne' po dni2 wskazan6* w 2s1. ǗǾ da1û w6s1awienia o)is6 bĖdzie ǗǕ. dzieĺ
ko)e'nego *iesiûca ka)endarzowego.
Masz prawo sprzeciwiþ siĖ warunkom wskazanym w PolisieǾ których nie ma w OWU lu we wniosku o zawarcie
UmowyǾ jeŠli uwaƓaszǾ Ɠe sû dla ieie niekorzystne.
Masz na to ǜ dniǾ liczûc od dnia dorĖczenia Polisy.
PamiĖtaj jednakǾ Ɠe zĸoƓenie sprzeciwu spowodujeǾ Ɠe Umowa nie zostanie zawarta.
Ǚ. W prz6padk2Ǿ gd6 o)isa zawiera pos1anowieniaǾ k1Ńre odbiega'û na niekorz6Šþ Ubezpiecza'ûcego od 1reŠci zĸoƓonego przez
Ubezpiecza'ûcego wniosk2 o zawarcie U*ow6 )2b OWUǾ Ubezpiecz6cie) prz6 dorĖczeni2 o)is6 pise*nie powiada*ia o 16*
Ubezpiecza'ûcegoǾ w6znacza'ûc *2 sied*iodniow6 1er*in na zgĸoszenie sprzeciw2. er*inǾ o k1Ńr6* *owa pow6Ɠe'Ǿ 2waƓa
siĖ za zac%owan6Ǿ 'eƓe)i przed 'ego 2pĸ6we* Ubezpiecza'ûc6 zĸoƓ6 Ubezpiecz6cie)owi sprzeciw w sposŃb 2*oƓ)iwia'ûc6
'ednoznaczne 2s1a)enie da16 zĸoƓenia 1ego sprzeciw2.
ǚ. W prz6padk2 brak2 sprzeciw2 wskazanego w 2s1. ǙǾ U*owa doc%odzi do sk21k2 zgodnie z 1reŠciû o)is6Ǿ nas1Ėpnego dnia
po 2pĸ6wie w6znaczonego sied*iodniowego 1er*in2 na zgĸoszenie sprzeciw2. W razie zgĸoszenia sprzeciw2 wskazanego
w 2s1. Ǚ U*owa nie zos1a'e zawar1a i Ubezpiecz6cie) zwrŃci Ubezpiecza'ûce*2 zapĸaconû kĸadkĖ eg2)arnû w ciûg2 ǜ dni
od dnia o1rz6*ania sprzeciw2.

OSTMPIENIA O UMOW
§7
Wypeĸnienie wniosku o odstûpienie na odpowiednim formularzu Uezpieczyciela
usprawni proces wypĸaty Šrodków.
W okresie 30 dni od zawarcia Umowy masz prawo do odstûpienia Ȕ wtedy Umowa nie dojdzie do skutku.
1.  zas1rzeƓenie* sied*iodniowego 1er*in2 na zgĸoszenie sprzeciw2Ǿ o k1Ńr6* *owa w Ȩ Ǜ 2s1. Ǚ – ǚǾ Ubezpiecza'ûc6 *oƓe
ods1ûpiþ od U*ow6 w 1er*inie 3Ǖ dniǾ )iczûc od dnia zawarcia U*ow6 wskazanego w o)isie. W prz6padk2Ǿ o k1Ńr6* *owa
w Ȩ Ǜ 2s1. Ǚ – ǚǾ 1er*in na ods1ûpienie )iczon6 'es1 od da16 2pĸ6w2 1er*in2 na zgĸoszenie sprzeciw2. eƓe)i na'pŃƑnie' w c%wi)i
zawarcia U*ow6 Ubezpiecz6cie) nie poin#or*owaĸ Ubezpiecza'ûcego o prawie ods1ûpienia od U*ow6Ǿ 1er*in 3Ǖ dniǾ
o k1Ńr6* *owa pow6Ɠe'Ǿ biegnie od dniaǾ w k1Ńr6* Ubezpiecza'ûc6 dowiedziaĸ siĖ o 16* prawie. er*in 3Ǖ dni 2waƓa siĖ
za zac%owan6Ǿ 'eƓe)i przed 'ego 2pĸ6we* Ubezpiecza'ûc6 zĸoƓ6 Ubezpiecz6cie)owi oŠwiadczenie o ods1ûpieni2 od U*ow6
w sposŃb 2*oƓ)iwia'ûc6 'ednoznaczne 2s1a)enie da16 'ego zĸoƓenia.
Ǘ. Ods1ûpienie s1a'e siĖ sk21eczne z dnie* zĸoƓenia Ubezpiecz6cie)owi oŠwiadczenia Ubezpiecza'ûcego o ods1ûpieni2.
WysokoŠþ kwoty odstûpienia
3. W prz6padk2 ods1ûpienia od U*ow6Ǿ o k1Ńr6* *owa w 2s1. 1Ǿ Ubezpiecz6cie) zwraca Ubezpiecza'ûce*2 kwo1Ė ods1ûpienia
rŃwnû zapĸacone' kĸadce eg2)arne'ǿ
1Ȝ po*nie'szonû o opĸa16 wskazane w Ȩ ǗǙ 2s1. 1 pk1 1Ȝ – ǗȜ na)eƓne za okresǾ w k1Ńr6* Ubezpiecz6cie) 2dzie)aĸ oc%ron6
2bezpieczeniowe'Ǿ oraz
ǗȜ po*nie'szonû )2b powiĖkszonû o kwo1Ė w6nika'ûcû ze z*ian en ednos1ek 2nd2sz6Ǿ pows1aĸû w zwiûzk2 z a)okac'û
kĸadki eg2)arne' w okresieǾ w k1Ńr6* Ubezpiecz6cie) 2dzie)aĸ oc%ron6 2bezpieczeniowe' oraz
3Ȝ po*nie'szonû )2b powiĖkszonû o kwo1Ė w6nika'ûcû z rŃƓnic po*iĖdz6 enû *is6'nû a enû ednos1ki 2nd2sz2 kandia
kc'i )oba)n6c%Ǿ pows1aĸ6c% w zwiûzk2 z a)okac'û kĸadki eg2)arne' na ac%2nk2 ednos1ek 2nd2sz6.

1ǚ

W okresie 60 dni od otrzymania tzw. pierwszej informacji rocznej țjest to informacja o aktualnej wartoŠci Twoje$o
achunku oraz wysokoŠci Šwiadczeĺ z UmowyȜ masz po raz kolejny prawo do odstûpienia od UmowyǾ lecz na
innych warunkach.
Ǚ. Ubezpiecza'ûc6 *oƓe ods1ûpiþ od U*ow6 w 1er*inie ǛǕ dni od dnia o1rz6*ania po raz pierwsz6 in#or*ac'i o w6sokoŠci
ŠwiadczeĺǾ w 16* rŃwnieƓ ¯wiadczenia W6k2p2Ǿ prz6sĸ2g2'ûc6c% z 1612ĸ2 zawar1e' U*ow6Ǿ do k1Ńre' przekaz6waniaǾ zgodnie
z przepisa*i prawaǾ Ubezpiecz6cie) zobowiûzan6 'es1 nie rzadzie' niƓ raz w rok2.
ǚ. W prz6padk2 ods1ûpienia od U*ow6Ǿ o k1Ńr6* *owa w 2s1. ǙǾ Ubezpiecz6cie) w6pĸaca Ubezpiecza'ûce*2 kwo1Ė rŃwnû
War1oŠci ac%2nk2 po*nie'szonû o Ǚʢ War1oŠci ac%2nk2.
Zasady wyliczania kwoty do wypĸaty
Ustalenie kwoty odstûpienia zaleƓy od te$oǾ jakie Pozycje Inwestycyjne zapisane sû na achunku ednostek Funduszy.
Ǜ. asad6 ob)iczania kwo16 w6pĸacane' Ubezpiecza'ûce*2 w prz6padk2 ods1ûpienia za)eƓû od oz6c'i nwes16c6'n6c%Ǿ k1Ńre
na dzieĺ o1rz6*ania przez Ubezpiecz6cie)a oŠwiadczenia o ods1ûpieni2 sû zapisane w pos1aci ednos1ek 2nd2sz6 na
ac%2nk2 ednos1ek 2nd2sz6Ǿ zgodnie z poniƓszû 1abe)ûǿ
1Ȝ Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy Skandia Akcji 2Ȝ Pozycje Inwestycyjne dostĖpne w ramach Wariantu
Gloalnych
Otwartego
aȜ W prz6padk2 zĸoƓenia oŠwiadczenia w okresie od 1.
do 1ǝ. dnia danego *iesiûca ka)endarzowego – kwo1a
ods1ûpienia ob)iczona zos1anie wedĸ2g en6 ednos1ki
2nd2sz2 z nia W6cen6 dokonane' w *iesiûc2 o1rz6*ania wo1a ods1ûpienia ob)iczona zos1anie wedĸ2g
en ednos1ek 2nd2sz6 z nia W6cen6 danego
oŠwiadczeniaǾ z zas1rzeƓenie* 2s1. ǝ oraz Ȩ 3Ǘ.
Ubezpieczeniowego 2nd2sz2 api1aĸowegoǾ
bȜ W prz6padk2 zĸoƓenia oŠwiadczenia w okresie od 19. dnia nas1Ėp2'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w 1rzeci* ni2 obocz6*
danego *iesiûca ka)endarzowego do koĺca 1ego *iesiûca od dnia o1rz6*ania oŠwiadczeniaǾ
ka)endarzowego – kwo1a ods1ûpienia ob)iczona zos1anie z zas1rzeƓenie* Ȩ ǗǛ 2s1. Ǘ oraz Ȩ 3Ǘ.
wedĸ2g en6 ednos1ki 2nd2sz2 z nia W6cen6 dokonane' w *iesiûc2 nas1Ėp2'ûc6* po *iesiûc2 o1rz6*ania
oŠwiadczeniaǾ z zas1rzeƓenie* 2s1. ǝ oraz Ȩ 3Ǘ.
ǜ. asad6 odpis6wania z ac%2nk2 ednos1ek 2nd2sz6 ednos1ek 2nd2sz2 innego rodza'2 niƓ wskazane w 2s1. ǛǾ okreŠ)one
bĖdû w oda1kow6* eg2)a*inie 1ego Ubezpieczeniowego 2nd2sz2 api1aĸowego.
ǝ. Us1a)enie kwo16 ods1ûpienia w prz6padk2 wskazan6* w 2s1. Ǜ pk1 1ȜǾ nas1ûpi pod war2nkie* zrea)izowania 1ransakc'i
2*orzenia er16Ɯka1Ńw 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego przez 1en #2nd2sz. W prz6padk2 brak2 *oƓ)iwoŠci 2*orzenia
er16Ɯka1Ńw 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1egoǾ 2s1a)enie kwo16 ods1ûpienia nas1ûpi prz6 2wzg)Ėdnieni2 en6 ednos1ki
2nd2sz2 z na'b)iƓszego nia W6cen6Ǿ po k1Ńr6* 1ransakc'a 2*orzenia er16Ɯka1Ńw 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego
bĖdzie *ogĸa zos1aþ zrea)izowana.
9. oczûwsz6 od dnia za*ian6 ednos1ek 2nd2sz6 do dnia w6pĸa16Ǿ na ac%2nk2 ednos1ek 2nd2sz6 zos1anû zapisane
nieoprocen1owane Šrodki pieniĖƓne w w6sokoŠci 2s1a)one' w oparci2 o zasad6 okreŠ)one w 2s1. Ǜ.
1Ǖ. W6pĸa1a kwo16Ǿ o k1Ńre' *owa w 2s1. 3 a)bo 2s1. ǚǾ nas1ûpi po o1rz6*ani2 przez Ubezpiecz6cie)a oŠwiadczenia o ods1ûpieni2Ǿ
nie pŃƑnie' niƓ w 1er*inie 1Ǚ ni obocz6c% od nia W6cen6 Ubezpieczeniowego 2nd2sz2 api1aĸowegoǾ k1Ńrego 'ednos1kiǾ
w ce)2 w6pĸa16 kwo16 ods1ûpieniaǾ zos1aĸ6 odpisane na'pŃƑnie'.

OPOWIEZIALNO¯P UEZPIEZIELA
§8
1.  zas1rzeƓenie* wskazanego w Ȩ 1Ǖ okres2 1rwania 16*czasowe' oc%ron6 2bezpieczeniowe'Ǿ odpowiedzia)noŠþ Ubezpiecz6cie)a rozpocz6na siĖ w dni2 wskazan6* w o)isie 'ako poczû1ek Okres2 UbezpieczeniaǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ w dni2
nas1Ėp2'ûc6* po dni2 zapĸa16 kĸadki eg2)arne'.
Ǘ. Odpowiedzia)noŠþ Ubezpiecz6cie)a z 1612ĸ2 U*ow6 ograniczona 'es1 do w6sokoŠci nas1Ėp2'ûc6c% ŠwiadczeĺǾ szczegŃĸowo
okreŠ)on6c% w Ȩ 3 2s1. Ǘ-Ǚ oraz Ȩ ǗǕ - Ȩ Ǘ3ǿ
1Ȝ ¯wiadczenia z 1612ĸ2 oƓ6ciaǾ
ǗȜ ¯wiadczenia z 1612ĸ2 ¯*ierciǾ
3Ȝ ¯wiadczenia W6k2p2.
3. Odpowiedzia)noŠþ Ubezpiecz6cie)a w6gasa w na'wczeŠnie'sze' z nas1Ėp2'ûc6c% da1ǿ
1Ȝ ods1ûpienia od U*ow6Ǿ zgodnie z Ȩ ǜǾ
ǗȜ rozwiûzania U*ow6Ǿ zgodnie z Ȩ 11.
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OGRANIZENIA OPOWIEZIALNO¯I
§9
Ograniczenia odpowiedzialnoŠci oznaczajû listĖ przypadkówǾ których zaistnienie wpĸywa niekorzystnie na wysokoŠþ
wypĸacanych Šwiadczeĺ.
PrzypadkiǾ w jakich przysĸugujûca kwota ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci zostanie zmniejszonaǾ
ale nie odmówimy wypĸaty
1. Ubezpiecz6cie) *a prawo ogranicz6þ w6sokoŠþ ¯wiadczenia z 1612ĸ2 ¯*ierci do w6sokoŠci kwo16 rŃwne' War1oŠci ac%2nk2Ǿ
w prz6padk2Ǿ gd6 Š*ierþ Ubezpieczonego spowodowana zos1aĸa )2b zaszĸa w nas1Ėps1wieǿ
1Ȝ popeĸnienia )2b 2siĸowania popeĸnienia przez Ubezpieczonego przes1Ėps1wa 2*6Š)negoǾ
ǗȜ sa*obŃ's1wa popeĸnionego w ciûg2 pierwsz6c% dwŃc% )a1 1rwania U*ow6Ǿ
3Ȝ wo'n6Ǿ ak1Ńw 1error2Ǿ dziaĸaĺ wo'enn6c%Ǿ cz6nnego i dobrowo)nego 2czes1nic1wa w ak1ac% prze*oc6Ǿ za*ieszkac% )2b
rozr2c%ac% țc%6baǾ Ɠe 2czes1nic1wo Ubezpieczonego w6nikaĸo z w6kon6wania cz6nnoŠci sĸ2Ɠbow6c%Ǿ s1an2 w6Ɠsze'
koniecznoŠci )2b obron6 konieczne'ȜǾ
ǙȜ skaƓenia bio)ogicznegoǾ c%e*icznego )2b pro*ienio1wŃrczegoǾ 'eƓe)i b6ĸo one spowodowane dziaĸanie* broni )2b
2rzûdzenia w6korz6s12'ûcego energiĖ rozszczepienia 'ûdrowego )2b pro*ienio1wŃrczoŠþ.
Ǘ. Ubezpiecz6cie) *a prawo ogranicz6þ w6sokoŠþ ¯wiadczenia z 1612ĸ2 ¯*ierci do w6sokoŠci kwo16 rŃwne' ¯wiadczeni2
W6k2p2Ǿ w prz6padk2 Š*ierci Ubezpieczonego wsk21ek oko)icznoŠciǾ k1Ńr6c% Ubezpieczon6 nie podaĸ do wiado*oŠci
Ubezpiecz6cie)a )2b podaĸ nieprawdziweǾ a w szczegŃ)noŠci za1aiĸ swo'û c%orobĖǾ 'eŠ)iǿ
1Ȝ Ubezpiecz6cie) p61aĸ o nie we wniosk2 o zawarcie U*ow6Ǿ z w6'û1kie* prz6padk2Ǿ gd6 U*owa zos1aĸa zawar1a *i*o
brak2 odpowiedziǾ oraz
ǗȜ Š*ierþ Ubezpieczonego nas1ûpiĸa w okresie pierwsz6c% 1rzec% )a1 od zawarcia U*ow6.
3. W6pĸa1a ¯wiadczenia W6k2p2Ǿ o k1Ńre' *owa w 2s1. ǗǾ nas1Ėp2'e na pods1awie wniosk2 o w6pĸa1Ė ŠwiadczeniaȀ na po1rzeb6
2s1a)enia w6sokoŠci ¯wiadczenia W6k2p2 za dzieĺ rozwiûzania U*ow6 2zna'e siĖ dzieĺ dorĖczenia Ubezpiecz6cie)owi ak12
zgon2 Ubezpieczonego )2b odpis2 ak12 zgon2Ǿ o k1Ńr6* *owa w Ȩ ǗǕ 2s1. ǚ pk1 ǙȜ. ¯wiadczenie W6k2p2 ob)iczane 'es1
zgodnie z Ȩ Ǘ3 i w6pĸacane w 1er*inie okreŠ)on6* w Ȩ 19 2s1. Ǚ.
Ǚ.

eƓe)i we wniosk2 o zawarcie U*ow6 zos1aĸ bĸĖdnie podan6 wiek UbezpieczonegoǾ 1o w6sokoŠþ opĸa1 pobran6c% z 1612ĸ2
ponoszonego r6z6ka 2bezpieczeniowegoǾ zos1anie skor6gowana do w6sokoŠci opĸa1Ǿ 'akie powinn6 b6þ pobrane d)a
rzecz6wis1ego wiek2 Ubezpieczonego w dni2 rozpoczĖcia odpowiedzia)noŠci Ubezpiecz6cie)a.

TMZASOWA O RONA UEZPIEZENIOWA
§ 10
W okresie pomiĖdzy zĸoƓeniem przez ieie wniosku o zawarcie Umowy a wystawieniem Polisy oejmujemy Ɠycie
Uezpieczonego tymczasowû ochronû uezpieczeniowûǾ pod warunkiemǾ Ɠe wpĸacona zostanie Skĸadka egularna.
1. 6*czasowa oc%rona 2bezpieczeniowa rozpocz6na siĖ od dnia dorĖczenia ko*p)e1nego i poprawnie w6peĸnionego wniosk2
o zawarcie U*ow6 Ubezpiecz6cie)owiǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ od dnia nas1Ėp2'ûcego po dni2 zapĸa16 kĸadki eg2)arne'.
Ǘ. akres 16*czasowe' oc%ron6 2bezpieczeniowe' obe'*2'e zdarzenie 2bezpieczeniowe w pos1aci Š*ierci Ubezpieczonego
spowodowane' nieszczĖŠ)iw6* w6padkie*. a nieszczĖŠ)iw6 w6padek 2zna'e siĖ nagĸe zdarzenieǾ w6woĸane prz6cz6nû
zewnĖ1rznûǾ nieza)eƓne od wo)i UbezpieczonegoǾ w k1Ńr6* 2czes1nicz6ĸ Ubezpieczon6 i k1Ńre nas1ûpiĸo w okresie 16*czasowe'
oc%ron6 2bezpieczeniowe'Ǿ o i)e b6ĸo bezpoŠredniû i w6ĸûcznû prz6cz6nû Š*ierci UbezpieczonegoǾ pod war2nkie*Ǿ Ɠe Š*ierþ
nas1ûpiĸa w okresie 16*czasowe' oc%ron6 2bezpieczeniowe'.
3. W6gaŠniĖcie 16*czasowe' oc%ron6 2bezpieczeniowe' nas1Ėp2'e a21o*a16cznie we wskazan6c% niƓe' 1er*inac%Ǿ w prz6padk2
w6s1ûpienia k1Ńregoko)wiek z nas1Ėp2'ûc6c% zdarzeĺǿ
1Ȝ zawarcia U*ow6 – z 2pĸ6we* dnia bezpoŠrednio poprzedza'ûcego dzieĺ poczû1k2 odpowiedzia)noŠci Ubezpiecz6cie)a
z 1612ĸ2 U*ow6Ǿ
ǗȜ niezawarcia U*ow6 – z 2pĸ6we* dniaǾ w k1Ńr6* Ubezpiecz6cie) dorĖcz6ĸ wnioskodawc6 zawiado*ienie o od*owie
zawarcia U*ow6Ǿ zgodnie z Ȩ ǚ 2s1. Ǜ )2b zgĸoszenia przez wnioskodawcĖ sprzeciw2Ǿ o k1Ńr6* *owa w Ȩ Ǜ 2s1. ǙǾ
3Ȝ 2pĸ6w2 waƓnoŠci wniosk2 o zawarcie U*ow6 – z 2pĸ6we* dniaǾ w k1Ńr6* wniosek o zawarcie U*ow6 21raciĸ waƓnoŠþ
zgodnie z Ȩ ǚ 2s1. ǚǾ
ǙȜ Š*ierci Ubezpieczonego.
Ǚ. W prz6padk2 niezawarcia U*ow6 Ubezpiecz6cie) zwraca Ubezpiecza'ûce*2 kwo1Ė rŃwnû kwocie zapĸacone' kĸadki
eg2)arne'Ǿ z*nie'szone' o opĸa1Ė za 2dzie)anie 16*czasowe' oc%ron6 2bezpieczeniowe'.
ǚ. W prz6padk2 Š*ierci Ubezpieczonego spowodowane' nieszczĖŠ)iw6* w6padkie* Ubezpiecz6cie) w6pĸaca UposaƓone*2
)2b inne' osobie 2prawnione' Šwiadczenie w w6sokoŠci zapĸacone' kĸadki eg2)arne'ǿ
1Ȝ z*nie'szone' o opĸa1Ė za 2dzie)anie 16*czasowe' oc%ron6 2bezpieczeniowe' oraz

1ǜ

ǗȜ zwiĖkszone' o 1Ǖ ǕǕǕ zĸo16c%.
W 1aki* prz6padk2 Ubezpiecza'ûce*2 nie prz6sĸ2g2'e zwro1 wpĸacone' kĸadki eg2)arne'.
Ǜ. ¯wiadczenie z 1612ĸ2 16*czasowe' oc%ron6 2bezpieczeniowe' nie prz6sĸ2g2'eǾ gd6 nieszczĖŠ)iw6 w6padek bĖdûc6 prz6cz6nû
Š*ierci Ubezpieczonego spowodowan6 zos1aĸ )2b zaszedĸ w nas1Ėps1wieǿ
1Ȝ pozos1awania przez Ubezpieczonego pod wpĸ6we* a)ko%o)2 țroz2*ianego 'ako s1anǾ w k1Ńr6* zawar1oŠþ a)ko%o)2 w 'ego
organiz*ie w6nosi )2b prowadzi do s1ĖƓenia we krwi od ǕǾǚʣ a)ko%o)2 a)bo do obecnoŠci w w6d6c%an6* powie1rz2
od ǕǾǗǚ *g a)ko%o)2 w 1 d*3Ȝ )2b pod wpĸ6we* ŠrodkŃw od2rza'ûc6c%Ǿ s2bs1anc'i ps6c%o1ropow6c% )2b ŠrodkŃw
zas1Ėpcz6c%Ǿ w roz2*ieni2 2s1aw6 z dnia Ǘ9 )ipca ǗǕǕǚ r. o przeciwdziaĸani2 narko*aniiǾ )2b )ekŃwǾ z w6'û1kie* )ekŃw
zaƓ6wan6c% zgodnie z za)ecenia*i )ekarzaǾ
ǗȜ popeĸnienia )2b 2siĸowania popeĸnienia przez Ubezpieczonego przes1Ėps1wa 2*6Š)negoǾ
3Ȝ sa*obŃ's1waǾ
ǙȜ wo'n6Ǿ ak1Ńw 1error6z*2Ǿ dziaĸaĺ wo'enn6c%Ǿ cz6nnego i dobrowo)nego 2czes1nic1wa w ak1ac% prze*oc6Ǿ za*ieszkac%
)2b rozr2c%ac% țc%6baǾ Ɠe 2czes1nic1wo Ubezpieczonego w6nikaĸo z w6kon6wania cz6nnoŠci sĸ2Ɠbow6c%Ǿ s1an2 w6Ɠsze'
koniecznoŠci )2b obron6 konieczne'ȜǾ
ǚȜ 2prawiania przez Ubezpieczonego a*a1orsko )2b w6cz6nowo spor1Ńw spadoc%ronow6c%Ǿ )o1niars1waǾ para)o1niars1waǾ
sz6bownic1waǾ )o1nic1waǾ spor1Ńw *o1oc6k)ow6c%Ǿ spor1Ńw *o1orowodn6c%Ǿ wspinaczki skaĸkowe' i w6sokogŃrskie'Ǿ
narciars1wa i snowboarding2 poza1rasowegoǾ spe)eo)ogiiǾ n2rkowania z 2Ɠ6cie* sprzĖ12 spec'a)is16cznegoǾ ki1es2rƜng2Ǿ
spor1Ńw wa)ki )2b cz6nnego 2czes1nic1wa Ubezpieczonego w w6Šcigac% )2b ra'dac% sa*oc%odow6c%.
ǜ. W prz6padkac%Ǿ gd6 nie prz6sĸ2g2'e Šwiadczenie z 1612ĸ2 16*czasowe' oc%ron6 2bezpieczeniowe'Ǿ zgodnie z 2s1. ǛǾ Ubezpiecz6cie) zwrŃci kwo1Ė rŃwnû kwocie zapĸacone' kĸadki eg2)arne'Ǿ z*nie'szone' o opĸa1Ė za 2dzie)anie 16*czasowe' oc%ron6
2bezpieczeniowe'.

ROZWIMZANIE UMOW
§ 11
Umowa moƓe yþ rozwiûzana wczeŠniejǾ w przypadku zajŠcia zdarzenia uezpieczeniowego alo na skutek
Twojej decyzjiǾ alo zaniechania opĸacania skĸadek w Okresie azowym. PoniƓej znajdziesz dokĸadne informacje
na ten temat.
1. U*owa 2)ega rozwiûzani2 wsk21ekǿ
1Ȝ rozwiûzania U*ow6 przez Ubezpiecza'ûcego – z dnie* dorĖczenia Ubezpiecz6cie)owi oŠwiadczenia Ubezpiecza'ûcego
o rozwiûzani2Ǿ
ǗȜ niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego kĸadki eg2)arne' w Okresie azow6* oraz po 'ego 2pĸ6wieǾ 'eƓe)i nie zos1aĸ6
opĸacone kĸadki eg2)arne na)eƓne za Okres azow6 – z 2pĸ6we* os1a1niego dnia Ǚǚ - dniowego okres2Ǿ wskazanego
w Ȩ 1Ǘ 2s1. ǜǾ
3Ȝ Š*ierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia – z dnie* dorĖczenia Ubezpiecz6cie)owi ak12 zgon2 Ubezpieczonego
a)bo odpis2 ak12 zgon2Ǿ z zas1rzeƓenie* 2s1. ǙǾ
ǙȜ doƓ6cia przez Ubezpieczonego a16 oƓ6cia – z dnie* a16 oƓ6ciaǾ
ǚȜ w6pĸa16 ¯wiadczenia W6k2p2 – z dnie* dorĖczenia wniosk2 o caĸkowi1û w6pĸa1Ė ¯wiadczenia W6k2p2Ǿ
ǛȜ spadk2 War1oŠci ac%2nk2 poniƓe' war1oŠci na)eƓn6c% opĸa1Ǿ o k1Ńr6c% *owa w Ȩ ǗǙ w dni2 ic% pobrania – z os1a1ni*
dnie* iesiûca o)is6 poprzedza'ûcego iesiûc o)is6Ǿ w k1Ńr6* War1oŠþ ac%2nk2 nie w6s1arcza na pokr6cie opĸa1.
Ǘ. W kaƓd6* czasie 1rwania U*ow6 Ubezpiecza'ûc6 *oƓe zĸoƓ6þ oŠwiadczenie o rozwiûzani2 U*ow6Ǿ w #or*ie pise*ne' )2b
inne' 2zgodnione' *iĖdz6 s1rona*i.
3. W prz6padkac%Ǿ o k1Ńr6c% *owa w 2s1. 1 pk1 1Ȝ – ǗȜ i ǚȜ - ǛȜǾ Ubezpiecz6cie) dokona w6pĸa16 ¯wiadczenia W6k2p2Ǿ zgodnie
z zasada*i w6pĸa16 ¯wiadczenia W6k2p2 okreŠ)on6*i w Ȩ Ǘ3.
Ǚ. W prz6padk2 Š*ierci Ubezpieczonego Ubezpiecz6cie) prowadzi ac%2nek ednos1ek 2nd2sz6 i pobiera opĸa16Ǿ o k1Ńr6c%
*owa w Ȩ ǗǙǾ z zas1rzeƓenie*Ǿ iƓ opĸa1a za r6z6ko pod)ega zwro1owi za okres od Š*ierci Ubezpieczonego do dnia dorĖczenia
aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonu.
ǚ. W prz6padku przedter*inowego rozwiûzania U*ow6 na skutek zĸoƓenia przez Ubezpiecza'ûcego oŠwiadczenia o rozwiûzaniu
U*ow6Ǿ niezapĸacenia kĸadki egularne'Ǿ spadku WartoŠci ac%unku poniƓe' naleƓn6c% opĸat albo zĸoƓenia wniosku
o caĸkowitû w6pĸatĖ ¯wiadczenia W6kupuǾ o ktŃre' *owa w Ȩ Ǘ3Ǿ w6pĸacana w6sokoŠþ ¯wiadczenia W6kupu w zakresie
WartoŠci zĖŠci azowe' ac%unku uwzglĖdnia poniesione przez Ubezpiecz6ciela koszt6 zwiûzane z zawarcie* U*ow6Ǿ w t6*
koszt6 akwiz6c'iǾ koszt6 zwiûzane z rozwiûzanie* U*ow6Ǿ 'ak rŃwnieƓ koszt6 zwiûzane z prowadzonû przez Ubezpiecz6ciela
dziaĸalnoŠciû gospodarczûǾ ktŃre w zwiûzku z przedter*inow6* 'e' rozwiûzanie* nie bĖdû *ogĸ6 zostaþ pokr6te z opĸat
okreŠlon6c% w Ȩ ǗǙǾ 'akie b6ĸ6b6 pobierane przez Ubezpiecz6ciela w trakcie caĸego okresuǾ na 'aki U*owa zostaĸa zawarta
oraz *arƓĖ z6sku. W6pĸaca'ûc ¯wiadczenie W6kupu Ubezpiecz6ciel nie nalicza ani nie potrûca z w6pĸacanego Šwiadczenia
'akie'kolwiek kar6 u*owne' lub odstĖpnegoǾ w rozu*ieniu przepisŃw kodeksu c6wilnegoǾ zwiûzan6c% z przedter*inow6*
rozwiûzanie* U*ow6.
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SAI
§ 12
WysokoŠþ Skĸadek egularnych
1. ini*alna oraz *aks6*alna w6sokoŠþ kĸadki egularne'Ǿ uzaleƓniona od czĖstotliwoŠci 'e' opĸacania wskazane sû w ust.
3 aĸûcznika nr 1 do OWU.
Ǘ. kĸadka egularna opĸacana 'est z gŃr6Ǿ nie pŃƑnie' niƓ do pierwszego dnia okresuǾ za ktŃr6 'est naleƓnaǾ z czĖstotliwoŠciû
*iesiĖcznûǾ kwartalnûǾ pŃĸrocznû lub rocznûǾ zgodnie ze wskazanie* Ubezpiecza'ûcego.
SkĸadkĖ egularnû opĸacasz tylko przez pierwsze 10 Lat Polisy
3. Ubezpiecza'ûc6 *a obowiûzek wpĸacaþ kĸadki egularne t6lko w okresie pierwsz6c% 1Ǖ at olis6. o wpĸaceniu wsz6stkic%
kĸadek egularn6c% w6*agaln6c% w t6* okresieǾ usta'e obowiûzek opĸacania kĸadek egularn6c% przez Ubezpiecza'ûcego.
Termin WymagalnoŠci Skĸadek egularnych Ȕ 20. dzieĺ miesiûcaǾ uzaleƓnionego od czĖstotliwoŠci opĸacania skĸadki
Przykĸady Terminów WymagalnoŠci w ramach UmowyǾ w zaleƓnoŠci od wyranej czĖstotliwoŠci opĸacania skĸadki:
ata wystawienia Polisy: 20. maja 2016
zĖstotliwoŠþ opĸacania skĸadki - *iesiĖcznie
er*in W6*agalnoŠci – ǗǕ. dnia kaƓdego *iesiûca kalendarzowego
zĖstotliwoŠþ opĸacania skĸadki - kwartalnie
er*in W6*agalnoŠci – ǗǕ. sierpniaȡ ǗǕ. listopadaȡ ǗǕ. lutegoȡ ǗǕ. *a'a
zĖstotliwoŠþ opĸacania skĸadki - pŃĸrocznie
er*in W6*agalnoŠci – ǗǕ. listopada ȡ ǗǕ. *a'a
zĖstotliwoŠþ opĸacania skĸadki - rocznie
er*in W6*agalnoŠci – ǗǕ. *a'a
Ǚ. er*ine* W6*agalnoŠci kĸadki egularne' 'est ǗǕ. dzieĺ *iesiûca kalendarzowegoǾ w zaleƓnoŠci od w6brane' przez
Ubezpiecza'ûcego czĖstotliwoŠci opĸacania skĸadki.
o kaƓdej Umowy przypisany jest indywidualnie ustalony numer rachunku ankowego:
„achunek ankowy do wpĸat Skĸadek egularnych”
okonujûc wpĸatǾ pamiĖtaj o numerze rachunku wĸaŠciwym dla Twojej Umowy Ȕ pozwoli to na prawidĸowe
zaksiĖgowanie skĸadek.
ǚ. kĸadka egularna wpĸacana 'est na rac%unek bankow6 wskazan6 przez Ubezpiecz6ciela.
Ǜ. a dzieĺ zapĸat6 kĸadki egularne' uzna'e siĖ dzieĺǾ w ktŃr6* kĸadka egularna wpĸ6nĖĸa na rac%unek bankow6
Ubezpieczyciela.
eŠli nie opĸacisz Skĸadki egularnej w Terminie WymagalnoŠciǾ poprosimy iĖ o uzupeĸnienie zalegĸoŠci i wskaƓemyǾ
w jakim terminie powinieneŠ to zroiþ. eŠli nie uzupeĸnisz zalegĸoŠci:
ș w Okresie azowym - Twoja Umowa ulegnie rozwiûzaniuǾ
ș po Okresie azowym - Umowa automatycznie przeksztaĸci siĖ w UmowĖ ezskĸadkowû.
PamiĖtaj teƓǾ Ɠe wpĸata Skĸadki egularnej w Terminie WymagalnoŠci pozwoli jû alokowaþ we wĸaŠciwym czasie.
OpóƑnienie we wpĸacie skĸadki moƓe skutkowaþ przesuniĖciem terminu alokacji skĸadki.
Przeczytasz o tym w Ȩ 1ǚ țzapisywanie skĸadek na rachunkuȜ
ǜ. W przypadku niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego kĸadki egularne' w ter*inieǾ o ktŃry* *owa w ust. 1Ǿ Ubezpieczyciel
wezwie pise*nie Ubezpiecza'ûcego do zapĸaty kĸadki egularne' w dodatkowy* ter*inieǾ koĺczûcy* siĖ w Ǚǚ dniu liczûc
od pierwszego dnia okresuǾ za ktŃry skĸadka 'est naleƓna oraz powiado*i go o skutkac% niezapĸacenia kĸadki egularne'
w dodatkowy* ter*inie.
ǝ. W przypadkuǾ gdy kĸadka egularna nie zostanie opĸacona na'pŃƑnie' w okresie Ǚǚ dni od pierwszego dnia okresuǾ za ktŃry
'est naleƓnaǿ
1Ȝ w Okresie azowy* oraz po 'ego upĸywieǾ 'eŠli nie zostaĸy opĸacone kĸadki egularne naleƓne za Okres azowy - U*owa
ulegnie rozwiûzaniu z ostatni* dnie* Ǚǚ- dniowego okresuǾ
ǗȜ po Okresie azowy*Ǿ pod warunkie* opĸacenia kĸadek egularnyc% naleƓnyc% za Okres azowy - U*owa ulegnie
przeksztaĸceniu w U*owĖ bezskĸadkowû.
9. Wszelkie kwoty wpĸacone przez Ubezpiecza'ûcego na rac%unek bankowy wskazany przez UbezpieczycielaǾ w okresieǾ o ktŃry*
*owa w ust. ǜǾ zostanû zaliczone na poczet pierwsze' niezapĸacone'Ǿ zgodnie z ust. ǗǾ kĸadki egularne'.
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1Ǖ. kĸadki egularne niezapĸacone przez Ubezpiecza'ûcego w dodatkowy* ter*inieǾ o ktŃry* *owa w ust. ǜǾ nie bĖdû
traktowane przez Ubezpieczyciela 'ako 'ego naleƓnoŠþ i w zwiûzku z ty* Ubezpieczyciel nie bĖdzie ic% doc%odziĸ. ednakƓe
brak zapĸaty tyc% kĸadek egularnyc% wiûƓe siĖ z konsekwenc'a*i szczegŃĸowo okreŠlony*i w ninie'szyc% OWU.
Podczas trwania Okresu azowego moƓesz dokonywaþ nadpĸaty Skĸadek egularnych.
NajlepiejǾ jeŠli wpĸacana przez ieie kwota Ėdzie stanowiĸa wielokrotnoŠþ Twojej Skĸadki egularnej.
AyŠmy mogli szyciej alokowaþ nadpĸatĖǾ w tytule przelewu okreŠlǾ ile Skĸadek egularnych nadpĸacasz.
Przykĸady nadpĸat
Przykĸad nr 1 - Nadpĸata w wysokoŠci wielokrotnoŠci Skĸadki egularnej
- Wy*agana kĸadka egularna ț*iesiĖcznieȜ – 1 ǕǕǕ 
- adpĸata 3 ǕǕǕ  ț3 ǕǕǕ ǿ 1 ǕǕǕ ʲ 3Ȝ – wysokoŠþ nadpĸaty stanowi 3-krotnoŠþ kĸadki egularne'
aĸa kwota nadpĸaty za 3 kĸadki egularne zostanie alokowana na ac%unku ednostek unduszy
Przykĸad nr 2 - Nadpĸata niestanowiûca wielokrotnoŠci Skĸadki egularnej
- Wy*agana kĸadka egularna ț*iesiĖcznieȜ – 1 ǕǕǕ 
- adpĸata Ǘ ǚǚǕ 
- WysokoŠþ nadpĸaty ʲ Ǘ-krotnoŠþ kĸadki egularne' ʲ Ǘ ǕǕǕ 
- adwyƓka ʲ ǚǚǕ 
adpĸata Ǘ kĸadek egularnyc% zostanie alokowana na rac%unku.
adwyƓka w wysokoŠci ǚǚǕ  zostanie i zwrŃcona.
11. W Okresie azowy* Ubezpiecza'ûcy *a prawo dokonaþ zapĸaty kĸadek egularnyc% za wiĖce' niƓ 'eden okres wy*agalnoŠciǾ
*aksy*alnie za okres do koĺca Okresu azowego.
1Ǘ. Wszystkie wpĸacone kĸadki egularneǾ stanowiûce nadpĸatĖǾ zostanû zapisane w postaci ednostek unduszy na ac%unku
ednostek unduszy na zasadac% okreŠlonyc% w Ȩ 1ǚ i bĖdû traktowane w taki sa* sposŃbǾ 'ak wpĸata kĸadki egularne'Ǿ
naleƓne' za na'bliƓszy okres wy*agalnoŠci.
13. W przypadku dokonania nadpĸaty w wysokoŠci kwoty nie stanowiûce' wielokrotnoŠci kĸadki egularne' dla dane' U*owyǾ
Ubezpieczyciel dokona zapisania ŠrodkŃw poc%odzûcyc% z nadpĸaty na ac%unku ednostek unduszy w wysokoŠci
stanowiûce' odpowiedniû wielokrotnoŠþ kĸadki egularne' za okresǾ o ktŃry* *owa w ust. 11Ǿ nato*iast pozostaĸa czĖŠþ
wpĸacone' przez Ubezpiecza'ûcego kwoty zostanie niezwĸocznie zwrŃcona Ubezpiecza'ûce*u przez Ubezpieczyciela.
1Ǚ. W okresieǾ za ktŃry zostaĸa dokonana nadpĸata kĸadki egularne'ǿ
1Ȝ Ubezpieczyciel nie dokonu'e indeksac'i kĸadki egularne'Ǿ o ktŃre' *owa w Ȩ 13Ǿ
ǗȜ Ubezpiecza'ûcy nie *oƓe dokonaþ z*iany czĖstotliwoŠci opĸacania kĸadki egularne' zgodnie z ust. 1ǚ oraz z*iany
wysokoŠci kĸadki egularne' zgodnie z ust. 1Ǜ.
zĖstotliwoŠþǾ z jakû Ėdziesz opĸacaþ skĸadkĖǾ wskazujesz po raz pierwszy we wniosku o zawarcie Umowy.
Przed kaƓdû ocznicû Polisy moƓesz jû zmieniþ Ȕ nowa czĖstotliwoŠþ Ėdzie oowiûzywaĸa od kolejnego oku Polisy.
1ǚ. W kaƓdû ocznicĖ olisy Ubezpiecza'ûcy *a prawo z*ieniþ czĖstotliwoŠþ opĸacania kĸadki egularne'Ǿ pod warunkie*Ǿ iƓ
wniosek Ubezpiecza'ûcego o z*ianĖ czĖstotliwoŠci zostanie dorĖczony Ubezpieczycielowi przed ocznicû olisyǾ od ktŃre'
z*iana *a byþ dokonanaǾ na'pŃƑnie' przed dnie* zapĸaty pierwsze' kĸadki egularne' w kole'ny* oku olisy.
PamiĖtajǾ Ɠe dopiero po upĸywie Okresu azowego moƓesz oniƓyþ wysokoŠþ Skĸadki egularnej.
1Ǜ. W kaƓdû ocznicĖ olisyǾ Ubezpiecza'ûcy *a prawo z*ieniþ wysokoŠþ kĸadki egularne'Ǿ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ obniƓenie
wysokoŠci kĸadki egularne' 'est *oƓliwe po upĸywie Okresu azowego pod warunkie* opĸacenia kĸadek egularnyc%
naleƓnyc% za Okres azowyǾ o ile speĸnione zostanû ĸûcznie nastĖpu'ûce warunkiǿ
1Ȝ wniosek o z*ianĖ wysokoŠci kĸadki egularne' zostanie dorĖczony Ubezpieczycielowi przed ocznicû olisyǾ od ktŃre'
z*iana ta *a byþ dokonanaǾ na'pŃƑnie' przed dnie* zapĸaty pierwsze' kĸadki egularne' w kole'ny* oku olisyǾ
ǗȜ kĸadki egularne za okres poprzednic% at olisy zostaĸy zapĸacone w naleƓne' wysokoŠciǾ
3Ȝ wysokoŠþ z*ienione' kĸadki egularne' nie bĖdzie niƓsza niƓ *ini*alna wysokoŠþ kĸadki egularne'Ǿ o ktŃre' *owa
w ust. 1.

INESA A SAI REGULARNE
§ 13
Przed kaƓdû ocznicû Polisy otrzymasz od nas propozycjĖ indeksacji Skĸadki egularnejǾ czyli jej podwyƓszenia
o wskaƑnik opisany poniƓej.
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PamiĖtajǾ Ɠe masz prawo do odmowy.
1. W kaƓdû ocznicĖ olisy Ubezpieczyciel dokonu'e indeksac'i polega'ûce' na podwyƓszeniu wysokoŠci kĸadki egularne'
opĸacane' przez Ubezpiecza'ûcego z tytuĸu U*owyǾ zgodnie z zasada*i okreŠlony*i poniƓe'. ndeksac'a kĸadki egularne'
*a wpĸyw na WartoŠþ ac%unku.
Ǘ. kĸadka egularna 'est podwyƓszana o wiĖkszû z dwŃc% wartoŠciǿ
1Ȝ 1Ǘ - *iesiĖczny wskaƑnik wzrostu cen towarŃw i usĸugǾ ogĸaszany przez ĸŃwny Urzûd tatystyczny na koniec kwartaĸu
kalendarzowegoǾ koĺczûcego siĖ nie wczeŠnie' niƓ Ǜ *iesiĖcy i nie pŃƑnie' niƓ 3 *iesiûce przed ocznicû olisyǾ
ǗȜ ǚ ʢ.
3. Ubezpieczyciel poin#or*u'e Ubezpiecza'ûcego na piŠ*ie o za*iarze dokonania indeksac'i kĸadki egularne'Ǿ nie pŃƑnie'
niƓ na 3Ǖ dni przed ocznicû olisyǾ od ktŃre' indeksac'a *a zostaþ dokonana.
Ǚ. Ubezpiecza'ûcy *oƓe nie wyraziþ zgody na proponowanû indeksac'Ė kĸadki egularne'Ǿ in#or*u'ûc o ty* UbezpieczycielaǾ
w ter*inie do ǜ dni przed ocznicû olisyǾ od ktŃre' indeksac'a *a zostaþ dokonanaǾ na'pŃƑnie' przed dnie* zapĸaty
pierwsze' kĸadki egularne' w kole'ny* oku olisy. rak sprzeciwu w powyƓszy* ter*inie uznany bĖdzie za rŃwnoznaczny
z wyraƓenie* zgody na indeksac'Ė kĸadki egularne'.
ǚ. ndeksac'a nie 'est dokonywana w okresieǾ za ktŃry nadpĸacone zostaĸy kĸadki egularne.

OFERTA INWEST NA
§ 14
Inwestowanie Šrodków
1. Od dnia zawarcia U*owy Šrodki poc%odzûce ze kĸadek egularnyc% inwestowane sû w Ubezpieczeniowy undusz apitaĸowy
kandia kc'i lobalnyc%Ǿ z zastrzeƓenie* ust. Ǘ. W ty* czasie Ubezpiecza'ûcy nie *oƓe korzystaþ z o#erty innyc% ozyc'i
nwestycy'nyc% dostĖpnyc% u Ubezpieczyciela oraz nie *oƓe skĸadaþ w ra*ac% ac%unku ednostek unduszy dyspozyc'i
onwers'i oraz yspozyc'i taĸe'.
W trakcie trwania Umowy masz prawo zrezygnowaþ z inwestowania Šrodków w Fundusz Skandia Akcji Gloalnych
i wyraþ Wariant Otwarty. Zmiana ta moƓliwa jest tylko razǾ nie wczeŠniej jednak niƓ po upĸywie 1. roku trwania
Umowy.
Ǘ. W kaƓdy* czasie trwania U*owyǾ ale nie wczeŠnie' niƓ po upĸywie 1 roku 'e' trwaniaǾ Ubezpiecza'ûcy *a prawo do zĸoƓenia
wniosku o przeksztaĸcenie U*owy w Wariant Otwarty. Wraz z wnioskie* Ubezpiecza'ûcy skĸada yspozyc'Ė taĸûǾ ktŃra
bĖdzie *iaĸa zastosowanie do wpĸat kĸadek egularnyc% dokonanyc% po przeksztaĸceniu.
3. W ra*ac% Wariantu Otwartego Ubezpiecza'ûcyǿ
1Ȝ otrzy*u'e dostĖp do peĸne' o#erty Ubezpieczeniowyc% unduszy apitaĸowyc% i ort#eli odelowyc%Ǿ ktŃryc% aktualnû
listĖ przekaƓe Ubezpieczyciel wraz z potwierdzenie* przeksztaĸcenia U*owy w Wariant OtwartyǾ
ǗȜ otrzy*u'e *oƓliwoŠþ skĸadania dyspozyc'i onwers'i w ra*ac% U*owy.
W zaleƓnoŠci od daty wpĸyniĖcia wniosku o przeksztaĸcenie Umowy w Wariant Otwarty w danym miesiûcu kalendarzowymǾ odpisanie ednostek Funduszu Skandia Akcji Gloalnych i zapisanie ich jako innej Pozycji Inwestycyjnej
w Wariancie Otwartym odĖdzie siĖ wedĸug róƓnych ni Wyceny.
Ǚ. W zwiûzku z przeksztaĸcenie* U*owy w Wariant Otwarty Ubezpieczyciel dokona przeniesienia ŠrodkŃw zgro*adzonyc%
w unduszu kandia kc'i lobalnyc% na Ubezpieczeniowy undusz apitaĸowy kandia Opti*u* ub#undusz Opti*u*
otŃwkowy țkodǿ O1ȜǾ zgodnie z zasada*i okreŠlony*i w poniƓsze' tabeliǿ
W przypadku wpĸyniĖcia wniosku w okresie
od 1. do 18. dnia
danego miesiûca kalendarzowego:

W przypadku wpĸyniĖcia wniosku w okresie
od 19. do koĺca
danego miesiûca kalendarzowego:
Wedĸug eny ednostki unduszu z nia
Wyceny dokonane' w *iesiûcu nastĖpu'ûcy*
po *iesiûcu otrzy*ania wniosku o przeksztaĸcenieǾ z zastrzeƓenie* ust. ǚ
oraz Ȩ 3Ǘ OWU.

Odpisanie ednostek
Uezpieczeniowego
Funduszu Kapitaĸowego Skandia Akcji
Gloalnych:

Wedĸug eny ednostki unduszu z nia
Wyceny dokonane' w *iesiûcu otrzy*ania
wniosku o przeksztaĸcenieǾ z zastrzeƓenie*
ust. ǚ oraz Ȩ 3Ǘ OWU

Zapisanie Šrodków na
achunku ednostek
Funduszy w postaci
ednostek Funduszu
OPT1:

Wedĸug en ednostek unduszy z na'bliƓszego nia Wyceny nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie'
niƓ w dwunasty* dniu roboczy* od nia Wyceny unduszu kandia kc'i lobalnyc%
okreŠla'ûcego enĖ ednostki unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ po ktŃre' zostaĸy odpisane
ednostki Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobalnyc%.

ǚ. Odpisanie ednostek unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ zgodnie z ust. ǙǾ nastûpi pod warunkie* zrealizowania transakc'i
u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego przez ten #undusz. W przypadku braku *oƓliwoŠci u*orzenia
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ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtegoǾ odpisanie ednostek unduszu kandia kc'i lobalnyc% nastûpi
przy uwzglĖdnieniu eny ednostki unduszu z na'bliƓszego nia WycenyǾ po ktŃry* transakc'a u*orzenia ertyƜkatŃw
unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego bĖdzie *ogĸa zostaþ zrealizowana.
Ǜ. o przeksztaĸceniu U*owy w Wariant Otwarty powrŃt do inwestowania skĸadek w Ubezpieczeniowy undusz apitaĸowy
kandia kc'i lobalnyc% nie 'est *oƓliwy.
Wycofanie UFK Skandia Akcji Gloalnych
Ogólne zasady wycofywania funduszy znajdziesz w egulaminie Uezpieczeniowych Funduszy Kapitaĸowych.
PoniƓej zamieŠciliŠmy jednak opis skutków wycofania Funduszu Skandia Akcji GloalnychǾ poniewaƓ jest to
sytuacja wyjûtkowaǾ do którego zastosowanie majû inne zasady niƓ standardowe.
ǜ. W okresie obowiûzywania U*owyǾ Ubezpieczyciel *oƓe wyco#ywaþ istnie'ûce oraz dodawaþ nowe ozyc'e nwestycy'neǾ
a zasady wyco#ywania tyc% pozyc'i sû wskazane w egula*inie Ubezpieczeniowyc% unduszy apitaĸowyc% țWyco#ywanie
ozyc'i nwestycy'nyc%Ȝ. Wyco#anie Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobalnyc% dokonywane
'est przez Ubezpieczyciela na odrĖbnyc% zasadac%Ǿ okreŠlonyc% w ust. ǝ – 9.
ǝ. Ubezpieczyciel dokonu'e wyco#ania Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobalnyc% w przypadkac%
okreŠlonyc% w egula*inie Ubezpieczeniowyc% unduszy apitaĸowyc%.
9. Ubezpieczyciel powiada*ia Ubezpiecza'ûcego o wyco#aniu unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ in#or*u'ûc o ter*inie
i skutkac% wyco#ania tego #unduszuǾ okreŠlonyc% w ust. 1Ǖ - 11.
1Ǖ. W przypadkuǾ 'eƓeli w o#ercie Ubezpieczyciela bĖdzie zna'dowaĸ siĖ U Ǿ ktŃrego c%arakterystyka aktywŃwǾ strategia inwestycy'na oraz proƜl ryzyka bĖdû zbliƓone do wyco#ywanego unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ wŃwczas po dniu wyco#ania
Ubezpieczyciel dokona onwers'i ŠrodkŃw na nowy U . W zwiûzku z ty* wszelkie zapisy OWU dotyczûce unduszu kandia
kc'i lobalnyc% bĖdû *iaĸy odpowiednie zastosowanie do nowego #unduszu.
11. W przypadkuǾ 'eƓeli w o#ercie Ubezpieczyciela nie bĖdzie zna'dowaĸ siĖ U Ǿ ktŃrego c%arakterystyka aktywŃwǾ strategia
inwestycy'na oraz proƜl ryzyka bĖdû zbliƓone do wyco#ywanego unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ wŃwczas po dniu
wyco#ania Ubezpieczyciel dokona przeksztaĸcenia U*owy w Wariant Otwarty i onwers'i ŠrodkŃw na Ubezpieczeniowy
undusz apitaĸowy kandia Opti*u* ub#undusz Opti*u* otŃwkowy țkodǿ O1Ȝ. Od dnia przeksztaĸcenia U*owy
w Wariant Otwarty do U*owy bĖdû *iaĸy zastosowanie zasady okreŠlone w ust. 3.

ZAPISWANIE SAE NA RA UNU ENOSTE FUNUSZ
§ 15
Ay moƓna yĸo zainwestowaþ wpĸacane przez ieie skĸadkiǾ musimy dokĸadnie zidentyƜkowaþ Twojû wpĸatĖ.
PamiĖtajǾ ay w tytule przelewu wpisaþ nr Polisy.
1. kĸadka egularna zapisywana 'est na ac%unku ednostek unduszy 'ako odpowiednia liczba ednostek unduszy pod
warunkie*Ǿ Ɠe doku*ent lub polecenie wpĸaty kĸadki egularne' zawiera dane niezbĖdne do identyƜkac'i Ubezpiecza'ûcegoǾ
takie 'ak i*iĖ i nazwisko Ubezpiecza'ûcego oraz nu*er olisy.
Ǘ. o czasu zapisania kĸadki egularne' 'ako odpowiednie' liczby ednostek unduszyǾ Šrodki poc%odzûce z te' skĸadki sû
zapisywane na ac%unku ednostek unduszy 'ako Šrodki pieniĖƓneǾ ktŃre nie sû oprocentowane i ktŃry*i Ubezpiecza'ûcy
nie *oƓe dysponowaþ.
3. iczba i wartoŠþ ednostek unduszy zapisywanyc% na ac%unku ednostek unduszy w nastĖpstwie zapĸaty kĸadki
egularne' ustalana 'est w zaleƓnoŠci od ozyc'i nwestycy'ne'Ǿ w ktŃrû alokowana 'est skĸadka oraz dnia zapĸaty kĸadki
egularne'Ǿ zgodnie z poniƓszû tabelûǿ
1Ȝ Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy Skandia Akcji 2Ȝ Pozycje Inwestycyjne dostĖpne w ramach Wariantu
Gloalnych
Otwartego
aȜ W przypadku zapĸaty kĸadki egularne' w okresie od 1.
do ǗǕ. dnia danego *iesiûca kalendarzowego – kĸadka
egularna zapisywana 'est przy zastosowaniu eny
*isy'ne' wĸaŠciwe' dla e*is'i w *iesiûcu zapĸaty te'
skĸadkiǾ pod warunkie* zrealizowania transakc'i zakupu kĸadka egularna zapisywana 'est przy zastosowaniu
ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego.
en ednostek unduszy z na'bliƓszego nia WycenyǾ
bȜ W przypadku zapĸaty kĸadki egularne' w okresie od Ǘ1. nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w drugi* niu oboczy*
dnia danego *iesiûca kalendarzowego do koĺca tego od zaksiĖgowania te' skĸadki na ac%unku ednostek
*iesiûca kalendarzowego – kĸadka egularna zapisy- unduszyǾ zgodnie z yspozyc'û taĸû
wana 'est przy zastosowaniu eny *isy'ne' wĸaŠciwe' dla
e*is'i w *iesiûcu nastĖpu'ûcy* po *iesiûcu zapĸaty te'
skĸadkiǾ pod warunkie* zrealizowania transakc'i zakupu
ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego
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Ǚ. asady zapisywania na ac%unku ednostek unduszy ednostek unduszu innego rodza'u niƓ wskazane w ust. 3Ǿ okreŠlone
bĖdû w odatkowy* egula*inie tego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego.

SPOZ E OONWANE W PRZPAU
PRZESZTAENIA UMOW W WARIANT OTWART
§ 16
yspozycja inwestowania skĸadek
Przykĸad yspozycji Staĸej
od ozyc'i nwestycy'ne'

U 1

U Ǘ

U 3

U Ǚ

azem

Udziaĸ rocentowy

50%

15%

10%

25%

100%

asady wskazywania udziaĸu procentowegoǿ
ș nie *oƓe byþ niƓszy niƓ 10%
ș wskazywany 'est z dokĸadnoŠciû do 1%
ș su*a wszystkic% udziaĸŃw *usi byþ rŃwna 100%
1. yspozyc'a taĸa skĸadana 'est przez Ubezpiecza'ûcego tylko w przypadku przeksztaĸcenia U*owy w Wariant OtwartyǾ
o ktŃry* *owa w Ȩ 1Ǚ.
2. yspozyc'aǾ o ktŃre' *owa w ust. 1Ǿ okreŠla procentowy udziaĸ poszczegŃlnyc% ozyc'i nwestycy'nyc% w kĸadce egularne'Ǿ
z dokĸadnoŠciû do 1 %Ǿ z zastrzeƓenie*Ǿ Ɠe udziaĸ 'edne' ozyc'i nwestycy'ne' w kĸadce egularne' nie *oƓe byþ niƓszy
niƓ 10%Ǿ a su*a udziaĸŃw ozyc'i nwestycy'nyc% okreŠlonyc% w dyspozyc'i *usi wynieŠþ 100%. aksy*alna liczba ozyc'i
nwestycy'nyc% na dany* rac%unku wynosi 10.
yspozycja Staĸa moƓe yþ w kaƓdej chwili zmieniona
3. Ubezpiecza'ûcy *oƓe w kaƓdy* czasie dorĖczyþ Ubezpieczycielowi nowû yspozyc'Ė taĸû. ostanowienia ust. 2 stosu'e siĖ
odpowiednio. owa dyspozyc'a powinna byþ dorĖczona Ubezpieczycielowi na'pŃƑnie' w dniu zapĸaty kĸadki egularne'.
W przeciwny* wypadku zastosowanie bĖdzie *iaĸa poprzednia yspozyc'a taĸaǾ a nowa yspozyc'a taĸa bĖdzie *iaĸa
zastosowanie do kole'nyc% wpĸat kĸadek egularnyc%.
yspozycja Konwersji
Przy Konwersji nie poieramy podatku od zysków kapitaĸowych.
Przy Konwersji nie poieramy podatku od zysków kapitaĸowych.
Przykĸad caĸkowitej Konwersji
Oecna struktura danego rachunku
od ozyc'i nwestycy'ne'
U 1

U 2

U 3

azem

Udziaĸ rocentowy

15%

35%

100%

50%

Zmiana caĸej struktury portfela inwestycyjnego
od ozyc'i nwestycy'ne'
U 5
Udziaĸ rocentowy
50%

U Ǜ
50%

azem
100%

W wyniku zĸoƓone' dyspozyc'i onwers'iǿ
ș sprzeda*y #unduszeǿ U  1Ǿ U  2 oraz U  3
ș kupi*y #unduszeǿ U  5 i U  Ǜ
Ǚ. o przeksztaĸceniu U*owy w Wariant OtwartyǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 1ǙǾ Ubezpiecza'ûcy w kaƓdy* czasie *oƓe zĸoƓyþ wniosek
o dokonanie onwers'i.
5. Wniosek o dokonanie onwers'i okreŠla sposŃb podziaĸu ŠrodkŃw zgro*adzonyc% na ac%unku ednostek unduszy
po*iĖdzy poszczegŃlne ozyc'e nwestycy'neǾ z dokĸadnoŠciû do 1%Ǿ z zastrzeƓenie*Ǿ Ɠe udziaĸ 'edne' ozyc'i nwestycy'ne'
nie *oƓe byþ niƓszy niƓ 10%Ǿ a su*a udziaĸŃw ozyc'i nwestycy'nyc% w dyspozyc'i onwers'i *usi wynosiþ 100%. W wyniku
dokonania onwers'i ĸûczna liczba ozyc'i nwestycy'nyc% na dany* rac%unku nie *oƓe przekroczyþ 10.
Ǜ. rzy dokonywaniu onwers'i stosu'e siĖ eny ednostek unduszy obowiûzu'ûce w na'bliƓszy* niu Wyceny danego
Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcy* nie pŃƑnie' niƓ w drugi* niu oboczy* od dorĖczenia
Ubezpieczycielowi wniosku o dokonanie onwers'iǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 2Ǜ ust. 2 oraz Ȩ 32.
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UMOWA EZSAOWA
§ 17
Umowa ezskĸadkowa moƓliwa jest nie wczeŠniej niƓ po upĸywie Okresu azowego.
W czasie jej trwania nie musisz opĸacaþ Skĸadki egularnejǾ a ochrona uezpieczeniowa Ėdzie trwaþ nadal.
1. rzeksztaĸcenie U*owy w U*owĖ bezskĸadkowû *oƓliwe 'est nie wczeŠnie' niƓ po upĸywie Okresu azowegoǾ pod warunkie*
opĸacenia wszystkic% kĸadek egularnyc% naleƓnyc% za Okres azowyǾ na zasadac% okreŠlonyc% w ust. 2.
2. rzeksztaĸcenie U*owy w U*owĖ bezskĸadkowû *oƓliwe 'estǿ
1Ȝ na wniosek Ubezpiecza'ûcegoǾ zĸoƓony w #or*ie pise*ne' lub inne' uzgodnione' po*iĖdzy strona*i - z dnie* zĸoƓenia
wnioskuǾ albo
2Ȝ auto*atycznieǾ w przypadkuǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 12 ust. ǝ pkt 2Ȝ - z dnie*Ǿ w ktŃry* kĸadka egularna powinna byþ
opĸacona.
3. W okresie obowiûzywania U*owy bezskĸadkowe' Ubezpiecza'ûcy zac%owu'e prawo do dokonywania onwers'i oraz
czĖŠciowe' lub caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu.
Ǚ. owrŃt do U*owy z opĸacanû kĸadkû egularnû 'est *oƓliwy w kaƓdy* czasieǾ na wniosek Ubezpiecza'ûcegoǾ zĸoƓony
w #or*ie pise*ne' lub inne' uzgodnione' po*iĖdzy strona*i i nastĖpu'e w na'bliƓszy* dniuǾ przypada'ûcy* po dniu
zĸoƓenia wnioskuǾ w ktŃry* zgodnie z przy'Ėtû dla dane' U*owy czĖstotliwoŠciû opĸacania kĸadki egularne' powinna
ona byþ opĸacona.

UPOSAáENI
§ 18
uƓ we wniosku o zawarcie Umowy moƓesz wskazaþ osoyǾ które majû otrzymaþ pieniûdze w przypadku Twojej
Šmierci. Takie osoy nazywamy UposaƓonymiǾ czyli uprawnionymi do otrzymania Šwiadczenia z tytuĸu Šmierci.
Nie muszû nimi yþ czĸonkowie rodziny.
NiezaleƓnie od tegoǾ kto zostanie wskazanyǾ postĖpowanie dotyczûce wypĸaty Šwiadczeĺ jest takie samo.
1. rawo do wskazania 'ednego lub wiĖce' UposaƓonyc% przysĸugu'e Ubezpiecza'ûce*u.
2. Ubezpiecza'ûcy *oƓe w kaƓdy* czasie z*ieniþ lub odwoĸaþ UposaƓonego. OŠwiadczenie o z*ianie lub odwoĸaniu UposaƓonegoǾ zawiera'ûce datĖ i podpis Ubezpiecza'ûcegoǾ wywoĸu'e skutki prawne od dnia dorĖczenia Ubezpieczycielowi.
3. W przypadku wyznaczenia wiĖce' niƓ 'ednego UposaƓonegoǾ wy*agane 'est okreŠlenie procentowego udziaĸu kaƓdego ze
wskazanyc% UposaƓonyc% w kwocie ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierciǾ z dokĸadnoŠciû do 1%.
Ǚ.

eƓeli Ubezpiecza'ûcy wskazaĸ wiĖce' niƓ 'ednego UposaƓonego i nie okreŠliĸ udziaĸu kaƓdego z nic% w kwocie ¯wiadczenia
z tytuĸu ¯*ierci uzna'e siĖǾ Ɠe wszystkie udziaĸy w wypĸacany* ¯wiadczeniu z tytuĸu ¯*ierci sû rŃwne.

5. W przypadkuǾ gdy UposaƓony z*arĸ przed Š*ierciû Ubezpieczonego lub rŃwnoczeŠnie z ni*Ǿ udziaĸ z*arĸego UposaƓonego
dolicza siĖ proporc'onalnie do udziaĸu pozostaĸyc% wskazanyc% UposaƓonyc%.
MoƓesz równieƓ wskazaþ UposaƓonych ZastĖpczychǾ którzy otrzymajû pieniûdze w razie Šmierci UezpieczonegoǾ
jeƓeli UposaƓony nie zostaĸ wskazanyǾ zmarĸ alo utraciĸ prawo do otrzymania Šwiadczenia.
Ǜ. ostanowienia ustĖpŃw 1 - 5 stosu'e siĖ odpowiednio do UposaƓonego astĖpczego.
Zasady wypĸacania ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci w przypadkuǾ
gdyy ani UposaƓeni ani UposaƓeni ZastĖpczy nie zostali wskazani
ǜ. W przypadku Š*ierci Ubezpieczonego i braku UposaƓonego oraz UposaƓonego astĖpczegoǾ ¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci
wypĸacane 'est na rzecz czĸonkŃw rodziny Ubezpieczonego w nastĖpu'ûce' kole'noŠciǿ
1Ȝ *aĸƓonek UbezpieczonegoǾ
2Ȝ dzieci Ubezpieczonego – w czĖŠciac% rŃwnyc%Ǿ
3Ȝ rodzice Ubezpieczonego – w czĖŠciac% rŃwnyc%Ǿ
ǙȜ rodzeĺstwo Ubezpieczonego – w czĖŠciac% rŃwnyc%Ǿ
5Ȝ pozostali spadkobiercy Ubezpieczonego nie wy*ienieni w pkt 1Ȝ – ǙȜǾ z wyĸûczenie* g*iny ostatniego *ie'sca za*ieszkania
Ubezpieczonego i karbu aĺstwa – w czĖŠciac% rŃwnyc%.
ǝ. W przypadku wskazany* w ust. ǜǾ ¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci wypĸacane 'est na rzecz osoby wy*ienione' w kole'ny*
punkcie wyĸûcznie w sytuac'iǾ gdy Ɠadna z osŃb wskazanyc% w punktac% poprzedza'ûcyc% nie doƓyĸa Š*ierci Ubezpieczonego
lub nie przysĸugu'e 'e' ¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci na podstawie ust. 9. a osobĖǾ ktŃra nie doƓyĸa Š*ierci Ubezpieczonego
uwaƓa siĖ rŃwnieƓ osobĖǾ ktŃra z*arĸa 'ednoczeŠnie z Ubezpieczony*.
9. ¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci nie przysĸugu'e osobieǾ ktŃra u*yŠlnie przyczyniĸa siĖ do Š*ierci Ubezpieczonego. W przypadku
wskazany* w zdaniu pierwszy* stosu'e siĖ odpowiednio postanowienia ust. 5 lub ust. ǜ - ǝ.
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ZASA WPAT ¯WIAZE
§ 19
Zdarzenie uezpieczeniowe moƓna do nas zgĸosiþ:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki ǜ w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi KlientaǾ np. najliƓszym Twojego miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22
1. Ubezpiecza'ûcyǾ Ubezpieczony lub uprawniony z U*owy 'est zobowiûzany zawiado*iþ Ubezpieczyciela o za'Šciu zdarzenia
ob'Ėtego oc%ronû ubezpieczeniowû.
Przy wypeĸnieniu wniosku o wypĸatĖ Šwiadczenia oraz zgĸoszeniu Šmierci Uezpieczonego skorzystaþ moƓna
z odpowiednich formularzy Uezpieczyciela. Usprawni to proces wypĸaty Šwiadczenia.
2. o otrzy*aniu zawiado*ienia o za'Šciu zdarzenia ob'Ėtego oc%ronû ubezpieczeniowûǾ Ubezpieczyciel w ter*inie ǜ dni od
dnia otrzy*ania tego zawiado*ienia in#or*u'e o ty* Ubezpiecza'ûcego lub UbezpieczonegoǾ 'eƓeli nie sû oni osoba*i
wystĖpu'ûcy*i z ty* zawiado*ienie* oraz pode'*u'e postĖpowanie dotyczûce ustalenia stanu #aktycznego zdarzeniaǾ
zasadnoŠci zgĸoszonyc% roszczeĺ i wysokoŠci ŠwiadczeniaǾ a takƓe in#or*u'e osobĖ wystĖpu'ûcû z roszczenie* pise*nie lub
w inny sposŃbǾ na 'aki osoba ta wyraziĸa zgodĖǾ 'akie doku*enty sû potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela
lub wysokoŠci ŠwiadczeniaǾ 'eƓeli 'est to niezbĖdne do dalszego prowadzenia postĖpowania.
3. W wyniku za*iany ednostek unduszy na Šrodki pieniĖƓne na ac%unku ednostek unduszy zapisywane sû Šrodki
pieniĖƓne w wysokoŠci ustalone' w oparciu o zasady okreŠlone w Ȩ 20 – 23Ǿ ktŃre do dnia wypĸaty Šwiadczenia pozosta'û
nieoprocentowane.
Wypĸata nastûpi w ciûgu 30 dni od dnia otrzymania zgĸoszenia. eƓeli jednak okolicznoŠci zdarzenia nie Ėdû
wystarczajûco wyjaŠnioneǾ a dokumenty Ėdû nieprawidĸowe lu niekompletneǾ wówczas wypĸacimy pieniûdze
dopiero po ustaleniu tych okolicznoŠciǾ ale nie póƑniej niƓ w ciûgu 14 dni od kiedy ich wyjaŠnienie yĸo moƓliwe.
Ǚ. ¯wiadczenie wypĸacane 'est niezwĸocznieǾ nie pŃƑnie' niƓ w ter*inie 30 dni od dnia otrzy*ania zawiado*ieniaǾ o ktŃry*
*owa w ust. 2Ǿ z zastrzeƓenie* ust. 5.
5. W przypadkuǾ gdy w ter*inie wskazany* w ust. Ǚ wy'aŠnienie okolicznoŠci koniecznyc% do ustalenia odpowiedzialnoŠci
Ubezpieczyciela lub wysokoŠci przysĸugu'ûcego Šwiadczenia okazaĸoby siĖ nie*oƓliweǾ Šwiadczenie wypĸacane 'est w ter*inie
1Ǚ dni od dniaǾ w ktŃry* przy zac%owaniu naleƓyte' starannoŠci wy'aŠnienie tyc% okolicznoŠci byĸo *oƓliwe. ednakƓe
wypĸata bezsporne' czĖŠci Šwiadczenia nastĖpu'e w ter*inie okreŠlony* w ust. Ǚ.
Ǜ. W przypadkuǾ o ktŃry* *owa w ust. 5Ǿ Ubezpieczyciel poin#or*u'e pise*nie osobĖ wystĖpu'ûcû z roszczenie* o przyczynac%
nie*oƓnoŠci zaspoko'enia roszczenia w caĸoŠci lub czĖŠciǾ w ter*inie wskazany* w ust. Ǚ.
ǜ. W przypadku caĸkowite' lub czĖŠciowe' od*owy wypĸaty ŠwiadczeniaǾ Ubezpieczyciel in#or*u'e o ty* pise*nie osobĖ
wystĖpu'ûcû z roszczenie*Ǿ wskazu'ûc okolicznoŠci oraz podstawĖ prawnû uzasadnia'ûcû caĸkowitû lub czĖŠciowû od*owĖ
wypĸaty ŠwiadczeniaǾ wraz z pouczenie* o *oƓliwoŠci doc%odzenia roszczeĺ na drodze sûdowe'.

¯WIAZENIE Z TTUU ¯MIERI
§ 20
WysokoŠþ Šwiadczenia
1. asady obliczania wysokoŠci ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierci zaleƓû od ozyc'i nwestycy'nyc%Ǿ ktŃre na dzieĺ otrzy*ania przez
Ubezpieczyciela aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonuǾ o ktŃry* *owa w ust. 5 pkt ǙȜǾ sû zapisane w postaci
ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszyǾ zgodnie z poniƓszû tabelûǿ
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1Ȝ Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy Skandia Akcji 2Ȝ Pozycje Inwestycyjne dostĖpne w ramach Wariantu
Gloalnych
Otwartego
aȜ W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela aktu
zgonu albo odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego w okresie
od 1. do 1ǝ. dnia danego *iesiûca kalendarzowego –
kwota Šwiadczenia obliczona zostanie wedĸug eny
ednostki unduszu z nia Wyceny dokonane' w *iesiûcu otrzy*ania przez Ubezpieczyciela tego doku*entuǾ wota Šwiadczenia obliczona zostanie wedĸug en
ednostek unduszy z nia Wyceny danego Ubezpiez zastrzeƓenie* ust. 3 oraz Ȩ 32.
czeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie
bȜ W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela aktu pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu oboczy* od dnia otrzy*ania
zgonu albo odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego w okresie przez Ubezpieczyciela aktu zgonu albo odpisu aktu zgonu
od 19. dnia danego *iesiûca kalendarzowego do koĺca UbezpieczonegoǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 2Ǜ ust. 2 oraz Ȩ 32.
tego *iesiûca kalendarzowego – kwota Šwiadczenia
obliczona zostanie wedĸug eny ednostki unduszu
z nia Wyceny dokonane' w *iesiûcu nastĖpu'ûcy*
po *iesiûcu otrzy*ania przez Ubezpieczyciela tego
doku*entuǾ z zastrzeƓenie* ust. 3 oraz Ȩ 32.
2. asady odpisywania z ac%unku ednostek unduszy ednostek unduszu innego rodza'u niƓ wskazane w ust. 1Ǿ okreŠlone
bĖdû w odatkowy* egula*inie tego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego.
3. Ustalenie kwoty Šwiadczenia w przypadku wskazany* w ust. 1 pkt 1ȜǾ nastûpi pod warunkie* zrealizowania transakc'i
u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego przez ten #undusz. W przypadku braku *oƓliwoŠci u*orzenia
ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtegoǾ ustalenie kwoty odstûpienia nastûpi przy uwzglĖdnieniu eny ednostki
unduszu z na'bliƓszego nia WycenyǾ po ktŃry* transakc'a u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego
bĖdzie *ogĸa zostaþ zrealizowana.
Ǚ. a*iana ednostek unduszy na Šrodki pieniĖƓne nastûpi niezwĸocznie po dniuǾ na ktŃry zostaĸa obliczona wysokoŠþ
Šwiadczenia zgodnie z ust. 1 lub 2Ǿ z zac%owanie* ter*inu wypĸatyǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 19 ust. Ǚ.
okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
Znajdziesz je na naszej stronie internetowej.
5. oku*enty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczycielaǿ
1Ȝ wniosek o wypĸatĖ ŠwiadczeniaǾ
2Ȝ potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wykonu'ûcû czynnoŠci agency'ne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracownika Ubezpieczyciela kopia doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania ŠwiadczeniaǾ
3Ȝ zgĸoszenie zgonu UbezpieczonegoǾ
ǙȜ oryginaĸ lub kopia aktu zgonu Ubezpieczonego lub odpisu skrŃconego aktu zgonuǾ poŠwiadczona za zgodnoŠþ z oryginaĸe*
przez notariuszaǾ
5Ȝ oryginaĸ lub kopia zaŠwiadczenia stwierdza'ûcego przyczynĖ zgonu wystawionego przez lekarza lub uprawniony pod*iotǾ
ǛȜ inne doku*entyǾ o ktŃryc% *owa w Ȩ 19 ust. 2.
Ǜ. W przypadku gdy Š*ierþ Ubezpieczonego nastûpiĸa za granicûǾ akt zgonu Ubezpieczonego lub odpis aktu zgonuǾ o ktŃry*
*owa w ust. 5 pkt ǙȜǾ powinien zostaþ sporzûdzony zgodnie z odpowiedni*i przepisa*i prawa paĺstwaǾ w ktŃry* nastûpiĸ
zgonǾ a wszelkie doku*enty wystawione za granicû przez uprawnione pod*ioty dotyczûce Š*ierci Ubezpieczonego i skĸadane przez osobĖ uprawnionû do otrzy*ania ŠwiadczeniaǾ powinny zostaþ przetĸu*aczone na 'Ėzyk polski przez tĸu*acza
przysiĖgĸego.
ǜ. o wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierci stosu'e siĖ zasady wypĸaty Šwiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 19.

¯WIAZENIE Z TTUU OáIA
§ 21
WysokoŠþ Šwiadczenia
1. asady obliczania wysokoŠci ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia zaleƓû od ozyc'i nwestycy'nyc%Ǿ ktŃre na dzieĺ aty oƓycia sû
zapisane w postaci ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszyǾ zgodnie z poniƓszû tabelûǿ
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1Ȝ Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy Skandia Akcji 2Ȝ Pozycje Inwestycyjne dostĖpne w ramach Wariantu
Gloalnych
Otwartego
wota Šwiadczenia obliczona zostanie wedĸug eny ednostki wota Šwiadczenia obliczona zostanie wedĸug en
unduszu z nia Wyceny dokonane' w *iesiûcu nastĖpu- ednostek unduszy z nia Wyceny danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie
'ûcy* po acie oƓyciaǾ z zastrzeƓenie* ust. 2 oraz Ȩ 32.
pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu oboczy* od aty oƓyciaǾ
z zastrzeƓenie* Ȩ 2Ǜ ust. 2 oraz Ȩ 32.
2. asady odpisywania z ac%unku ednostek unduszy ednostek unduszu innego rodza'u niƓ wskazane w ust. 1Ǿ okreŠlone
bĖdû w odatkowy* egula*inie tego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego.
3. Ustalenie kwoty Šwiadczenia w przypadku wskazany* w ust. 1 pkt 1ȜǾ nastûpi pod warunkie* zrealizowania transakc'i
u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego przez ten #undusz. W przypadku braku *oƓliwoŠci u*orzenia
ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtegoǾ ustalenie kwoty odstûpienia nastûpi przy uwzglĖdnieniu eny ednostki
unduszu z na'bliƓszego nia WycenyǾ po ktŃry* transakc'a u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego
bĖdzie *ogĸa zostaþ zrealizowana.
Ǚ. a*iana ednostek unduszy na Šrodki pieniĖƓne nastûpi niezwĸocznie po dniuǾ na ktŃry zostaĸa obliczona wysokoŠþ
Šwiadczenia zgodnie z ust. 1 lub 2Ǿ z zac%owanie* ter*inu wypĸatyǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 19 ust. Ǚ.
okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
Znajdziesz je na naszej stronie internetowej.
5. oku*enty niezbĖdne do wypĸaty Šwiadczeniaǿ
1Ȝ wniosek o wypĸatĖ ŠwiadczeniaǾ
2Ȝ kopia doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania ŠwiadczeniaǾ
3Ȝ inne doku*entyǾ o ktŃryc% *owa w Ȩ 19 ust. 2.
Ǜ. ¯wiadczenie z tytuĸu oƓycia *oƓe byþ wypĸacone w #or*ie 'ednorazowe' – w taki* przypadku stosu'e siĖ zasady wypĸaty
Šwiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 19 albo w #or*ie rentyǾ na zasadac% okreŠlonyc% w Ȩ 22Ǿ z wyĸûczenie* przypadku przedĸuƓenia
Okresu UbezpieczeniaǾ o ktŃry* *owa w Ȩ Ǚ ust. 3.

WPATA ¯WIAZENIA Z TTUU OáIA
W FORMIE RENT Z 10-LETNIM ORESEM GWARANTOWANM
§ 22
MoƓesz wyraþ opcjĖ wypĸaty ¯wiadczenia oƓycia w formie renty.
1. Ubezpieczyciel poin#or*u'e Ubezpieczonego o *oƓliwoŠci wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia w #or*ie renty w ter*inie
nie pŃƑnie'szy* niƓ 50 dni przed atû oƓycia oraz przedstawi szczegŃĸowe warunki ustalania wysokoŠci i zasad wypĸaty
rentyǾ w ty* wysokoŠþ prognozowane' *iesiĖczne' kwoty renty w oparciu o aktualnû na dzieĺ sporzûdzenia in#or*ac'i
WartoŠþ ac%unku.
2. ¯wiadczenie z tytuĸu oƓycia *oƓe byþ wypĸacone Ubezpieczone*u w #or*ie renty na podstawie wniosku o zawarcie u*owy
renty zĸoƓonego przez Ubezpieczonego nie wczeŠnie' niƓ 50 dni przed atû oƓycia.
3. WysokoŠþ kwoty renty ustalana 'est na podstawie wysokoŠci ¯wiadczenia z tytuĸu oƓyciaǾ obliczone' na zasadac% wskazanyc%
w Ȩ 21. wota ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia sta'e siĖ skĸadkû 'ednorazowû z tytuĸu u*owy renty.
Ǚ. Ubezpieczyciel po akceptac'i wnioskuǾ 'ednak nie wczeŠnie' niƓ po acie oƓyciaǾ poin#or*u'e Ubezpieczonego o wysokoŠci
przysĸugu'ûce' *u *iesiĖczne' kwoty renty i potwierdzi warunki 'e' wypĸacania.
Okres gwarantowany to okresǾ kiedy renta jest wypĸacanaǾ nawet jeŠli ieie zaraknie. W przypadku Twojej Šmierci
w tym okresie renta Ėdzie nadal wypĸacana wskazanym przez ieie osoom.
5. Wypĸata ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia w #or*ie renty polega na wypĸacaniu Ubezpieczone*u przez Ubezpieczyciela z czĖstotliwoŠciû *iesiĖcznû okreŠlone' kwoty renty. Wypĸata *iesiĖcznyc% kwot renty bĖdzie nastĖpowaĸa do dnia poprzedza'ûcego
ocznicĖ olisy nastĖpu'ûcû bezpoŠrednio po ukoĺczeniu przez Ubezpieczonego ǝ5 roku ƓyciaǾ 'ednakƓe nie dĸuƓe' niƓ do
dnia Š*ierci UbezpieczonegoǾ z zastrzeƓenie* ust. Ǜ.
Ǜ. W przypadku Š*ierci Ubezpieczonego w gwarantowany* okresie wypĸatǾ do koĺca tego 10-letniego okresuǾ Ubezpieczyciel
bĖdzie dokonywaĸ wypĸat kwot renty UposaƓone*uǾ wskazane*u we wniosku o zawarcie u*owy renty lub inne' osobie
uprawnione'Ǿ zgodnie z warunka*i u*owy renty.
ǜ. Ubezpieczyciel *oƓe od*Ńwiþ wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia w #or*ie rentyǾ 'eŠli wysokoŠþ ¯wiadczenia z tytuĸu
oƓyciaǾ bĖdûca podstawû ustalenia wysokoŠci renty bĖdzie niƓsza niƓ *ini*alna kwota wskazana w ust. 9 aĸûcznika nr 1
do OWU.

2ǜ

ǝ. Wypĸata ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia w #or*ie 'ednorazowe' oraz przedĸuƓenie Okresu Ubezpieczenia o 10 at olisy wyklucza
*oƓliwoŠþ wypĸaty tego Šwiadczenia w #or*ie renty. o dniu rozpoczĖcia wypĸacania kwot renty nie *a *oƓliwoŠci z*iany
#or*y wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia na #or*Ė 'ednorazowû.

¯WIAZENIE WUPU
§ 23
¯wiadczenie to wypĸacamy w przypadku rozwiûzania Umowy w trakcie jej trwaniaǾ z przyczyn innych niƓ Šmierþ
UezpieczonegoǾ doƓycie aty oƓycia alo odstûpienia od Umowy. Nazywamy to caĸkowitû wypĸatû ¯wiadczenia
Wykupu.
Przykĸady ¯wiadczenia Wykupu
Przykĸad nr 1
W przypadkuǾ gdy zrezygnu'esz z U*owy w 2 oku olisyǿ
ș opĸaciĸeŠ kĸadki egularne za peĸen pierwszy ok olisy ț12 iesiĖcyȜ
ș wartoŠþ ac%unku wynosi 30 000 
otrzy*asz ǜ5% ŠrodkŃw zgro*adzonyc% na zĖŠci azowe' ac%unkuǾ
czyli 22 500  ț30 000  5 ǜ5% ʲ 22 500 Ȝ.
Przykĸad nr 2
W przypadkuǾ gdy zrezygnu'esz z U*owy w Ǜ oku olisyǿ
ș opĸaciĸeŠ wszystkie naleƓne kĸadki egularne za peĸne 5 at olisy țǛ0 iesiĖcyȜ
ș na WartoŠþ ac%unku skĸada'û siĖǿ zĖŠþ azowa ac%unku rŃwna 100 000  i zĖŠþ Wolna ac%unku rŃwna 10 000 
otrzy*aszǿ 92Ǿ5% zĖŠci azowe' ac%unku oraz 100% zĖŠci Wolne' ac%unku
czyli ț100 000  5 92Ǿ5%Ȝ ʭ 10 000  ʲ 102 500 
UW Ȃ W obu przykĸadac% nie braliŠ*y pod uwagĖ podatku od zyskŃw kapitaĸowyc%.
aĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu powoduje rozwiûzanie Umowy.
eŠli chciaĸyŠ wypĸaciþ caĸoŠþ Šrodków w pierwszych latach trwania UmowyǾ nie otrzymasz peĸnej zgromadzonej
kwoty w ramach zĖŠci azowej achunku.
o 10 ocznicy Polisy wypĸacimy i okreŠlony procent jej wartoŠci wskazany w Zaĸûczniku nr 1 do OWUǾ który
znajdziesz na koĺcu dokumentu.
1. Ubezpiecza'ûcy *a prawo w kaƓdy* czasieǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ po upĸywie okresu uprawnia'ûcego do odstûpienia
od U*owy zgodnie z Ȩ ǜ ust. 1Ǿ wystûpiþ o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu. ĸoƓenie wniosku o caĸkowitû wypĸatĖ
¯wiadczenia Wykupu skutku'e rozwiûzanie* U*owy z dnie* zĸoƓenia wniosku.
zĖŠciowa wypĸata ¯wiadczenia Wykupu
Wypĸata czĖŠciowa moƓliwa jest tylko z zĖŠci Wolnej achunku.
¯rodki gromadzone w ramach zĖŠci Wolnej po Okresie azowym sû wypĸacane w 100% ich wartoŠci.
2. Ubezpiecza'ûcy *a prawo w kaƓdy* czasieǾ wystûpiþ o czĖŠciowû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu z zĖŠci Wolne' ac%unku.
zĖŠciowa wypĸata ¯wiadczenia Wykupu *oƓe byþ dokonywana nie czĖŠcie' 'ednak niƓ 'eden raz w kaƓdy* iesiûcu olisy.
okumenty potrzene do wypĸaty
3. zĖŠciowa lub caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu 'est dokonywana pod warunkie* dorĖczenia Ubezpieczycielowiǿ
1Ȝ wniosku o czĖŠciowû lub caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ podpisanego przez osobĖ uprawnionû do otrzy*ania
¯wiadczenia WykupuǾ
2Ȝ kopii doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania ¯wiadczenia Wykupu.
TaelĖ ¯wiadczenia Wykupu znajdziesz w Zaĸûczniku nr 1 do OWU
Ǚ. W przypadku caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu wysokoŠþ tego Šwiadczenia na dany dzieĺ 'est rŃwna WartoŠci
zĖŠci Wolne' ac%unku oraz okreŠlonego procentu WartoŠci zĖŠci azowe' ac%unkuǾ wskazanego w ust. ǝ aĸûcznika nr
1 do OWUǾ ustalanego na podstawie iesiûca olisyǾ w ktŃry* dokonywana 'est caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia WykupuǾ
z zastrzeƓenie* przypadkuǾ w ktŃry* kĸadki egularne za Okres azowy nie zostaĸy w peĸni opĸacone. W takie' sytuac'i do
ustalenia procentu WartoŠci zĖŠci azowe' Ubezpieczyciel bierze pod uwagĖ liczbĖ iesiĖcy olisyǾ za ktŃre w peĸni zostaĸy
zapĸacone wszystkie kĸadki egularneǾ powiĖkszonû o 1Ǿ 'ednak nie wyƓszû niƓ iesiûc olisyǾ w ktŃry* dokonywana 'est
caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu.
5. W przypadku czĖŠciowe' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu z zĖŠci Wolne' ac%unkuǾ Ubezpieczyciel dokonu'e odpisania
ednostek unduszy z ac%unku ednostek unduszy w wysokoŠci wnioskowane' przez Ubezpiecza'ûcego.
Ǜ. asady obliczania wysokoŠci ¯wiadczenia Wykupu zaleƓû od ozyc'i nwestycy'nyc%Ǿ ktŃre na dzieĺ aty oƓycia sû zapisane
w postaci ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszyǾ zgodnie z poniƓszû tabelûǿ
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Otwartego
aȜ W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela wniosku
o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu w okresie od
1. do 1ǝ. dnia danego *iesiûca kalendarzowego – kwota
Šwiadczenia obliczona zostanie wedĸug eny ednostki
unduszu z nia Wyceny dokonane' w *iesiûcu otrzy*ania przez Ubezpieczyciela tego wnioskuǾ z zastrzeƓenie* wota Šwiadczenia obliczona zostanie wedĸug en ednostek unduszy z nia Wyceny danego Ubezpieczeniowego
ust. ǜ oraz Ȩ 32.
unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ
bȜ W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela wniosku w trzeci* niu oboczy* od dnia otrzy*ania przez
o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu w okresie od Ubezpieczyciela wniosku o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia
19. dnia danego *iesiûca kalendarzowego do koĺca WykupuǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 2Ǜ ust. 2 oraz Ȩ 32.
tego *iesiûca kalendarzowego – kwota Šwiadczenia
obliczona zostanie wedĸug eny ednostki unduszu
z nia Wyceny dokonane' w *iesiûcu nastĖpu'ûcy* po
*iesiûcu otrzy*ania przez Ubezpieczyciela tego wnioskuǾ
z zastrzeƓenie* ust. ǜ oraz Ȩ 32.
ǜ. asady odpisywania z ac%unku ednostek unduszy ednostek unduszu innego rodza'u niƓ wskazane w ust. ǛǾ okreŠlone
bĖdû w odatkowy* egula*inie tego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego.
ǝ. Ustalenie kwoty Šwiadczenia w przypadku wskazany* w ust. Ǜ pkt 1ȜǾ nastûpi pod warunkie* zrealizowania transakc'i
u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego przez ten #undusz. W przypadku braku *oƓliwoŠci u*orzenia
ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtegoǾ ustalenie kwoty odstûpienia nastûpi przy uwzglĖdnieniu eny ednostki
unduszu z na'bliƓszego nia WycenyǾ po ktŃry* transakc'a u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego
bĖdzie *ogĸa zostaþ zrealizowana.
9. W wyniku za*iany ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszy zostanû zapisane Šrodki pieniĖƓne w wysokoŠci
ustalone' w oparciu o zasady okreŠlone' w ust. ǛǾ ktŃre do dnia wypĸaty pozosta'û nieprocentowane.
Termin wypĸaty Šwiadczenia
10. Wypĸata kwoty caĸkowite' lub czĖŠciowe' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu nastûpi niezwĸocznie po otrzy*aniu przez Ubezpieczyciela wszystkic% doku*entŃwǾ o ktŃryc% *owa w ust. 3Ǿ lecz nie pŃƑnie' niƓ w ter*inie 1Ǚ dni odǾ uwzglĖdnionego
przy obliczaniu kwoty do wypĸatyǾ nia Wyceny Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ ktŃrego 'ednostkiǾ w celu
wypĸaty ¯wiadczenia WykupuǾ zostaĸy odpisane na'pŃƑnie'. wota do wypĸaty zostanie po*nie'szona o kwotĖ naleƓnyc%
i niepobranyc% opĸat.

OPAT
§ 24
W ramach zawartej przez ieie Umowy oowiûzujû opĸatyǾ których zasady poierania opisaliŠmy poniƓej.
Informacje o wysokoŠciach opĸat znajdziesz w Zaĸûczniku nr 1 do OWUǾ który jest na koĺcu dokumentu.
Przykĸady wyliczenia niektórych opĸat znajdziesz przed opisem szczegóĸowym danej opĸaty.
1.  tytuĸu zawarcia i wykonywania U*owyǾ Ubezpieczyciel pobiera nastĖpu'ûce opĸatyǿ
1Ȝ opĸatĖ za udzielanie ty*czasowe' oc%rony ubezpieczeniowe' - za udzielanie oc%rony ty*czasowe'Ǿ
2Ȝ opĸatĖ za ryzyko - za udzielanie oc%rony ubezpieczeniowe' z tytuĸu ryzyka ubezpieczeniowegoǾ
3Ȝ opĸatĖ za o#ertĖ inwestycy'nû - za utrzy*anie i udostĖpnianie o#erty inwestycy'ne' obe'*u'ûce' Ubezpieczeniowe
undusze apitaĸoweǾ z wyĸûczenie* ort#eli odelowyc% oraz Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia
kc'i lobalnyc%Ǿ
ǙȜ opĸatĖ podstawowû - za czynnoŠci zwiûzane z zawarcie* i wykonywanie* U*owyǾ nie u'Ėte w opĸatac% wskazanyc%
powyƓe'.
OpĸatyǾ o ktŃryc% *owa powyƓe'Ǿ sĸuƓû pokryciuǿ
ʮ kosztŃw zwiûzanyc% z obsĸugû i wykonywanie* U*owyǾ
ʮ kosztŃw 'e' zawarciaǾ w ty* akwizyc'i obe'*u'ûcyc% w szczegŃlnoŠci kosztyǿ prowiz'i poŠrednikŃwǾ wynagrodzeĺ wraz
z narzuta*i pracownikŃw za'*u'ûcyc% siĖ akwizyc'ûǾ badaĺ lekarskic%Ǿ wystawienia olisǾ wĸûczenia U*owy do port#ela
produktŃwǾ rekla*y i pro*oc'i oraz koszty ogŃlne zwiûzane z badanie* wnioskŃw i wystawianie* olisǾ 'ak rŃwnieƓ
ʮ innyc% kosztŃw zwiûzanyc% z dziaĸalnoŠciû prowadzonû przez Ubezpieczyciela.
oza pokrywanie* kosztŃw pobierane opĸaty stanowiû wynagrodzenie Ubezpieczyciela zawiera'ûce rŃwnieƓ ele*ent
*arƓowyǾ pozwala'ûcy na uzyskiwanie przez Ubezpieczyciela zysku z prowadzone' dziaĸalnoŠci.
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Opĸata za ochronĖ tymczasowû jest poierana tylko razǾ
przed alokacjû pierwszej Skĸadki egularnej
2. Opĸata za udzielanie ty*czasowe' oc%rony ubezpieczeniowe' okreŠlana 'est kwotowoǾ w wysokoŠci wskazane' w ust. Ǚ
aĸûcznika nr 1 do OWU i pobierana 'est z pierwsze' kĸadki egularne' przed 'e' zapisanie* na ac%unku ednostek unduszy
w postaci ednostek unduszyǾ proporc'onalnie do okresu udzielania ty*czasowe' oc%rony ubezpieczeniowe'.
Opĸata za ryzyko poierana jest przez caĸy czas trwania Umowy
Oliczana jest tylko od tej czĖŠci Šrodków zĖŠci azowej achunkuǾ które dodatkowo otrzymuje UposaƓony
w ramach ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci.
Przykĸad opĸaty
ș ktualny wiek Ubezpieczonegoǿ 35 lat
ș WartoŠþ ac%unkuǿ 200 000 
ș WartoŠþ zĖŠci azowe' ac%unkuǿ 150 000 .
by wyliczyþ opĸatĖ za ryzykoǾ naleƓy w aĸûczniku nr 1 țw odpowiednie' tabeliȜ sprawdziþ 'e' stawkĖ dla aktualnego
wieku Ubezpieczonego.
StawkĖ dzielimy przez 12Ǿ gdyƓ opĸata poierana jest w kaƓdym miesiûcu.
W wieku 35 lat stawka opĸaty wynosiǿ 0Ǿ002Ǜǜ.
¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci 'est rŃwne WartoŠci ac%unku powiĖkszone' o 10% zĖŠci azowe' ac%unku.
wĸaŠnie to 10% 'est podstawû do wyliczenia opĸaty. zyli 10% 5 150 000 5 0Ǿ002Ǜǜ ǿ 12 ʲ 3Ǿ3Ǚ .
3. Opĸata za ryzyko ustalana 'est kwotowo na podstawie WartoŠci ac%unkuǾ wieku Ubezpieczonego i 'ego stanu zdrowia.
 uwzglĖdnienie* Ȩ 11 ust. Ǚ opĸata ta pobierana 'est poprzez odpisanie odpowiednie' liczby ednostek unduszy z zĖŠci
azowe' ac%unku oraz zĖŠci Wolne' ac%unkuǾ proporc'onalnie do ic% udziaĸu w WartoŠci ac%unkuǾ *iesiĖcznie z gŃry
w kaƓdy* iesiûcu olisyǾ przez caĸy czas trwania U*owyǾ z zastrzeƓenie* iƓ pierwsza naleƓna opĸata za ryzyko pobrana
zostanie z pierwsze' kĸadki egularne' poprzez 'e' po*nie'szenieǾ przed 'e' zapisanie* na ac%unku ednostek unduszy
w postaci ednostek unduszy.
Ǚ. WysokoŠþ opĸaty za ryzyko stanowi iloczyn podstawy naliczenia opĸaty i 1ȡ12 stawki podane' w abeli okreŠlone' w ust. 5
aĸûcznika nr 1 do OWU. odstawû naliczania opĸaty za ryzyko 'est wartoŠþ 10% liczby ednostek unduszy zapisanyc% na
zĖŠci azowe' ac%unkuǾ ustalona wedĸug en ednostek unduszy z dnia pobrania opĸatyǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ podstawû
pierwsze' naleƓne' opĸaty za ryzyko 'est 10% wartoŠci kĸadki egularne'.
Opĸata za ofertĖ inwestycyjnû poierana jest regularnieǾ ale tylko wtedyǾ gdy w danym okresie posiadasz inne Pozycje
Inwestycyjne niƓ Fundusz Skandia Akcji Gloalnych alo Portfel Modelowy.
Przykĸad opĸaty
WartoŠþ ac%unku wynosiǿ 50 000 Ǿ z czegoǿ
30 000  zgro*adzone w U  1
20 000  alokowane w ort#elu odelowy*  3
o wyliczenia opĸaty ierzemy pod uwagĖ tylko wartoŠþ Šrodków zgromadzonych w UFK 1.
W dany* iesiûcu olisy naliczona zostanie opĸata w wysokoŠciǿ 30 000  5 stawka opĸaty 0Ǿǜ% ǿ 12 ʲ 1ǜǾ5 
5. Opĸata za o#ertĖ inwestycy'nû pobierana 'est ze ŠrodkŃw zgro*adzonyc% w Ubezpieczeniowyc% unduszac% apitaĸowyc%Ǿ
z wyĸûczenie* ort#eli odelowyc% oraz Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobalnyc% lub U Ǿ
o ktŃry* *owa w Ȩ 1Ǚ ust. 10Ǿ w przypadku wyco#ania unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobalnyc%Ǿ *iesiĖcznie z gŃry
w kaƓdy* iesiûcu olisy. Opĸata ta obliczana 'est 'ako iloczyn wartoŠci ŠrodkŃw zgro*adzonyc% w Ubezpieczeniowyc%
unduszac% apitaĸowyc%Ǿ ustalone' na dzieĺ pobrania opĸaty oraz 1ȡ12 stawki opĸaty wskazane' w ust. Ǜ aĸûcznika nr 1
do OWU.
Opĸata podstawowa poierana jest przez caĸy czas trwania Umowy.
Przykĸad opĸaty
ș kĸadka egularna aktualna na dzieĺ zawarcia U*owyǿ 1 000  *iesiĖcznie
ș WartoŠþ ac%unkuǿ 20 000 
tawka opĸaty wynosi 2Ǿ25% țrocznieȜ. tawkĖ dzieli*y przez 12Ǿ gdyƓ opĸata pobierana 'est w kaƓdy* *iesiûcu.
Wyliczenie opĸatyǿ 20 000  5 2Ǿ25%ȡ12 ʲ 3ǜǾ50 
Ǜ. Opĸata podstawowa pobierana 'est poprzez odpisanie odpowiednie' liczby ednostek unduszy z zĖŠci azowe' ac%unku
oraz zĖŠci Wolne' ac%unkuǾ proporc'onalnie do ic% udziaĸu w WartoŠci ac%unkuǾ *iesiĖcznie z gŃry w kaƓdy* iesiûcu
olisyǾ przez caĸy czas trwania U*owy. Opĸata ta obliczana 'est 'ako iloczyn wartoŠci liczby ednostek unduszy dane'
ozyc'i nwestycy'ne'Ǿ ustalone' wedĸug en ednostek unduszy na dzieĺ pobrania opĸaty i 1ȡ12 stawki opĸaty wskazane'
w ust. ǜ aȜ aĸûcznika nr 1 do OWUǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓǿ
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1Ȝ pierwsza naleƓna opĸata obliczona zostanie 'ako iloczyn wartoŠci pierwsze' kĸadki egularne' oraz 1ȡ12 stawki opĸaty
wskazane' w ust. ǜ pkt aȜ aĸûcznika nr 1 do OWU i pobrana bĖdzie z pierwsze' kĸadki egularne' poprzez 'e' po*nie'szenieǾ
przed 'e' zapisanie* na ac%unku ednostek unduszy w postaci ednostek unduszyǾ
2Ȝ od 11 oku olisy opĸata ta pobierana bĖdzie w kwocie nie niƓsze' niƓ *ini*alna wysokoŠþ opĸaty wskazana
w ust. ǜ bȜ aĸûcznika nr 1 do OWU.
Zasady ogólne dotyczûce opĸat
ǜ. Ubezpieczyciel *oƓe 'ednostronnû decyz'û odstûpiþ na czas okreŠlony od pobierania opĸaty za udzielanie ty*czasowe'
oc%rony ubezpieczeniowe'. ecyz'a Ubezpieczyciela nie powodu'e z*iany warunkŃwǾ na 'akic% U*owa zostaĸa zawarta
i nie wy*aga z*iany U*owy.
ǝ.  zastrzeƓenie* zasad i ter*inŃw odliczania opĸaty za oc%ronĖ ty*czasowûǾ pierwsze' naleƓne' opĸaty podstawowe' oraz
pierwsze' naleƓne' opĸaty za ryzykoǾ opĸatyǾ o ktŃryc% *owa w ust. 1 pobierane sû z ac%unku ednostek unduszy poprzez
odpisanie wĸaŠciwe' liczby ednostek unduszy.

INESA A MINIMALNE WSOO¯I OPAT POSTAWOWE
§ 25
1 stycznia kaƓdego roku indeksujemy minimalnû wysokoŠþ opĸaty za prowadzenie UmowyǾ oowiûzujûcû dla
achunku ednostek Funduszy.
Nowa wysokoŠþ oowiûzuje od poczûtku roku kalendarzowego.
1.  zastrzeƓenie* ust. 3Ǿ 1 stycznia kaƓdego roku kalendarzowego Ubezpieczyciel dokonu'e podwyƓszenia o wskaƑnik okreŠlony
w ust. 2 *ini*alne' wysokoŠci opĸaty za prowadzenie U*owy.
2. ndeksac'a wskazana w ust. 1 'est dokonywana o wiĖkszû z dwŃc% wartoŠciǿ
1Ȝ 12 - *iesiĖczny wskaƑnik wzrostu cen towarŃw i usĸugǾ ogĸaszany przez ĸŃwny Urzûd tatystyczny na koniec wrzeŠnia
kaƓdego roku kalendarzowegoǾ
2Ȝ 2%.
3. Ubezpieczyciel *a prawo odstûpiþ od dokonania indeksac'iǾ o ktŃre' *owa w ust. 1.
Ǚ. Ubezpieczyciel poin#or*u'e Ubezpiecza'ûcego o dokonaniu indeksac'iǾ o ktŃre' *owa w ust. 1 - 2 lub o odstûpieniu od 'e'
dokonania zgodnie z ust. 3.

RA GWARAN I WARTO¯I
§ 26
1. Ubezpieczyciel nie da'e 'akic%kolwiek gwaranc'i co do wysokoŠci WartoŠci ac%unku oraz wysokoŠci ŠwiadczeĺǾ ktŃryc%
kwota zwiûzana 'est z wartoŠciû ednostek unduszy.
Terminy realizacji zĸoƓonych przez ieie dyspozycji mogû siĖ opóƑniþ w sytuacjach niezaleƓnych od nas. Postaramy
siĖ je zrealizowaþ najszyciejǾ jak tylko Ėdzie to moƓliwe.
2. er*iny odnoszûce siĖ do czynnoŠciǿ zapisaniaǾ odpisaniaǾ za*ianyǾ wyceny ednostek unduszy oraz 'akic%kolwiek pĸatnoŠci na podstawie U*owyǾ okreŠlone w OWUǾ egula*inie Ubezpieczeniowyc% unduszy apitaĸowyc% i w odatkowy*
egula*inie Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobalnyc%Ǿ przy'Ėte zostaĸy przy zaĸoƓeniuǾ Ɠe
Ubezpieczyciel bĖdzie w stanie dokonaþ stosowne' transakc'i dotyczûce' aktywŃw wc%odzûcyc% zgodnie z egula*ine*
Ubezpieczeniowyc% unduszy apitaĸowyc% w skĸad danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego lub ic% wiarygodne'
wycenyǾ na'pŃƑnie' w dniu wskazany* w OWU. W przypadku braku *oƓliwoŠci dokonania czynnoŠci okreŠlonyc% w zdaniu
poprzedza'ûcy* w ter*inac% okreŠlonyc% w OWU lub ww. regula*inac%Ǿ spowodowanego przyczyna*i niezaleƓny*i od
UbezpieczycielaǾ czynnoŠci te zostanû dokonane niezwĸocznie po ustaniu tyc% przyczyn.

OGRANIZENIA UPRAWNIE
§ 27
1. obowiûzanie Ubezpieczyciela wynika'ûce z U*owy 'est okreŠlone w ednostkac% unduszy. apisywanie i odpisywanie
ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszy *a c%arakter po'Ėciowy i sĸuƓy ustaleniu wysokoŠci WartoŠci ac%unkuǾ
¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierciǾ ¯wiadczenia z tytuĸu oƓyciaǾ czĖŠciowe' lub caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu. ednostki
unduszy zapisane na ac%unku ednostek unduszy nie da'û prawa do poszczegŃlnyc% aktywŃw Ubezpieczyciela. WartoŠþ
ednostek zapisanyc% na ac%unku ednostek unduszy sĸuƓy wyĸûcznie ustaleniu wysokoŠci Šwiadczeĺ naleƓnyc% z tytuĸu
U*owy.
2. rzy lokowaniu w Ubezpieczeniowe undusze apitaĸowe ŠrodkŃw zapisywanyc% na ac%unku ednostek unduszy
w postaci ednostek unduszy lub ŠrodkŃw pieniĖƓnyc%Ǿ Ubezpieczyciel *a prawo skorygowaþ wartoŠþ dokonanyc% lokat
w taki sposŃbǾ aby w kaƓde' c%wili wartoŠþ lokaty nie byĸa niƓsza niƓ wysokoŠþ ¯wiadczenia Wykupu.
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SARGI I RELAMA E
§ 28
Swoje zastrzeƓenia i reklamacje moƓesz zgĸaszaþ w róƓnych formachǾ m.in.:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki ǜ w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: reklamacje.skandiaȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi KlientaǾ np. najliƓszym Twojego miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22
1. OsobaǾ ktŃra zĸoƓyĸa wniosek o zawarcie U*owyǾ Ubezpiecza'ûcyǾ UbezpieczonyǾ UposaƓony lub osoba uprawniona z U*owy
*a'û prawo do skĸadania rekla*ac'i zwiûzane' z zawarcie* lub wykonywanie* U*owy przez Ubezpieczyciela.
2. ekla*ac'a *oƓe byþ zĸoƓonaǿ
1Ȝ orespondency'nie - na adres siedziby UbezpieczycielaǾ przesyĸkû pocztowû w rozu*ieniu przepisŃw prawa pocztowegoǾ
2Ȝ ocztû elektronicznû – na adres *ailowy wskazany do skĸadania rekla*ac'iǾ
3Ȝ OsobiŠcie – w siedzibie Ubezpieczyciela lub w dowolny* iurze Obsĸugi lienta UbezpieczycielaǾ
ǙȜ ele#onicznie – poprzez n#oliniĖ.
3. Ubezpieczyciel rozpatrzy rekla*ac'Ė bez zbĖdne' zwĸokiǾ nie pŃƑnie' 'ednak niƓ w ter*inie 30 dni od dnia 'e' otrzy*aniaǾ
z zastrzeƓenie* ust. Ǚ.
Ǚ. W szczegŃlnie sko*plikowanyc% przypadkac%Ǿ unie*oƓliwia'ûcyc% rozpatrzenie rekla*ac'i i udzielenie odpowiedzi w ter*inie
30 dni od 'e' otrzy*aniaǾ Ubezpieczyciel przekaƓe w ww. ter*inie wy'aŠnienia dotyczûce przyczyny opŃƑnienia rozpatrzenia
rekla*ac'iǾ wskaƓe okolicznoŠciǾ ktŃre *uszû zostaþ ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz okreŠli przewidywany ter*in
rozpatrzenia rekla*ac'i i udzielenia odpowiedziǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ nie *oƓe on przekroczyþ Ǜ0 dni od dnia otrzy*ania
rekla*ac'i.
5. Ubezpieczyciel przekaƓe odpowiedƑ na zgĸoszonû rekla*ac'Ė w postaci papierowe' lub na inny* trwaĸy* noŠniku in#or*ac'i.
Ubezpieczyciel *oƓe przekazaþ odpowiedƑ za po*ocû poczty elektroniczne'Ǿ o ile osoba zgĸasza'ûca rekla*ac'Ė zĸoƓyĸa taki
wniosek.

§ 29
owŃdztwo o roszczenia wynika'ûce z U*owy *oƓna wytoczyþ albo wedĸug przepisŃw o wĸaŠciwoŠci ogŃlne' albo przed sûd
wĸaŠciwy dla *ie'sca za*ieszkania lub siedziby Ubezpiecza'ûcegoǾ UbezpieczonegoǾ spadkobiercy UbezpieczonegoǾ UposaƓonego
lub innego uprawnionego z U*owyǾ spadkobiercy UposaƓonego lub innego uprawnionego z U*owy.

ATUALIZA A AN
§ 30
PamiĖtaj o aktualizacji danych osoowych i adresowychǾ ayŠmy zawsze mogli siĖ z Toû skontaktowaþ.
Preferowane przez ieie formy kontaktu wskaƓ we wniosku o zawarcie Umowy.
Ubezpiecza'ûcy i Ubezpieczony zobowiûzani sû do poin#or*owania Ubezpieczyciela o kaƓdorazowe' z*ianie swo'ego adresu
oraz swoic% danyc% osobowyc%Ǿ 'ak rŃwnieƓ danyc% osobowyc% UposaƓonyc% lub UposaƓonyc% astĖpczyc%. ieprzekazanie
powyƓszyc% in#or*ac'i *oƓe spowodowaþ nie*oƓnoŠþ dostarczenia lub opŃƑnienie w dostarczeniu przez Ubezpieczyciela
waƓnyc% z punktu widzenia wykonywania U*owy in#or*ac'iǾ 'ak rŃwnieƓ w inny sposŃb negatywnie wpĸynûþ na czynnoŠci
zwiûzane z wykonywanie* U*owy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoŠci za negatywne skutki wynika'ûce z braku
*oƓliwoŠci skutecznego powiado*ienia Ubezpiecza'ûcegoǾ o ile Ubezpiecza'ûcy nie dopeĸniĸ obowiûzku aktualizac'i danyc%
adresowyc% i osobowyc%Ǿ o ktŃryc% *owa w zdaniu pierwszy*.

SAANIE O¯WIAZE
§ 31
Wnioski i oŠwiadczenia moƓna do nas zgĸaszaþ m.in.:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki ǜ w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi KlientaǾ np. najliƓszym Twojego miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22
PamiĖtajǾ Ɠe w niektórych przypadkach dla Twojego ezpieczeĺstwa poprosimy o potwierdzenie dyspozycji
i zĸoƓenie czytelnego podpisu.
Wszystkie powiado*ieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia *a'ûce zwiûzek z U*owûǾ wy*aga'û dla swe' skutecznoŠci zac%owania
#or*y wskazane' dla dane' czynnoŠci a w przypadku braku takiego wskazania w OWU – #or*y pise*ne' lub inne' uzgodnione'
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po*iĖdzy strona*i. Wszelkie powiado*ieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia kierowane do UbezpieczycielaǾ wywiera'û skutek prawny
wobec Ubezpieczyciela z c%wilû otrzy*ania przez UbezpieczycielaǾ o ile treŠþ OWU nie stanowi inacze'.

OLE NO¯P REALIZA I SPOZ I
§ 32
PamiĖtajǾ Ɠe przy realizacji dyspozycji ierzemy pod uwagĖ kolejnoŠþ ich zgĸaszania.
ealizacjĖ kolejnej dyspozycji rozpoczniemy dopiero po zrealizowaniu tejǾ która wpĸynĖĸa do nas wczeŠniej.
1. aƓda dyspozyc'a Ubezpiecza'ûcego zwiûzana z zapisywanie* lub odpisywanie* ednostek unduszy na ac%unku
ednostek unduszyǾ w szczegŃlnoŠci dotyczûca inwestowania skĸadekǾ onwers'i oraz czĖŠciowyc% wypĸat ¯wiadczenia
WykupuǾ 'est przy'*owana do realizac'i po wykonaniu wczeŠnie'szyc% dyspozyc'i.
2. Wszystkie dyspozyc'eǾ o ktŃryc% *owa w ust. 1Ǿ sû wykonywane przez Ubezpieczyciela w kole'noŠci ustalone' wedĸug daty
ic% wpĸywu.
3. W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela dyspozyc'i po godzinie 1Ǜ.00 bĖdzie onaǾ na potrzeby ter*inŃw okreŠlonyc%
w OWU uznana za dyspozyc'Ė zĸoƓonû na'bliƓszego nia oboczegoǾ z wyĸûczeniu przypadku zĸoƓenia dyspozyc'i w kandia
Online.

ZASA POATOWE
§ 33
1. W przypadkuǾ gdy Ubezpieczyciel w zwiûzku z wypĸatû ktŃregokolwiek ze ŠwiadczeĺǾ wynika'ûcyc% z U*owyǾ obowiûzany
'est zgodnie z obowiûzu'ûcy*i przepisa*i prawa pobraþ i odprowadziþ 'akiekolwiek kwotyǾ w ty* w szczegŃlnoŠci kwoty na
poczet zobowiûzaĺ podatkowyc% osŃb uprawnionyc%Ǿ kwoty pobrane i odprowadzone przez Ubezpieczyciela po*nie'sza'û
kwoty stosownyc% wypĸat pĸatnyc% przez Ubezpieczyciela na podstawie U*owy.
Podstawy prawne dotyczûce podatków znajdziesz w Polisie.
2. asady opodatkowania przyc%odŃw zrealizowanyc% i otrzy*ywanyc% z tytuĸu U*owy sû okreŠlone odpowiednio w ustawac%
o podatku doc%odowy* od osŃb Ɯzycznyc% i o podatku doc%odowy* od osŃb prawnyc%. zczegŃĸowe przepisy dotyczûce
zasad opodatkowania wskazane sû w olisie.

§ 34
1. W sprawac% nieuregulowanyc% w OWUǾ *a'û zastosowanie obowiûzu'ûce przepisy kodeksu cywilnegoǾ ustaw regulu'ûcyc%
dziaĸalnoŠþ ubezpieczeniowû oraz inne obowiûzu'ûce przepisy prawa polskiego.
2. la U*Ńw zawartyc% zgodnie z ninie'szy*i OWUǾ wĸaŠciwy* 'est prawo polskie.

§ 35
Ubezpiecza'ûcy *a prawo przenieŠþ wierzytelnoŠci przysĸugu'ûce *u z U*owy na inny pod*iotǾ pod warunkie* uzyskania
akceptac'i Ubezpieczyciela.

§ 36
prawozdania o wypĸacalnoŠci i kondyc'i Ɯnansowe' Ubezpieczyciela publikowane sû na 'ego stronie internetowe'.

§ 37
Ubezpieczyciel 'est nstytuc'û Obowiûzanû w rozu*ieniu ustawy z dnia 1Ǜ listopada 2000 r. o przeciwdziaĸaniu praniu pieniĖdzy
oraz Ɯnansowaniu terroryz*u i w zwiûzku z ty* stosu'e Šrodki bezpieczeĺstwa Ɯnansowego okreŠlone w te' ustawie. rak
*oƓliwoŠci wykonania obowiûzkŃw zwiûzanyc% ze stosowanie* ŠrodkŃw bezpieczeĺstwa Ɯnansowego *oƓe *ieþ wpĸyw na
od*owĖ zawarcia U*owy lub wykonanie U*owy 'uƓ zawarte' na zasadac% wskazanyc% w przepisac% ww. ustawy.

WE ¯IE W áIE OWU
§ 38
OgŃlne Warunki Ubezpieczenia na áycie z Ubezpieczeniowy* undusze* apitaĸowy* ze kĸadkû egularnû ȍulti a3erȋ
zostaĸy zatwierdzone Uc%waĸû r 11ǜȡ201Ǜ arzûdu kandia áycie owarzystwa Ubezpieczeĺ .. z dnia 2ǝ kwietnia 201Ǜ roku
i wc%odzû w Ɠycie z dnie* 29 kwietnia 201Ǜ.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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Zaĸû znik nr 1 do OWU
„Multi Saver”
țZA-160429-R-FZM-160429Ȝ
1. Wiek Ubezpiecza'ûcego bĖdûcego 'ednoczeŠnie Ubezpieczony* na dzieĺ podpisania wniosku o zawarcie U*owyǿ
ukoĺczone 18 lat Ȕ nieukoĺczone ǚǚ lat
2. ata oƓycia – dzieĺ poprzedza'ûcy ocznicĖ olisy nastĖpu'ûcû po dniu ukoĺczenia przez Ubezpieczonego 6ǚ roku Ɠycia.
W przypadku przedĸuƓenia na wniosek Ubezpiecza'ûcego Okresu Ubezpieczenia o 10 at olisy atĖ oƓycia stanowi dzieĺ
poprzedza'ûcy ocznicĖ olisy nastĖpu'ûcû po dniu ukoĺczenia przez Ubezpieczonego ǜǚ roku Ɠycia.
3. WysokoŠþ kĸadki egularne'ǿ
1Ȝ ini*alna wysokoŠþ kĸadki egularne'ǿ
zĖstotliwoŠþ opĸacania Skĸadki egularnej

Minimalna wysokoŠþ Skĸadki egularnej

iesiĖcznie
wartalnie
Ńĸrocznie
Rocznie

1 000 
3 000 
Ǜ 000 
12 000 

2Ȝ aksy*alna wysokoŠþ kĸadki Regularne'ǿ 60 000 PLN țw skali rokuȜ
Ǚ. Opĸata za udzielanie ty*czasowe' oc%rony ubezpieczeniowe' ț*iesiĖcznieȜǿ 2 PLN
5. Opĸata za ryzykoǿ
Wiek
Uezpieczonego
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Stawka opĸaty
țw skali rokuȜ
0Ǿ00109
0Ǿ00120
0Ǿ0012Ǚ
0Ǿ0012ǜ
0Ǿ00130
0Ǿ00131
0Ǿ00131
0Ǿ00132
0Ǿ00138
0Ǿ00145
0Ǿ00156
0Ǿ00167
0Ǿ00179
0Ǿ00191
0Ǿ00206
0Ǿ00222
0Ǿ00242
0Ǿ00267
0Ǿ00295
0Ǿ00328

Wiek
Uezpieczonego
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Stawka opĸaty
țw skali rokuȜ
0Ǿ003Ǜ5
0Ǿ00Ǚ0Ǜ
0Ǿ00449
0Ǿ0049ǜ
0Ǿ00549
0Ǿ00605
0Ǿ00664
0Ǿ00ǜ29
0Ǿ00ǜ99
0Ǿ00873
0Ǿ00954
0Ǿ01041
0Ǿ01132
0Ǿ01229
0Ǿ01329
0Ǿ01434
0Ǿ01547
0Ǿ01665
0Ǿ01796
0Ǿ01940

Wiek
Uezpieczonego
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Stawka opĸaty
țw skali rokuȜ
0Ǿ02100
0Ǿ022ǜ3
0Ǿ02463
0Ǿ02668
0Ǿ02886
0Ǿ03124
0Ǿ033ǜǜ
0Ǿ03649
0Ǿ03936
0Ǿ04237
0Ǿ04552
0Ǿ04882
0Ǿ05233
0Ǿ05614
0Ǿ06036
0Ǿ06504
0Ǿ07021
0Ǿ07586
0Ǿ08188

6. Opĸata za o#ertĖ inwestycy'nû țw skali rokuȜǿ 0Ǿǜ%
7. Opĸata podstawowa
aȜ tawki opĸaty w zaleƓnoŠci od Roku olisyǿ
Stawka opĸaty od 1 do 10 oku Polisy
țw skali rokuȜ

Stawka opĸaty od 11 oku Polisy
țw skali rokuȜ
2Ǿ25%Ǿ
ale nie *nie' niƓ *ini*alna wysokoŠþ opĸaty

2Ǿ25%
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bȜ Minimalna wysokoŠþ opĸaty za prowadzenie UmowyǾ obowiûzu'ûca od 11 Roku olisy w ra*ac% Rac%unku ednostek
unduszy ț*iesiĖcznieȜǿ 1ǚǾ30 PLN țindeksowana w dniu 1 stycznia kaƓdego roku kalendarzowegoǾ zgodnie z zasada*i
okreŠlony*i w Ȩ 25 OWUȜ
8. rocentowe wartoŠci ŠrodkŃw zgro*adzonyc% w ra*ac% Rac%unku ednostek unduszyǾ ktŃre zostanû wypĸacone w zwiûzku
z caĸkowitû wypĸatû ¯wiadczenia WykupuǾ w poszczegŃlnyc% *iesiûcac% obowiûzywania U*owyǿ
Miesiûcȥ

% WartoŠci
zĖŠci azowej
achunku

% WartoŠci
zĖŠci Wolnej
achunku

Miesiûcȥ

% WartoŠci
zĖŠci azowej
achunku

% WartoŠci
zĖŠci Wolnej
achunku

1 - 24

75.0%

100.0%

61 - 66

92.5%

100.0%

25 - 30

77.5%

100.0%

67 - 72

95.0%

100.0%

31 - 36

80.0%

100.0%

73 - 84

96.0%

100.0%

37 - 42

82.5%

100.0%

85 - 96

97.0%

100.0%

43 - 48

85.0%

100.0%

97 - 108

98.0%

100.0%

49 - 54

87.5%

100.0%

109 - 120

99.0%

100.0%

55 - 60

90.0%

100.0%

Od 121

100.0%

100.0%
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9. ini*alna kwota ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia uprawnia'ûca do skorzystania z wypĸaty tego Šwiadczenia w #or*ie renty –
15-krotnoŠþ przeciĖtnego prognozowanego wynagrodzenia *iesiĖcznego w gospodarce narodowe' na dany rokǾ okreŠlonego
w ustawie budƓetowe' lub ustawie o prowizoriu* budƓetowy* lub w ic% pro'ektac%Ǿ 'eŠli odpowiednie ustawy nie zostaĸy
uchwalone.
Ninie'szy aĸûcznik zostaĸ zatwierdzony Uchwaĸû Nr 118ȡ2016 arzûdu kandia áycie owarzystwa Ubezpieczeĺ ..
z dnia 28 kwietnia 2016 roku i wchodzi w Ɠycie z dnie* 29 kwietnia 2016.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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