smart start
!ob/6 s1a/1 w !o/osĸoŠþ

Ubezpieczenie Posagowe
OW-R-STAR-151222

 ¯
str.

Karta Produktu „Smart Start”

1

Karta Produktu „Smart Start”

6

OWU „Smart Start”

8

POSTANOWIENIA OGÓLNE

8

E INI E

8

AKES UEPIEENIA

Ǟ

WSOKO¯P ¯WIAENIA

Ǟ

WAUNKI AWAIA UOW

1Ǖ

AS TWANIA UOW. WIEK UEPIEAN OSÓ

11

SUA UEPIEENIA

11

TASOWA O ONA UEPIEENIOWA

11

WYSTAWIENIE POLISY

12

OPOWIEIALNO¯P UEPIEYIELA

12

OGANIENIA OPOWIEIALNO¯I UEPIEYIELA

1ǘ

OSTMPIENIE O UOWY

1Ǚ

OWIMANIE UOWY

1Ǚ

SKAKI

1Ǚ

NAPATY SKAEK EGULANY

1ǚ

AWIESENIE OPAANIA SKAKI EGULANE

1ǚ

INNI UPAWNIENI O ¯WIAENIA

16

AWIAOIENIE O A ¯IU AENIA

1ǜ

OKUENTY NIEhNE O PYNANIA ¯WIAENIA

1ǜ

TEINY WYPATY ¯WIAENIA

18

WYKUP UEPIEENIA

18

SKAGI I EKLAA E

1Ǟ

AKTUALIA A ANY

1Ǟ

SKAANIE O¯WIAE

2Ǖ

ASAY POATKOWE

2Ǖ

Karta Produktu

"7-&" 7'û 6ȡ"7-&" 7,+6

Smart Start

"7-&" 7,+"7&" (,

Ubezpieczenie Posagowe

"01"Š,0,ûǾ(1Ń/74&"/*,4Ė&*,,4&û7"(4-ĸ þ
(ĸ!(&ǽ
*,4&"1"'/Ń4+, 7"Š+&","'*2'"*6, %/,+û2"7-&"Ȓ
7"+&,4û!,Ɠ6 &""7-&" 7,+"$,7&" (!,(,ĺ (/"02
"7-&" 7"+&ǽ

ǽ    M
 ")& %/(1"/*,46
"011,2"7-&" 7"+&", %/(1"/7"(-&1ĸ,4,Ȓ, %/,++6*ǽ")"**,46'"017$/,*!7"+&",(/"Š),+"$,(-&1ĸ2
41/( &"(/"02"7-&" 7"+&&-/7"(7+&"$,-,7(,ĺ 7"+&2(/"02"7-&" 7"+&"7-&" 7,+"*27&" (2ǽ
"!+, 7"Š+&"7-"4+&*6, %/,+Ė-,)"$'û û+16*ǾƓ"¯4&! 7"+&"1,-/7"(Ɠ"*67&" (2-,7(,ĺ 7"+&2(/"02
"7-&" 7"+&+4"14Ń4 70Ǿ'"Ɠ")&2*/7"074(/"0&""7-&" 7"+&&+&"7!ûƓ6074-ĸ &þ407601(& %(ĸ!"(ǽ
+&+&"'07"'/ &"/,!2(127+'!7&"0707 7"$Ńĸ,46,-&070!#2+( ',+,4+&*,46Ǿ)"+'4Ɠ+&"'076*!,(2*"+1"*
,(/"Š)'û 6*4,'"-/4&,,4&û7(&'(,"7-&" 7'û "$,0û$Ń)+"/2+(&"7-&" 7"+&țȜǽ

 ,!014,4" " %6*,46
 /* %74/1"'-/7"7&"&"*,46"7-&" 7,+"7&" (,,1/76*,(/"Š),+û(4,1Ė-&"+&ĖƓ+ûț¯wiad 7"ni"Ȝ
4-/76-!(2!,Ɠ6 &!,(,ĺ (/"02"7-&" 7"+&Ǿ+4"1'"Ɠ")&2*/7"07-/7"!(,ĺ "*(/"02"7-&" 7"+&ǽ
 -/76-!(24,'"'Š*&"/ &4+01Ė-014&"&"07 7ĖŠ)&4"$,6-!(2)24+01Ė-014&"6-!(2,*2+&( 6'+"$,Ǿ
¯4&! 7"+&"7,01+&",!-,4&"!+&,-,!46Ɠ07,+"ț-1/7-(1 Ȝǽ
 ,!014û!,201)"+&(4,16¯4&! 7"+&'"01Suma U"7pi" 7"niaǾ(1Ń/û40(72'"074"4+&,0(2,74/ &"2*,46
2"7-&" 7"+&ǽ
 60,(,Šþ2*6"7-&" 7"+&*,Ɠ"2)" 7*&+&"41/( &"1/4+&*,4646ĸû 7+&"+0(21"(74&"07"+&-/7"7
&"&",-ĸ +&(ĸ!(&"$2)/+"'ǽ

 (/"01/4+&*,46
6+,0&7407"ǖǕ1,)&06ǽ

 (ĸ!("$2)/+
60,(,Šþ(ĸ!(&"$2)/+"''"01,)& 7++-,!014&"40(7+"'-/7"7&"&"2*6"7-&" 7"+&,/74,'"$,4&"(2ǽ
&"*,Ɠ"077*&"+&þ 7Ė01,1)&4,Š &,-ĸ +6 %0(ĸ!"(ǽ
1/( &"1/4+&*,46*,Ɠ"07!,(,+64þ+!-ĸ1(ĸ!"("$2)/+6 %Ǿ*(06*)+&"7ǖǗ&"0&Ė 6,)&06ǽ!-ĸ 'û 
(ĸ!(ĖǾ-*&Ė1'Ǿ64-ĸ +(4,16ĸ4&"),(/,1+,Š &û0(ĸ!(&*&"0&Ė 7+"'ǽ
60,(,Šþ(ĸ!(&"$2)/+"'+&"2)"$7*&+&"-/7"7 ĸ6,(/"01/4+&*,46ǽ-/76-!(24,'"'Š*&"/ &Ǿ746ĸûȒ
7"+&"*Š*&"/ &4-/76-!( %,$/+& 7"+&+07"',!-,4&"!7&)+,Š &Š &Š)",(/"Š),+6 %4Ǿ*,41/4+!)
&'"!+, 7"Š+&"usta'" oowiû7"k opĸa ania skĸad"kǽ
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ǽ     ¯  
 (/"0, %/,+62"7-&" 7"+&,4"'
/* %*,46,"'*2'"*6, %/,+û2"7-&" 7"+&,4ûǿ
 !,Ɠ6 &"-/7"7"7-&" 7,+"7&" (,!,(,ĺ (/"02"7-&" 7"+&Ǿ
 Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,Ǿ(1Ń/+01û-&4(/"0&""7-&" 7"+&Ǿ
 Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,Ǿ(1Ń/+01û-&4(/"0&""7-&" 7"+&Ǿ4+01Ė-014&"&"07 7ĖŠ)&4"$,6-!(2Ǿ
 Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,Ǿ(1Ń/+01û-&4(/"0&""7-&" 7"+&Ǿ4+01Ė-014&"6-!(2,*2+&( 6'+"$,ǽ

 6(7&,-&0Š4&! 7"ĺ
60,(,Šþ¯wiad 7"nia27)"Ɠ+&,+'"01,!460,(,Š &2*6"7-&" 7"+&Ǿ7!"()/,4+"'-/7"7&"&"4"4+&,0(2
,74/ &"*,46ǽ
 -/76-!(2!,Ɠ6 &-/7"7"7-&" 7,+"7&" (,!,(,ĺ (/"02"7-&" 7"+&46-ĸ &*6"7-&" 7,+"*2
7&" (2100ʢ Sum6 U"7pi" 7"niaǽ¯4&! 7"+&"1,7,01+&"46-ĸ ,+"+4"1Ǿ'"Ɠ")&"7-&" 7,+62*/7"4(/"0&"
"7-&" 7"+&&+&"4-ĸ &407601(& %0(ĸ!"(ǽ
 "Ɠ")&Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,+01û-&+0(21"(&"07 7ĖŠ)&4"$,6-!(2Ǿ-,!46Ɠ076*6¯4&! 7"+&"!,200% Sumy
U"7pi" 7"niaǽ
 "Ɠ")&Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,+01û-&+0(21"(6-!(2,*2+&( 6'+"$,Ǿ-,!46Ɠ076*6¯4&! 7"+&"!,300%
Sumy U"7pi" 7"niaǽ
/1,Š &-/, "+1,4"40(7+"-,46Ɠ"'+&"-,!)"$'û02*,4+&2ǽ
!6Š*&"/þ"7-&" 7,+"$,7'!7&"4-"4+6 %,(/"Š),+6 %4,(,)& 7+,Š & %Ǿ4Ń4 70+&"46-ĸ &*6¯4&! 7"+&Ǿ
'"!6+&"¯4&! 7"+&"6(2-2)2+&"-,!46Ɠ076*6¯4&! 7"+&!,ǗǕǕʢ),ǘǕǕʢ2*6"7-&" 7"+&ț-1/7-(1 Ȝǽ
¯wiad 7"ni" Wykupu46-ĸ *64-/76-!( %-/7"!4 7"0+"$,/,74&û7+&*,46Ǿ+0(21"(ǿ
 7ĸ,Ɠ"+&4+&,0(2,46-ĸ1Ė¯4&! 7"+&6(2-2Ȕ"7-&" 7'û "*2Ǿ
 +&"7-ĸ "+&-/7"7"7-&" 7'û "$,7)"$ĸ"'0(ĸ!(&4!,!1(,46*1"/*&+&"40(7+6*44"74+&2!,7-ĸ16
Ȕ"7-&" 7'û "*2Ǿ
 46-,4&"!7"+&*,46Ȕ"7-&" 7'û "*2Ǿ
 Š*&"/ &7&" (4(/"0&""7-&" 7"+&40612 '&Ǿ$!6"7-&" 7'û 6Ɠ6'"Ȕ"7-&" 7'û "*2Ǿ
 Š*&"/ &"7-&" 7,+"$,4-/76-!( %,$/+& 7"+&+07"',!-,4&"!7&)+,Š &Ȕ7&" (2), 7ĸ,+(,*'"$,/,!7&+6
ț-1/7 -(1  201ǽ ǖ Ȕ ǗȜǽ
60,(,Šþ ¯4&! 7"+& 6(2-2 201)+ '"01 4"!ĸ2$ &"0&û  ,)&06Ǿ 4 (1Ń/6* 46$0ĸ +07 ,!-,4&"!7&)+,Šþǽ 60,(,Š &
¯4&! 7"+& 6(2-2 4 ,!+&"0&"+&2 !, -,07 7"$Ń)+6 % &"0&Ė 6 ,)&06 7+'!7&"07 4 Ta"li Wykupu 74/1"' 4 ,)&0&"ǽ
,!1(,4, 4 ,(/"0&" ,! -,!-&0+& 4+&,0(2 , 74/ &" *,46 ț)" -,! 4/2+(&"* ,-ĸ "+& -&"/407"' (ĸ!(&
"$2)/+"'Ȝ !, !+& '"' 74/ & ,"'*2'"*6 , %/,+û 2"7-&" 7"+&,4û Š*&"/þ "7-&" 7,+"$, + 0(21"( &"07 7ĖŠ)&4"$,
6-!(2 ț+764*6 'û 16* 70,4û , %/,+û 2"7-&" 7"+&,4ûȜǽ
 /* % tym 7asow"' o %rony 46-ĸ &*6 Š4&! 7"+&" 4 460,(,Š & 10 000 PLNǽ

ǽ  ¯ 
0,û 2-/4+&,+û !, ¯4&! 7"+& 7 1612ĸ2 *,46 '"01 "7-&" 7,+" 7&" (,ǽ
"!+(Ɠ" '"Ɠ")& "7-&" 7,+" 7&" (, 2*/7" 4 (/"0&" "7-&" 7"+& -, Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, )2 '"!+, 7"Š+&"
7 "7-&" 7,+6*Ǿ Š4&! 7"+&"Ǿ '(&" 6ĸ,6 +)"Ɠ+" "7-&" 7,+"*2 7&" (2 Ȕ 7,01+&" 46-ĸ ,+" 7ĸ,+(,* /,!7&+6
"7-&" 7,+"$, 7&" (ǽ

 4&!,*&"+&",7!/7"+&2
!/7"+&" 2"7-&" 7"+&,4" *,Ɠ+ !, +0 7$ĸ,0&þǿ
,/"0-,+!"+ 6'+&" Ȕ + !/"0 +07"' 0&"!7&6 -/76 2)ǽ 6"/+"16(& ǜ 4 /074&"Ǿ
, 71û ")"(1/,+& 7+û Ȕ + !/"0 "Ȓ*&)ǿ 0(+!&76 &"ȯ0(+!&ǽ-)Ǿ
0,&Š &" Ȕ 4 +07"' 0&"!7&&" )2 &2/7" 0ĸ2$& )&"+1Ǿ +-ǽ +')&Ɠ076* 4,'"$, *&"'0  7*&"07(+&
ț!/"06 7+'!7&"07 + +07"' 01/,+&" &+1"/+"1,4"' 444ǽ0(+!&ǽ-)ȜǾ
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")"#,+& 7+&" Ȕ -,-/7"7 +#,)&+&Ė ǝǕǖ ǝǝǝ ǕǕǕ ȡ ǗǗ ǙǛǕ ǗǗ ǗǗǽ
 1"/*&+&" ǜ !+& ,! -,4&!,*&"+& +0 , 7!/7"+&2Ǿ -,&+#,/*2'"*6 , 16* &"&" )2 "7-&" 7,+" 7&" (, ț'"Š)& +&"
6)&Š &" ,0,*& 0(ĸ!'û 6*& 74&!,*&"+&"Ȝ & /,7-, 7+&"*6 -,01Ė-,4+&" !,16 7û " 46-ĸ16 Š4&! 7"+&ǽ

,(2*"+16
6-ĸ1 Š4&! 7"+& +01Ė-2'" + -,!014&" 7ĸ,Ɠ,+"$, 4+&,0(2 , -/767++&" Š4&! 7"+& ,/7 4 7)"Ɠ+,Š & ,!
1"$,Ǿ 7 '(&"$, 1612ĸ2 +)"Ɠ+" '"01 Š4&! 7"+&" Ȕ &++6 % !,(2*"+1Ń4Ǿ (1Ń/6 % 07 7"$Ńĸ,4û )&01Ė 7+'!7&"07 4 ǽ
/7 7 /,7-, 7Ė &"* -,01Ė-,4+& -,&+#,/*2'"*6 07 7"$Ńĸ,4, ,0,Ė 7$ĸ07'û û 7!/7"+&"Ǿ '(&" !,(2*"+16 Ė!û
+&"7Ė!+" !, 46-ĸ16ǽ

"/*&+6 46-ĸ16 Š4&! 7"+&
")ǖǽ"/*&+646-ĸ16Š4&! 7"+&47)"Ɠ+,Š &,!1"$,Ǿ7'(&"$,1612ĸ2'"01+)"Ɠ+"

¯4&! 7"+&"
), ¯4&! 7"+&"
6(2-2 +)"Ɠ+"
7 1612ĸ2

¯wiad 7"ni"

T"rmin wypĸaty
!,Ɠ6 & 7&" ( !, (,ĺ  (/"02 "7-&" 7"+&
Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, 7&" ( 4 (/"0&" "7-&" 7"+&
Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, 4 -/76-!( % ,$/+& 7"+& +07"'
,!-,4&"!7&)+,Š & ț-1/7 -(1  201ǽ ǖ Ȕ ǗȜ
Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, 4 ,(/"0&" , %/,+6 16* 70,4"'

¯4&! 7"+&" 6(2-2 +)"Ɠ+" 7 &++6 % 1612ĸŃ4

ǘǕ !+& ,! (,ĺ 
(/"02 "7-&" 7"+&
ǘǕ !+& ,! ,1/76*+&
74&!,*&"+&
, 7!/7"+&2
ǖǙ !+& ,! /,74&û7+& *,46

"Ɠ")& '"!+( ,(,)& 7+,Š & 7!/7"+& +&" Ė!û 4601/ 7'û , 46'Š+&,+"Ǿ 4Ń4 70 46-ĸ1 Š4&! 7"+& +01û-& !,-&"/,
-, ,011" 7+6* 201)"+&2 +07"' ,!-,4&"!7&)+,Š &Ǿ )" +&" -ŃƑ+&"' +&Ɠ 4 &û$2 ǖǙ !+& ,! 46'Š+&"+& 0-/46ǽ
0, 2-/4+&,+ 7,01+&" -,&+#,/*,4+ -&0"*+&" 7/Ń4+, , -,46Ɠ076* -/7"02+&Ė &2 1"/*&+2 46-ĸ16 Š4&! 7"+&Ǿ '(
& ĸ(,4&1"' )2 7ĖŠ &,4"' ,!*,4&" 46-ĸ16 Š4&! 7"+&Ǿ  1(Ɠ" , *,Ɠ)&4,Š & !, %,!7"+& /,07 7"ĺ + !/,!7" 0û!,4"'ǽ

ǽ   ¯P   
, 7û1"( & (,+&" , %/,+6
07 ,!-,4&"!7&)+,Šþ /,7-, 76+ 0&Ė 4 !+&2 40(7+6* 4 ,)&0&" '(, po 7ût"k Okr"su U"7pi" 7"niaǾ +&" 4 7"Š+&"'
'"!+( +&Ɠ 4 !+&2 +01Ė-+6* -, !+&2 ,-ĸ "+& -&"/407"' (ĸ!(& "$2)/+"'ǽ
07 ,!-,4&"!7&)+,Šþ 46$0 4 +'4 7"Š+&"'076* 7 *,*"+1Ń4ǿ
(,+&" !+&Ǿ 4 (1Ń/6* 7ĸ,Ɠ607 +* ,Š4&! 7"+&" , ,!01û-&"+&2Ǿ
(,+&" (/"02 "7-&" 7"+& 4 -/76-!(2 !,Ɠ6 & -/7"7 "7-&" 7,+" 7&" (, !, '"$, (,ĺ Ǿ
(,+&" &"0&û  ,)&06Ǿ 4 (1Ń/6* !,/Ė 7607 +* 46-,4&"!7"+&"Ǿ
(,+&" &"0&û  ,)&06Ǿ 4 (1Ń/6* !,/Ė 7607 +* 4+&,0"( , 46-ĸ1Ė ¯4&! 7"+& 6(2-2Ǿ
(,+&" !,!1(,4"$, 1"/*&+2Ǿ (1Ń/6 40(Ɠ"*6 & 4 4"74+&2 !, 7-ĸ16 7)"$ĸ"' 0(ĸ!(&Ǿ '"Š)& +&" 7-ĸ &07 0(ĸ!(&
4 16* 1"/*&+&"Ǿ
%4&) Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, 4 -/76-!( % ,$/+& 7"+& +07"' ,!-,4&"!7&)+,Š & ț-1/7 -,+&Ɠ07" 201ǽ ǖ Ȕ ǗȜǾ
%4&) Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, 7&" (ǽ

$/+& 7"+& +07"' ,!-,4&"!7&)+,Š &
ǖǽ  -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, /,74&ûƓ"*6 *,4Ė & +&" 46-ĸ &*6 ¯4&! 7"+&Ǿ  '"!6+&" ¯4&! 7"+&" 6(2-2Ǿ
'"Ɠ")& Š*&"/þ 0-,4,!,4+ 7,01ĸ )2 707ĸ 4 +01Ė-014&"ǿ
Ȝ -,-"ĸ+&"+& )2 20&ĸ,4+& -,-"ĸ+&"+& -/7"7 "7-&" 7,+"$, -/7"01Ė-014 2*6Š)+"$,Ǿ
Ȝ 4,'+6Ǿ (1Ń4 1"//,/2Ǿ !7&ĸĺ 4,'"++6 %Ǿ 76++"$, & !,/,4,)+"$, 2 7"01+& 14 "7-&" 7,+"$, 4 (1 %
-/7"*, 6Ǿ 7*&"07( % )2 /,7/2 % % ț %6 Ɠ" 2 7"01+& 14, "7-&" 7,+"$, 46+&(ĸ, 7 46(,+64+& 76++,Š &
0ĸ2Ɠ,46 %Ǿ 01+2 46Ɠ07"' (,+&" 7+,Š & )2 ,/,+6 (,+&" 7+"'ȜǾ
Ȝ 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"$, )2 -/,*&"+&,14Ń/ 7,ŠþǾ
!Ȝ 0*,Ń'014 "7-&" 7,+"$, -,-"ĸ+&,+"$, 4 &û$2 -&"/4076 % Ǘ )1ǽ
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Ǘǽ  -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, /,74&ûƓ"*6 *,4Ė & +&" 46-ĸ &*6 ¯4&! 7"+&Ǿ  '"!6+&" ¯4&! 7"+&" 6(2-2Ǿ
'"Ɠ")& Š*&"/þ 707ĸ 4 +01Ė-014&" ,(,)& 7+,Š &Ǿ , (1Ń/" -61)&Š*6 -/7"! 74/ &"* *,46Ǿ  (1Ń/" -/7"*&) 7ĸ"Š )2
40(7ĸ"Š +&"-/4!7&4"Ǿ  4 07 7"$Ń)+,Š & $!6 +&" 4&"!7&")&Š*6 , %,/,&" "7-&" 7,+"$, ț, &)" Š*&"/þ +01û-&ĸ
4 ,(/"0&" -&"/4076 % ǘ )1Ȝǽ
ǘǽ  -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, 4 +01Ė-014&" &"07 7ĖŠ)&4"$, 6-!(2 +&" -,!46Ɠ076*6 ¯4&! 7"+& !,
ǗǕǕʢ 2*6 "7-&" 7"+&Ǿ '"Ɠ")& 46-!"( 1"+ 707"!ĸ 4 +01Ė-014&" ,(,)& 7+,Š & ,(/"Š),+6 % 4 -,46Ɠ076* 201ǽ ǖ
,/7 4 +01Ė-014&"ǿ
Ȝ -,7,014+& -/7"7 "7-&" 7,+"$, -,! 4-ĸ64"* )(,%,)2 ț/,72*&+"$, '(, 01+Ǿ 4 (1Ń/6* 74/1,Šþ )(,%,)2
4 '"$, ,/$+&7*&" 46+,0& )2 -/,4!7& !, 01ĖƓ"+& 4" (/4& ,! ǕǾǚʣ )(,%,)2 ), !, ," +,Š & 4 46!6 %+6*
-,4&"1/72 ,! ǕǾǗǚ *$ )(,%,)2 4 ǖ !*ǘȜ )2 -,! 4-ĸ64"* Š/,!(Ń4 ,!2/7'û 6 %Ǿ 0201+ '& -06 %,1/,-,46 %
)2 Š/,!(Ń4 701Ė- 76 %Ǿ 4 /,72*&"+&2 20146 , -/7" &4!7&ĸ+&2 +/(,*+&&Ǿ )2 )"(Ń4Ǿ 7 46'û1(&"* )"(Ń4
7Ɠ64+6 % 7$,!+&" 7 7)" "+&*& )"(/7Ǿ
Ȝ %,/Ń "7-&" 7,+"$,Ǿ 4 16* %,/Ń 2*60ĸ,46 % )2 72/7"ĺ -06 %& 7+6 %Ǿ 7 701/7"Ɠ"+&"*Ǿ Ɠ" 46ĸû 7"+&" +&"
!,16 76 %,/Ń 01+,4&û 6 % +01Ė-014, ,/Ɠ"ĺ Ɯ76 7+6 % &ĸǾ 0-,4,!,4+6 % &"07 7ĖŠ)&46* 6-!(&"*Ǿ
Ȝ )" 7"+& )2 7&"$Ń4 , %/(1"/7" )" 7+& 76* )2 !&$+,016 7+6*Ǿ %6 Ɠ" 6ĸ6 ,+" 74&û7+" 7 )" 7"+&"*
+01Ė-014 &"07 7ĖŠ)&4"$, 6-!(2Ǿ
!Ȝ 2-/4&+& -/7"7 "7-&" 7,+"$, *1,/0(, )2 46 76+,4, 0-,/1Ń4 0-!, %/,+,46 %Ǿ ),1+&/014Ǿ -/),1+&/014Ǿ
076,4+& 14Ǿ ),1+& 14Ǿ 0-,/1Ń4 *,1, 6(),46 %Ǿ 0-,/1Ń4 *,1,/,4,!+6 %Ǿ 40-&+ 7(& 0(ĸ(,4"' & 460,(,$Ń/Ȓ
0(&"'Ǿ +/ &/014 & 0+,4,/!&+$2 -,7 1/0,4"$,Ǿ 0-")",),$&&Ǿ +2/(,4+& 7 2Ɠ6 &"* 0-/7Ė12 0-" ')&016 7+"$,Ǿ
(&1"02/Ɯ+$2Ǿ 0-,/1Ń4 4)(& )2 76++"$, 2 7"01+& 14 "7-&" 7,+"$, 4 46Š &$ % )2 /'! % 0*, %,!,46 %Ǿ
"Ȝ 46-!(2 ),1+& 7"$,Ǿ 4 (1Ń/6* "7-&" 7,+6 6ĸ -0Ɠ"/"* )2 -&),1"*Ǿ 46ĸû 7"+&" +&" !,16 76 -0Ɠ"/ 0*,),12
-0Ɠ"/0(&"$, )&+&& ),1+& 76 % -,0&!'û 6 % 2-/4+&"+& !, -/7"4,72 -0Ɠ"/Ń4ǽ
Ǚǽ  -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, 4 +01Ė-014&" 6-!(2 ,*2+&( 6'+"$, +&" -,!46Ɠ076*6 ¯4&! 7"+& !,
ǘǕǕʢ 2*6 "7-&" 7"+&Ǿ '"Ɠ")& 46-!"( 1"+ 707"!ĸ 4 +01Ė-014&" ,(,)& 7+,Š & ,(/"Š),+6 % 4 -,46Ɠ076 % 201ǽ ǖ
& 201ǽ ǘ )&1ǽ ȜȒ!Ȝ ,/7 4 +01Ė-014&"ǿ
Ȝ -/,4!7"+& -,'7!2 )2 &++"$, Š/,!( 1/+0-,/12Ǿ '"Ɠ")& -,'7! 1"+ )2 Š/,!"( 1/+0-,/12 +&" 6ĸ !,-207 7,+6
!, /2 %2 )2 +&" -,0&!ĸ 4Ɠ+"$, !+& 1" %+& 7+"$,Ǿ , &)" -/7"-&06 46*$'û !,-207 7"+& !, /2 %2 !+"$,
-,'7!2 )2 Š/,!( 1/+0-,/12 û!Ƒ !,(,+64+& '"$, !ĺ 1" %+& 7+6 %Ǿ
Ȝ -/,4!7"+& -/7"7 "7-&" 7,+"$, -,'7!2 )2 &++"$, Š/,!( 1/+0-,/12Ǿ '"Ɠ")& "7-&" 7,+6 +&" -,0&!ĸ
46*$+6 % 2-/4+&"ĺ !, '"$, -/,4!7"+&ǽ

ǽ     
!01û-&"+&" ,! *,46
07 -/4, !, ,!01û-&"+& ,! *,46 4 ,(/"0&" -&"/4076 % 30 dni od 7awar ia Umowyǽ , ,1/76*+&2 4,'"' !" 67'&
4 1"' 0-/4&" 74/Ń &*6 & 4-ĸ ,+û (ĸ!(Ė 7 ,(/"0 +&"46(,/7601+"' , %/,+6 2"7-&" 7"+&,4"'ǽ

,74&û7+&" *,46
 (Ɠ!6* *,*"+ &" 1/4+& *,46 *,Ɠ"07 7 +&"' 7/"76$+,4þǾ 0(ĸ!'û ,Š4&! 7"+&" , wypowi"d7"niu Umowyǽ
*,4 7(,ĺ 76 0&Ė /Ń4+&"ƓǾ $!6 74/Ń &07 0&Ė !, +0 , 46-ĸ1Ė ¯4&! 7"+& 6(2-2ǽ
*,4 2)"$ /,74&û7+&2ǿ
7 (,ĺ "* (/"02 "7-&" 7"+& 4 -/76-!(2 !,Ɠ6 & "7-&" 7,+"$, 7&" ( !, (,ĺ  (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ
7 (,ĺ "* &"0&û  ,)&06Ǿ 4 (1Ń/6* 7ĸ,Ɠ607 +* 46-,4&"!7"+&" *,46Ǿ
7 (,ĺ "* &"0&û  ,)&06Ǿ 4 (1Ń/6* 7ĸ,Ɠ607 +* 4+&,0"( , 46-ĸ1Ė ¯4&! 7"+& 6(2-2Ǿ
7 (,ĺ "* !,!1(,4"$, 1"/*&+2Ǿ (1Ń/6 40(Ɠ"*6 & 4 4"74+&2 !, 7-ĸ16 7)"$ĸ"' 0(ĸ!(&Ǿ '"Š)& +&" 7-ĸ &07 0(ĸ!(&
4 16* 1"/*&+&"Ǿ
7 (,ĺ "* !+&Ǿ 4 (1Ń/6* 7,01+&" +* !,/Ė 7,+6 (1 7$,+2 "7-&" 7,+"$,Ǿ $!6 "7-&" 7,+6 2*/7" 4 -/76-!( %
,$/+& 7"+& +07"' ,!-,4&"!7&)+,Š & ț-1/7 -(1  201ǽ ǖ Ȕ ǗȜǾ
7 (,ĺ "* !+&Ǿ 4 (1Ń/6* 7,01+&" +* !,/Ė 7,+6 (1 7$,+2 "7-&" 7,+"$, 7&" (ǽ
 -/76-!(2 /,74&û7+& *,46 &++"$, +&Ɠ + 0(21"( !,Ɠ6 & 7&" ( !, (,ĺ  (/"02 "7-&" 7"+& 74/Ń &*6 &
0(ĸ!(Ė 7 ,(/"0 +&"46(,/7601+"' , %/,+6 2"7-&" 7"+&,4"'ǽ  -/76-!(2 /,74&û7+& *,46 0(21(2'û "$, 46-ĸ1û
,&" '(, "7-&" 7'û "*2 ¯4&! 7"+& 6(2-2 -,*+&"'076*6 '" , 7)"$ĸ" 0(ĸ!(&ǽ
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KP-STAR-151222

Karta Produktu Smart Start

 ǽ 

 

(/$Ė )2 /"()* 'Ė *,Ɠ"07 7ĸ,Ɠ6þ 4 (Ɠ!6* 70&"ǿ
,/"0-,+!"+ 6'+&" Ȕ + !/"0 +07"' 0&"!7&6 -/76 2)ǽ 6"/+"16(& ǜ 4 /074&"Ǿ -/7"06ĸ(û -, 71,4û 4 /,72*&"+&2
-/7"-&0Ń4 -/4 -, 71,4"$,Ǿ
, 71û ")"(1/,+& 7+û Ȕ + !/"0 "Ȓ*&)ǿ /"()* '"ǽ0(+!&ȯ0(+!&ǽ-)Ǿ (1Ń/6 7,01ĸ 0-" ')+&" 467+ 7,+6 !,
0(ĸ!+& /"()* '&Ǿ
0,&Š &" Ȕ 4 +07"' 0&"!7&&" )2 !,4,)+6* &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 +#,)&+&Ė ǝǕǖ ǝǝǝ ǕǕǕ ȡ ǗǗ ǙǛǕ ǗǗ ǗǗǽ
,!+" -,46Ɠ"' !/"06 & +2*"/6 1")"#,+2 0û (12)+" + !7&"ĺ 74/ & *,46Ȁ 4 -/76-!(2 7*&+6 "7-&" 76 &")
-/7"(Ɠ" &+#,/* '" , (12)+6 % !+6 %ǽ
4,'û /"()* 'Ė -,01/*6 0&Ė /,7-1/76þ '( +'076 &"'Ǿ +&" -ŃƑ+&"' '"!+( +&Ɠ 4 1"/*&+&" ǘǕ !+& ,! !+& '"' ,1/76*+&ǽ
"Ɠ")& '"!+( 4 44ǽ 1"/*&+&" +&" Ė!7&"*6 *,$)& /,7-1/76þ 0-/46 & 2!7&")&þ ,!-,4&"!7&Ǿ -/7"(Ɠ"*6 & 46'Š+&"+&
!,16 7û " -/76 76+6 ,-ŃƑ+&"+&Ǿ 40(72'û '"!+, 7"Š+&" ,(,)& 7+,Š & +&"7Ė!+" !, 201)"+& ,/7 -/7"4&!64+6 1"/*&+
7(,ĺ 7"+& ț+&" *,Ɠ" ,+ -/7"(/, 76þ ǛǕ !+& ,! !+& ,1/76*+& /"()* '&Ȝǽ
!-,4&"!Ƒ + 7$ĸ,07,+û /"()* 'Ė -/7"(Ɠ"*6 & 4 -,01 & --&"/,4"' )2 + &++6* 1/4ĸ6* +,Š+&(2 &+#,/* '&ǽ
 4,'û -/,ŠĖ *,Ɠ"*6 -/7"(7þ 1"Ɠ ,!-,4&"!Ƒ 7 -,*, û -, 716 ")"(1/,+& 7+"'ǽ

 ǽ 
$,!+&" 7 -/7"-&0*& 4,)+" ,! -,!1(2 !, %,!,4"$, 0û (4,16 ,1/76*+" 7 1612ĸ2 2"7-&" 7"ĺ ,0,,46 %ǽ 6'û1(& ,!
70!6 74,)+&"+& 7 -,!1(2 !, %,!,4"$, !,16 7û (4,1 46-ĸ +6 % 4 74&û7(2 7 74/ &"* 2*,46 2"7-&" 7"+&,4"'ǿ
7 1612ĸ2 2"7-&" 7"ĺ 74&û7+6 % 7 #2+!207*& (-&1ĸ,46*&Ǿ 4 0612 '& $!6 0(ĸ!( 7,01ĸ 7&+4"01,4+ 4 16*
#2+!2072 (-&1ĸ,46*Ǿ  Š4&! 7"+&" * %/(1"/ 7*&"++6Ȁ
7 1612ĸ2 &+4"01,4+& 0(ĸ!(& 2"7-&" 7"+&,4"' 4 74&û7(2 7 2*,4û 2"7-&" 7"+& + Ɠ6 &" )2 !,Ɠ6 &"Ǿ '"Š)& (4,1
Ɯ+)+"$, Š4&! 7"+& 7 1612ĸ2 !,Ɠ6 & '"01 27)"Ɠ+&,+ ,! &+!"(0Ń4Ǿ 4/1,Š & 7,46 % )2 40(Ƒ+&(Ń4 ,(/"Š),+6 %
4 2*,4&"ǽ
"Ɠ")& -,46Ɠ07" -/76-!(& +&" !,16 7û 4,'"$, 2"7-&" 7"+&Ǿ 1, ,1/76*+" (4,16 Ė!û 7wolnion" 7 podatku do %odow"$o ,! ,0Ń Ɯ76 7+6 %ǽ
¯4&! 7"+& 7(ĸ!2 2"7-&" 7"ĺ 7 1612ĸ2 2*Ń4 2"7-&" 7"+& + Ɠ6 &" ,1/76*64+" -/7"7 ,0,6 -/4+"Ǿ '"!+,01(&
,/$+&7 6'+" +&" -,0&!'û " ,0,,4,Š & -/4+"'Ǿ 7 46'û1(&"* 0-Ńĸ"( +&" -,0&!'û 6 % ,0,,4,Š & -/4+"'Ǿ -,!)"$'û
,-,!1(,4+&2 + 70! % ,(/"Š),+6 % 4 2014&" , -,!1(2 !, %,!,46* ,! ,0Ń -/4+6 %ǽ
 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, suma u"7pi" 7"nia -/760ĸ2$2'û  ,0,&" 2-/4+&,+"' +&" +)"Ɠ6 !, 0-!(2 -,
+&"'ǽ 6* 0*6* +&" -,!)"$ -/7"-&0,* -/4 0-!(,4"$,ǽ 7+ 7 1,Ǿ Ɠ" 40(72'û ,0,Ė 2-/4+&,+û *,Ɠ+ !,(,+þ
/,7-,/7û!7"+& 7$/,*!7,+6*& Š/,!(*& "7 -ŃƑ+&"'07"$, ,,4&û7(2 7-ĸ16 -/7"7 2-/4+&,+"$, 7 %,4(2 + /7" 7
0-!(,&"/ Ń4 2014,46 % "7-&" 7,+"$,Ǿ (1Ń/6 6 &* -/76-!ĸ 4 /7&" !7&"!7& 7"+& 7 20146ǽ
 74&û7(2 7 16*Ǿ Ɠ" Š4&! 7"+& 7 2*,46 2"7-&" 7"+& +&" 4 %,!7û 4 0(ĸ! *06 0-!(,4"'Ǿ +&" Ė!û -,!)"$þ
,-,!1(,4+&2 -,!1(&"* ,! 0-!(Ń4 & !/,4&7+ǽ
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KP-STAR-151222

Skorowidz do OWU

„Smart Start”

o indeksie: OW-R-STAR-151222
Informa 'a pr7"ka7ana 7$odni" 7 wyma$aniami wynika'û ymi 7 Ro7por7ûd7"nia
Ministra Finansów w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów
stosowanych przez zakĸad uezpieczeĺǾ wydane$o na podstawie art. 1ǜ ust. 3
ustawy z dnia 11 wrzeŠnia 2015 r. o dziaĸalnoŠci uezpieczeniowej i reasekuracyjnej
oniƓe' zna'dziesz )istĖ waƓn6 % d)a ieie tematŃw o-isan6 % w OWU
i wskazanieǾ w ktŃr6 % -ara$ra#a % za-is6 te siĖ zna'd2'ûǽ

3U]HVáDQNLZ\SáDW\ĞZLDGF]HĔOXEZDUWRĞFLZ\NXSX
XEH]SLHF]HQLD
2:8 =DNUHVXEH]SLHF]HQLD
2:8 :\VRNRĞüĞZLDGF]HQLD
2:8 7\PF]DVRZDRFKURQDXEH]SLHF]HQLRZD
XVW2:8 5R]ZLą]DQLH8PRZ\
2:8 =DZLDGRPLHQLHR]DMĞFLX]GDU]HQLD
2:8 'RNXPHQW\QLH]EĊGQHGRSU]\]QDQLDĞZLDGF]HQLD
2:8 7HUPLQ\Z\SáDW\ĞZLDGF]HQLD
2:8 :\NXSXEH]SLHF]HQLD
2JUDQLF]HQLDRUD]Z\áąF]HQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DNáDGXXEH]
SLHF]HĔXSUDZQLDMąFHGRRGPRZ\Z\SáDW\ĞZLDGF]HĔ
OXELFKREQLĪHQLD
2:8 2JUDQLF]HQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL8EH]SLHF]\FLHOD
:DUWRĞüZ\NXSXXEH]SLHF]HQLDZSRV]F]HJyOQ\FKRNUHVDFK
WUZDQLDRFKURQ\XEH]SLHF]HQLRZHMRUD]RNUHVZNWyU\PURV]
F]HQLHRZ\SáDWĊZDUWRĞFLZ\NXSXQLHSU]\VáXJXMH
2:8 :\NXSXEH]SLHF]HQLD
3ROLVD
6

&+&"'076 !,(2*"+1 7,01ĸ 714&"/!7,+6  %4ĸû / ǘǝǝȡǗǕǖǚ /7û!2 (+!& á6 &" ,4/76014,
"7-&" 7"ĺ ǽǽ 7 !+& ǗǗ $/2!+& ǗǕǖǚ /,(2 & 4 %,!7& 4 Ɠ6 &" 7 !+&"* ǖ 016 7+& ǗǕǖǛ /,(2ǽ

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu

ǜ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Posagowego

„Smart Start”

(OW-R-STAR-151222)
Drogi Kliencie!
Ogólne Warunki Uezpieczenia țOWUȜ to najwaƓniejszy dokument okreŠlajûcy Twoje prawa i oowiûzki wynikajûce
z Umowy. 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 paragrafówǾ poniewaƓ to one sû najwaƓniejsze.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
ǖǽ  -,!014&" $Ń)+6 % /2+(Ń4 "7-&" 7"+& ,0$,4"$, ȍ*/1 1/1ȋ țȜ (+!& á6 &" ,4/76014, "7-&" 7"ĺ
S.A. zawiera umowy ubezpieczenia posagowego.
Ǘ. reŠþ mowy zawar1a 'es1 we wnios(u o zawarcie mowyǾ Ǿ o)isieǾ zaĸûczni(ac% !o o)isy oraz innyc% !o(umen1ac%
wys1awionyc% przez bezpieczycie)a w zwiûz(u z mowû )ub uzgo!nionyc% przez s1rony mowy.
ǘ. mowa moƓe byþ zawar1a na warun(ac% o!biega'ûcyc% o! ninie'szyc% Ǿ uzgo!nionyc% przez s1rony mowy.
Ǚ. rze!mio1em mowy 'es1ǿ
ǖȜ Ɠycie bezpieczonego w (resie bezpieczeniaǾ
ǗȜ !oƓycie przez bezpieczone ziec(o !o (oĺca (resu bezpieczenia.

DEFINICJE
§2
Niektóre zwroty uƓywane w OWU sû pisane wielkû literû.
deƜniowano jeǾ poniewaƓ majû szczególne znaczenie dla umowy uezpieczenia lu ich treŠþ odiega od jĖzyka
potocznego. Dla uĸatwienia zostaĸy one podzielone na grupy tematyczne. eƓeli siĖ z nimi zapoznaszǾ Ėdzie i
ĸatwiej zrozumieþ caĸû treŠþ OWU.
ǖ.

e wsze)(ic% !o(umen1ac% zwiûzanyc% z zawarciem i wy(onywaniem mowy zawar1e' na po!s1awie Ǿ uƓywa siĖ
1erminŃwǾ (1Ńre z!eƜniowane sû nas1Ėpu'ûcoǿ
Podmioty Umowy
1) Uezpieczajûcy Ȕ osoba Ɯzyczna zawiera'ûca mowĖ z bezpieczycie)em i zobowiûzana !o zapĸa1y S(ĸa!(i egu)arne'.
bezpiecza'ûcy 'es1 'e!noczeŠnie bezpieczonym.
2) Uezpieczony Ȕ osoba ƜzycznaǾ (1Ńre' Ɠycie 'es1 prze!mio1em mowy.
3) Ubezpieczone Dziecko Ȕ osoba ƜzycznaǾ (1Ńre' !oƓycie !o (oĺca (resu bezpieczenia 'es1 prze!mio1em mowy.
 ramac% 'e!ne' mowy oc%ronû ubezpieczeniowû moƓe byþ ob'Ė1e 1y)(o 'e!no bezpieczone ziec(o.
4) Ubezpieczyciel Ȕ S(an!ia áycie owarzys1wo bezpieczeĺ S.A.
Parametry Umowy
5) Suma Ubezpieczenia Ȕ ws(azana w o)isie (wo1a s1anowiûca po!s1awĖ us1a)enia wyso(oŠci ¯wia!czenia.
6) Okres Ubezpieczenia Ȕ o(resǾ w (1Ńrym bezpieczycie) ponosi o!powie!zia)noŠþ z 1y1uĸu mowyǾ )iczony w a1ac% o)isy.
oczû1e( i (oniec (resu bezpieczenia ws(azane sû w o)isie.
7) Miesiûc Polisy Ȕ o(res miesiĖcznyǾ (1Ńrego poczû1(iem 'es1 !zieĺ poczû1(u (resu bezpieczeniaǾ a w o(resac% (o)e'nyc%
Ȕ !zieĺǾ (1Ńry !a1û o!powia!a !niowi poczû1(u (resu bezpieczeniaǾ a 'eƓe)i 1a(iego !nia nie ma Ȕ os1a1ni !zieĺ miesiûca
(a)en!arzowegoȀ powyƓszy o(res upĸywa z poczû1(iem (o)e'nego iesiûca o)isy.
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8) Rocznica Polisy Ȕ !zieĺ o!powia!a'ûcy !niowi poczû1(u (resu bezpieczenia w (o)e'nyc% a1ac% o)isyǾ przy czym za
rocznicĖ !nia 2Ǟ )u1ego uwaƓa siĖ os1a1ni !zieĺ )u1ego (aƓ!ego nas1Ėpnego o(u o)isy.
Ǟ) Rok Polisy Ȕ o(res roczny miĖ!zy (o)e'nymi ocznicami o)isyȀ pierwszy o( o)isy rozpoczyna siĖ w !niu poczû1(u (resu
bezpieczeniaǾ a (o)e'ne a1a o)isy rozpoczyna'û siĖ w ocznicĖ o)isy.
PĸatnoŠci skĸadek
10) Skĸadka Regularna Ȕ (wo1a wyni(a'ûca z mowyǾ wpĸacana przez bezpiecza'ûcego w erminie ĸa1noŠciǾ w wyso(oŠci
ws(azane' w o)isie.
11) Termin PĸatnoŠci Ȕ pierwszy !zieĺ o(resuǾ za (1Ńry na)eƓna 'es1 !ana S(ĸa!(a egu)arna. es1 1o !zieĺ ws(azany w o)isieǾ
(1Ńry o!powia!a !acie poczû1(u (resu bezpieczenia.
Zdarzenia ubezpieczeniowe
12) NieszczĖŠliwy Wypadek Ȕ z!arzenie nagĸeǾ wywoĸane przyczynû zewnĖ1rznûǾ nieza)eƓne o! wo)i bezpieczonegoǾ w (1Ńrym
uczes1niczyĸ bezpieczony i (1Ńre nas1ûpiĸo w o(resie o!powie!zia)noŠci bezpieczycie)aǾ o i)e byĸo bezpoŠre!niû
i wyĸûcznû przyczynû Šmierci bezpieczonego. a ieszczĖŠ)iwy ypa!e( nie uwaƓa siĖ zawaĸu serca oraz u!aru mŃzguǾ
ani s(u1(Ńw Ɠa!ne' inne' c%orobyǾ nawe1 wys1Ėpu'ûce' nag)e.
13) Wypadek Komunikacyjny Ȕ ieszczĖŠ)iwy ypa!e( w ruc%u )û!owymǾ powie1rznymǾ wo!nymǾ (1Ńremu u)egĸ bezpieczony
'a(oǿ
a) pieszyǾ
b) pasaƓer )ub (ieru'ûcy po'az!em si)ni(owymǾ roweremǾ mo1oroweremǾ
c) pasaƓer po'az!u szynowegoǾ
!) pasaƓer samo)o1u pasaƓers(iego )inii )o1niczyc% posia!a'ûcyc% uprawnienia !o przewozu pasaƓerŃwǾ zgo!nie z wymogami
prawa paĺs1waǾ w (1Ńrym zare'es1rowano samo)o1Ǿ
e) pasaƓer s1a1(u wo!nego opera1ora posia!a'ûcego uprawnienia !o przewozu pasaƓerŃwǾ zgo!nie z wymogami prawa
paĺs1waǾ w (1Ńrym zare'es1rowano s1a1e(.
¯wiadczenia z tytuĸu Umowy
14) ¯wiadczenie Ȕ przewi!ziana mowû (wo1a wypĸacana przez bezpieczycie)a w przypa!(u !oƓycia przez bezpieczone
ziec(o !o (oĺca (resu bezpieczenia a)bo w przypa!(u Šmierci bezpieczonego ziec(a w (resie bezpieczeniaǾ
o i)e bezpieczony zmarĸ prze! Šmierciû bezpieczonego ziec(a )ub 'e!noczeŠnie z nim.
15) ¯wiadczenie Wykupu Ȕ (wo1a przewi!ziana mowûǾ o!powie!nio !o wyso(oŠci Sumy bezpieczenia i poszczegŃ)nyc%
iesiĖcy o)isyǾ wypĸacana przez bezpieczycie)a w przypa!(ac% o(reŠ)onyc% w . yso(oŠci ¯wia!czenia y(upu
w o!niesieniu !o poszczegŃ)nyc% iesiĖcy o)isy ws(azane sû w abe)i y(upu zawar1e' w o)isie.
Dokumenty
16) Umowa Ȕ umowa ubezpieczenia posagowego zawar1a miĖ!zy bezpieczycie)em a bezpiecza'ûcym na po!s1awie .
17) Polisa Ȕ !o(umen1 po1wier!za'ûcy zawarcie mowy miĖ!zy bezpiecza'ûcym a bezpieczycie)em.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
PamiĖtajǾ Ɠe to ubezpieczenie ma charakter kapitaĸowo-ochronny. DziĖki niemuǾ opĸacajûc regularnie skĸadkiǾ
budujesz kapitaĸ na przyszĸoŠþ swojego dziecka. ednoczeŠnie zapewniasz mu ochronĖ Ɯnansowû polegajûcû na
tymǾ Ɠe gdy nagle iĖ zabraknieǾ dziecko otrzyma ¯wiadczenieǾ nawet jeƓeli nie zdûƓysz wpĸaciþ wszystkich skĸadek.
a(res ubezpieczenia obe'mu'eǿ
1) !oƓycie przez bezpieczone ziec(o !o (oĺca (resu bezpieczeniaǾ
2) Šmierþ bezpieczonego w (resie bezpieczeniaǾ
3) Šmierþ bezpieczonego w (resie bezpieczenia w nas1Ėps1wie ieszczĖŠ)iwego ypa!(uǾ
4) Šmierþ bezpieczonego w (resie bezpieczenia w nas1Ėps1wie ypa!(u omuni(acy'nego.

WSOKO¯P ¯WIADCZENIA
§4
WysokoŠþ ¯wiadczenia jest obliczana na podstawie Sumy Ubezpieczenia.

Ǟ

Przykĸady wypĸaty ¯wiadczenia
Suma Ubezpieczenia 24 000 PLN
ș Przykĸad nr 1
eƓe)i !ziec(o !oƓy'e !o (oĺca (resu bezpieczeniaǾ a bezpieczony bĖ!zie w1e!y ƓyĸǾ 1o po za(oĺczeniu (resu
bezpieczenia wypĸacimy !ziec(u 24 000 .
ș Przykĸad nr 2
eƓe)i !ziec(o !oƓy'e !o (oĺca (resu bezpieczeniaǾ a bezpieczony umrze w (resie bezpieczeniaǾ 1o po za(oĺczeniu (resu bezpieczenia wypĸacimy !ziec(u 24 000 .
ș Przykĸad nr 3
eƓe)i !ziec(o !oƓy'e !o (oĺca (resu bezpieczeniaǾ a bezpieczony zginie w (resie bezpieczenia w wyni(u
ieszczĖŠ)iwego ypa!(uǾ 1o po za(oĺczeniu (resu bezpieczenia wypĸacimy !ziec(u 48 000 .
ș Przykĸad nr 4
eŠ)i !ziec(o !oƓy'e !o (oĺca (resu bezpieczeniaǾ a bezpieczony zginie w (resie bezpieczenia w wyni(u ypa!(u
omuni(acy'negoǾ 1o po za(oĺczeniu (resu bezpieczenia wypĸacimy !ziec(u 72 000 .
Kwoty okreŠlone w powyƓszych przykĸadach nie podlegajû sumowaniu.
1.  przypa!(u !oƓycia przez bezpieczone ziec(o !o (oĺca (resu bezpieczeniaǾ bezpieczycie) wypĸaci bezpieczonemu
ziec(u po za(oĺczeniu (resu bezpieczenia ¯wia!czenie w wyso(oŠci 100ʢ Sumy bezpieczeniaǾ a(1ua)ne' na os1a1ni
!zieĺ (resu bezpieczeniaǾ z uwzg)Ė!nieniem us1. 2 Ȕ 4.
W przypadku Šmierci Ubezpieczonego umowa trwa nadal i jednoczeŠnie ustaje obowiûzek opĸacania skĸadek.
Gdy jednak Ubezpieczony umrze w okreŠlonych okolicznoŠciachǾ które opisaliŠmy w Ȩ 11 ust. 1 Ȕ 2Ǿ rozwiûƓemy
UmowĖ od razu i nie wypĸacimy ¯wiadczeniaǾ a jedynie ¯wiadczenie Wykupu.
2. ¯wia!czenie w wyso(oŠci o(reŠ)one' w us1. 1 zos1anie wypĸacone rŃwnieƓ w sy1uac'iǾ g!y bezpieczony umrze w (resie
bezpieczeniaǾ z zas1rzeƓeniem ograniczeĺ o!powie!zia)noŠci bezpieczycie)a ws(azanyc% w Ȩ 11 us1. 1-2.
W przypadku Šmierci Ubezpieczonego w NieszczĖŠliwym Wypadku albo Wypadku Komunikacyjnym podwyƓszymy
¯wiadczenie do 200% albo 300% Sumy Ubezpieczenia. Gdy jednak Ubezpieczony umrze w okreŠlonych okolicznoŠciachǾ które opisaliŠmy w Ȩ 11 ust. 4 Ȕ 5Ǿ nie podwyƓszymy ¯wiadczenia.
3.

eƓe)i Šmierþ bezpieczonego nas1ûpiĸa na s(u1e( ieszczĖŠ)iwego ypa!(uǾ ¯wia!czenie zos1anie po!wyƓszone !o wyso(oŠci
200ʢ Sumy bezpieczeniaǾ z zas1rzeƓeniem ograniczeĺ o!powie!zia)noŠci bezpieczycie)a ws(azanyc% w Ȩ 11 us1. 4.

4.

eƓe)i Šmierþ bezpieczonego nas1ûpiĸa na s(u1e( ypa!(u omuni(acy'negoǾ ¯wia!czenie zos1anie po!wyƓszone !o wyso(oŠci
300ʢ Sumy bezpieczeniaǾ z zas1rzeƓeniem ograniczeĺ o!powie!zia)noŠci bezpieczycie)a ws(azanyc% w Ȩ 11 us1. 5.

5. ¯wia!czenie przyznane w zwiûz(u ze Šmierciû bezpieczonego w nas1Ėps1wie ieszczĖŠ)iwego ypa!(u a)bo w nas1Ėps1wie
ypa!(u omuni(acy'nego nie 'es1 wypĸacane 'a(o o!rĖbne Šwia!czenieǾ a 'e!ynie powiĖ(sza war1oŠþ ¯wia!czenia na)eƓnego
bezpieczonemu ziec(u z 1y1uĸu !oƓycia !o (oĺca (resu bezpieczeniaǾ zgo!nie z powyƓe' opisanymi zasa!ami.  razie
Šmierci bezpieczonego w (resie bezpieczenia z innyc% przyczyn bezpieczycie) wypĸaci 'e!ynie ¯wia!czenie z 1y1uĸu
!oƓycia przez bezpieczone ziec(o !o (oĺca (resu bezpieczeniaǾ z zas1rzeƓeniem ograniczeĺ o!powie!zia)noŠci
bezpieczycie)a ws(azanyc% w Ȩ 11 us1. 1 Ȕ 2.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
§5
1. arun(iem zawarcia mowy 'es1 ĸûczne speĸnienie nas1Ėpu'ûcyc% przesĸane(ǿ
1) zĸoƓenie prawi!ĸowo wypeĸnionegoǾ (omp)e1nego wnios(u o zawarcie mowyǾ po!pisanego przez bezpiecza'ûcego oraz
prze!s1awicie)a us1awowego osobyǾ (1Ńra ma byþ bezpieczonym ziec(iemǾ a w przypa!(u ograniczone' z!o)noŠci !o
czynnoŠci prawnyc% bezpieczonego ziec(a Ȕ po!pisanego rŃwnieƓ przez bezpieczone ziec(oȀ
2) na wniose( bezpieczycie)a Ȕ wypeĸnienie !o!a1(owyc% #ormu)arzyǾ !os1arczenie !o!a1(owe' !o(umen1ac'i me!yczne'
oraz na Ɠû!anie i (osz1 bezpieczycie)a Ȕ po!!anie siĖ przez bezpieczonego ba!aniom )e(ars(im w za(resie wymaganym
przez bezpieczycie)aǾ w p)acŃwce ws(azane' )ub za1wier!zone' przez bezpieczycie)aȀ
3) a(cep1ac'a wnios(u o zawarcie mowy przez bezpieczycie)a.
ednym z etapów rozpatrywania wniosku o zawarcie Umowy jest ocena ryzyka ubezpieczeniowego. Dokonujemy jej
na podstawie odpowiedzi udzielonych przez iebie we wnioskuǾ ale moƓemy teƓ poprosiþ o podanie dodatkowych
informacji lub o poddanie siĖ badaniom medycznym na nasz koszt.
2. bezpieczycie) moƓe zwrŃciþ wniose( o zawarcie mowy !o uzupeĸnienia Ȕ w przypa!(u niewypeĸnienia wnios(u zgo!nie
z us1. 1 p(1 1Ǿ )ub zaƓû!aþ !o!a1(owyc% !o(umen1Ńw i in#ormac'i niezbĖ!nyc% !o po!'Ėcia !ecyz'i o zawarciu mowy.
3. a po!s1awie in#ormac'i zawar1yc% we wnios(u o zawarcie mowyǾ 'a( rŃwnieƓ !o!a1(owyc% in#ormac'i po!anyc% na
zapy1anie bezpieczycie)a oraz w innyc% !o(umen1ac% !o1yczûcyc% s1anu z!rowia bezpieczonegoǾ w 1ym wyni(Ńw ba!aĺ
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me!ycznyc% wy(onanyc% na wniose( bezpieczycie)a !o(onywana 'es1 ocena ryzy(a. o przeprowa!zeniu oceny ryzy(a
bezpieczycie) zas1rzega sobie prawo zaproponowania prze! zawarciem mowy innyc% warun(Ńw ubezpieczenia niƓ 1eǾ
(1Ńre wyni(a'û z  )ub z wnios(u o zawarcie mowy.
Twój wniosek jest waƓny przez Ǟ0 dni. W tym okresie naleƓy uiŠciþ pierwszû SkĸadkĖ Regularnû.
4.  przypa!(u niewpĸyniĖcia S(ĸa!(i egu)arne' )ub bra(u !o!a1(owyc% !o(umen1Ńw i in#ormac'iǾ o (1Ńryc% mowa w us1.
2Ǿ waƓnoŠþ wnios(u o zawarcie mowy wygasa z upĸywem Ǟ0 !ni o! !a1y 'ego sporzû!zenia. a1a sporzû!zenia wnios(u
o zawarcie mowy 'es1 ws(azana na 1ym wnios(u.
5. bezpieczycie) ma prawo nie zaa(cep1owaþ wnios(u o zawarcie mowy i o!mŃwiþ 'e' zawarcia.  przypa!(u o!mowy
zawarcia mowyǾ bezpieczycie) zwraca bezpiecza'ûcemu S(ĸa!(Ė egu)arnûǾ o i)e zos1aĸa zapĸaconaǾ w 1erminie 7 !ni
od dnia odmowy.

CZAS TRWANIA UMOWY. WIEK UBEZPIECZANYCH OSÓB
§6
We wniosku o zawarcie Umowy nie wskazujesz czasu trwania Umowy.
Okres Ubezpieczenia zawsze wynosi 10 lat.
1. mowa zawierana 'es1 na o(res 10 a1 o)isy.
Podczas zawierania Umowy bierzemy pod uwagĖ wiek Ubezpieczonego oraz Ubezpieczonego Dziecka.
2. mowa moƓe zos1aþ zawar1aǾ 'eƓe)i bezpieczony w dniu podpisania wnios(u o zawarcie mowy ma u(oĺczone 18 )a1 i nie
ma u(oĺczonyc% 65 )a1 oraz 'eƓe)i bezpieczone ziec(o w dniu podpisania wnios(u o zawarcie mowy ma u(oĺczone
3 )a1a i nie ma u(oĺczonyc% 16 )a1.

SUMA UBEZPIECZENIA
§7
Suma Ubezpieczenia to kwotaǾ która pomoƓe i w obliczeniu wysokoŠci ¯wiadczenia. Znajdziesz jû w Polisie.
yso(oŠþ Sumy bezpieczenia 'es1 ws(azywana przez bezpiecza'ûcego we wnios(u o zawarcie mowy i po1wierdzana przez
Ubezpieczyciela w Polisie.

TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
§8
W okresie pomiĖdzy zĸoƓeniem przez iebie wniosku o zawarcie Umowy a wystawieniem Polisy obejmujemy Twoje
Ɠycie tymczasowû ochronû ubezpieczeniowûǾ pod warunkiemǾ Ɠe wpĸacisz SkĸadkĖ Regularnû.
eƓeli przydarzy i siĖ NieszczĖŠliwy Wypadek i nagle iĖ zabraknieǾ wypĸacimy Twojemu dziecku specjalne
Šwiadczenie pomimo tegoǾ Ɠe Umowa nie zostaĸa jeszcze formalnie zawarta.
1. a(res 1ymczasowe' oc%rony ubezpieczeniowe' obe'mu'e Šmierþ Ubezpieczonego w nas1Ėps1wie ieszczĖŠliwego ypad(u.
2. ymczasowa oc%rona ubezpieczeniowa rozpoczyna siĖ od dnia nas1Ėpnego po dniuǾ w (1Ńrym zos1aĸy speĸnione ĸûcznie
nas1Ėpu'ûce warun(iǿ
1) Ubezpiecza'ûcy zĸoƓyĸ prawidĸowo wypeĸnionyǾ (omple1ny wniose( o zawarcie UmowyǾ
2) Ubezpiecza'ûcy zapĸaciĸ w peĸne' wyso(oŠci pierwszû S(ĸad(Ė egularnûǾ zade(larowanû we wnios(u o zawarcie Umowy.
3. ygaŠniĖcie 1ymczasowe' oc%rony ubezpieczeniowe' nas1Ėpu'e w przypad(u wys1ûpienia (1Ńrego(olwie( z nas1Ėpu'ûcyc%
zdarzeĺǿ
1) zawarcia Umowy Ȕ z upĸywem dnia bezpoŠrednio poprzedza'ûcego dzieĺ poczû1(u (resu UbezpieczeniaǾ
2) niezawarcia Umowy Ȕ z upĸywem dniaǾ w (1Ńrym Ubezpieczyciel dorĖczyĸ wnios(odawcy zawiadomienie o odmowie
zawarcia UmowyǾ zgodnie z Ȩ 5 us1. 5 lub dnia zgĸoszenia przez wnios(odawcĖ sprzeciwuǾ o (1Ńrym mowa w Ȩ Ǟ us1. 3Ǿ
3) upĸywu waƓnoŠci wnios(u o zawarcie Umowy Ȕ z upĸywem dniaǾ w (1Ńrym wniose( o zawarcie Umowy u1raciĸ waƓnoŠþ
zgodnie z Ȩ 5 us1. 4Ǿ
4) Šmierci Ubezpieczonego przed dniem poczû1(u (resu Ubezpieczenia Ȕ z c%wilû Šmierci Ubezpieczonego.
4.  przypad(u Šmierci Ubezpieczonego w nas1Ėps1wie ieszczĖŠliwego ypad(uǾ Ubezpieczyciel wypĸaci (wo1Ė
10 000 P țdziesiĖþ 1ysiĖcy zĸo1yc%) Ubezpieczonemu ziec(u alboǾ 'eƓeli Ubezpieczone ziec(o nie Ɠy'eǾ czĸon(om rodziny
Ubezpieczonego ziec(a ws(azanym w Ȩ 17 us1. 3.
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Istniejû ŠciŠle okreŠlone przypadkiǾ w których odmówimy wypĸaty Šwiadczenia z tytuĸu ochrony tymczasowej.
ListĖ tych przypadków znajdziesz w Ȩ 11 ust. 4.
5. ¯wiadczenie z 1y1uĸu 1ymczasowe' oc%rony ubezpieczeniowe' nie przysĸugu'eǾ gdy ieszczĖŠliwy ypade( spowodowany
zos1aĸ lub zaszedĸ w nas1Ėps1wie przypad(Ńw ws(azanyc% w Ȩ 11 us1. 4.
6. ¯wiadczenie z 1y1uĸu 1ymczasowe' oc%rony ubezpieczeniowe' wypĸacane 'es1 na zasadac% ws(azanyc% w Ȩ 18 Ȕ 20.
7.  przypad(u wygaŠniĖcia 1ymczasowe' oc%rony ubezpieczeniowe'Ǿ 'eƓeli nie doszĸo do zawarcia UmowyǾ Ubezpieczyciel
zwraca Ubezpiecza'ûcemu S(ĸad(Ė egularnûǾ o ile zos1aĸa zapĸaconaǾ w 1erminie 14 dni od dnia wygaŠniĖcia 1ymczasowe'
oc%rony ubezpieczeniowe'.

WYSTAWIENIE POLISY
§9
Po podjĖciu pozytywnej decyzji w sprawie zawarcia UmowyǾ wystawimy PolisĖ.
1.  zas1rzeƓeniem prawa do odmowy zawarcia UmowyǾ Ubezpieczyciel po1wierdza zawar1û UmowĖ oraz ws(azu'e poczû1e(
(resu UbezpieczeniaǾ wys1awia'ûc PolisĖ.
2. s(azanie w Polisie poczû1(u (resu Ubezpieczenia nas1Ėpu'e niezwĸocznieǾ nie pŃƑnie' niƓ w 1erminie 7 dni po speĸnieniu
ĸûcznie warun(Ńw ws(azanyc% w Ȩ 5 us1. 1 i opĸaceniu przez Ubezpiecza'ûcego pierwsze' S(ĸad(i egularne'. Ubezpieczyciel
dorĖcza Ubezpiecza'ûcemu PolisĖ niezwĸocznie po 'e' wys1awieniu.
Masz prawo sprzeciwiþ siĖ warunkom wskazanym w PolisieǾ których nie ma w OWU lub we wniosku o zawarcie
UmowyǾ jeŠli uwaƓaszǾ Ɠe sû dla iebie niekorzystne. Masz na to ǜ dniǾ liczûc od dnia dorĖczenia Polisy.
PamiĖtaj jednakǾ Ɠe zĸoƓenie sprzeciwu spowodujeǾ Ɠe Umowa nie zostanie zawarta.
3.  przypad(uǾ gdy Polisa zawiera pos1anowieniaǾ (1Ńre odbiega'û na nie(orzyŠþ Ubezpiecza'ûcego od 1reŠci zĸoƓonego przez
Ubezpiecza'ûcego wnios(u o zawarcie Umowy lub UǾ Ubezpieczyciel przy dorĖczeniu Polisy pisemnie powiadamia o 1ym
Ubezpiecza'ûcegoǾ wyznacza'ûc mu siedmiodniowy 1ermin na zgĸoszenie sprzeciwu. erminǾ o (1Ńrym mowa powyƓe'Ǿ uwaƓa
siĖ za zac%owanyǾ 'eƓeli przed 'ego upĸywem Ubezpiecza'ûcy zĸoƓy Ubezpieczycielowi sprzeciw w sposŃb umoƓliwia'ûcy
'ednoznaczne us1alenie da1y zĸoƓenia 1ego sprzeciwu.
4.  przypad(u bra(u sprzeciwu ws(azanego w us1. 3Ǿ Umowa doc%odzi do s(u1(u zgodnie z 1reŠciû PolisyǾ nas1Ėpnego dnia
po upĸywie wyznaczonego siedmiodniowego 1erminu na zgĸoszenie sprzeciwu.  razie zgĸoszenia sprzeciwu ws(azanego
w us1. 3Ǿ Umowa nie zos1anie zawar1a i Ubezpieczyciel zwrŃci Ubezpiecza'ûcemu wpĸaconû S(ĸad(Ė egularnû w 1erminie
7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.

ODPOWIEDZIALNO¯P UBEZPIECZYCIELA
§ 10
PoniƓej opisaliŠmyǾ kiedy rozpoczyna siĖ i koĺczy nasza odpowiedzialnoŠþ z tytuĸu Umowy.
1. dpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela rozpoczyna siĖ we ws(azanym w Polisie dniu poczût(u (resu UbezpieczeniaǾ ale nie
wczeŠnie' niƓ w dniu nastĖpnym po opĸaceniu pierwsze' S(ĸad(i egularne' w peĸne' wyso(oŠci.
2. dpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela wygasa w na'wczeŠnie'szym z nastĖpu'ûcyc% momentŃwǿ
1) z upĸywem dnia dorĖczenia Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia Ubezpiecza'ûcego o odstûpieniu od UmowyǾ
2) z upĸywem ostatniego dnia (resu Ubezpieczenia - w przypad(u doƓycia przez Ubezpieczone ziec(o do (oĺca (resu
UbezpieczeniaǾ
3) z upĸywem ostatniego dnia iesiûca PolisyǾ w (tŃrym Ubezpiecza'ûcy dorĖczyĸ Ubezpieczycielowi oŠwiadczenie o wypowiedzeniu UmowyǾ
4) z upĸywem ostatniego dnia iesiûca PolisyǾ w (tŃrym Ubezpiecza'ûcy dorĖczyĸ Ubezpieczycielowi wniose( o wypĸatĖ
¯wiadczenia y(upuǾ
5) z upĸywem ostatniego dnia dodat(owego 30-dniowego terminuǾ o (tŃrym mowa w Ȩ 14 ust. 5Ǿ ws(azanego przez
Ubezpieczyciela w wezwaniu do zapĸaty zalegĸe' S(ĸad(i egularne' w przypad(u niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego
S(ĸad(i egularne' w peĸne' wyso(oŠci w tym terminieǾ
6) z c%wilû Šmierci Ubezpieczonego w przypad(ac% ograniczenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela o(reŠlonyc%
w Ȩ 11 ust. 1 - 2Ǿ
7) z c%wilû Šmierci Ubezpieczonego ziec(a.
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OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO¯CI UBEZPIECZYCIELA
§ 11
Umowy ubezpieczenia zawierajû tzw. ograniczenia odpowiedzialnoŠci ubezpieczyciela czyli szczegóĸowy opis
okreŠlonych zdarzeĺ lub ryzykownych zachowaĺǾ w przypadku których ubezpieczyciel nie wypĸaca Šwiadczenia
bûdƑ ogranicza jego wysokoŠþ. To bardzo waƓny paragraf! Przeczytaj go uwaƓnie.
PrzypadkiǾ w których od razu wypĸacimy ¯wiadczenie WykupuǾ nie czekajûc do koĺca Okresu Ubezpieczenia:
1. Ubezpieczyciel nie wypĸaci ¯wiadczeniaǾ a 'edynie ¯wiadczenie y(upuǾ na zasadac% opisanyc% w ust. 3Ǿ w przypad(u gdy
Šmierþ Ubezpieczonego spowodowana zostaĸa lub zaszĸa w nastĖpstwieǿ
1) popeĸnienia lub usiĸowania popeĸnienia przez Ubezpieczonego przestĖpstwa umyŠlnegoǾ
2) wo'nyǾ a(tŃw terroruǾ dziaĸaĺ wo'ennyc%Ǿ czynnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w a(tac% przemocyǾ
zamiesz(ac% lub rozruc%ac% țc%yba Ɠe uczestnictwo Ubezpieczonego wyni(aĸo z wy(onywania czynnoŠci sĸuƓbowyc%Ǿ
stanu wyƓsze' (oniecznoŠci lub obrony (onieczne')Ǿ
3) s(aƓenia biologicznegoǾ c%emicznego lub promieniotwŃrczegoǾ 'eƓeli byĸo ono spowodowane dziaĸaniem broni lub
urzûdzenia wy(orzystu'ûcego energiĖ rozszczepienia 'ûdrowego lub promieniotwŃrczoŠþǾ
4) samobŃ'stwa Ubezpieczonego popeĸnionego w ciûgu pierwszyc% 2 at Polisy.
2. Ubezpieczyciel nie wypĸaci ¯wiadczeniaǾ a 'edynie ¯wiadczenie y(upuǾ na zasadac% opisanyc% w ust. 3Ǿ w przypad(u
Šmierci Ubezpieczonego na s(ute( o(olicznoŠciǾ (tŃryc% Ubezpiecza'ûcy lub 'ego przedstawiciel nie podali do wiadomoŠci
Ubezpieczyciela lub podali nieprawdziweǾ a w szczegŃlnoŠci zataili c%orobĖ UbezpieczonegoǾ 'eŠliǿ
1) Ubezpieczyciel pytaĸ o nie we wnios(u o zawarcie UmowyǾ z wy'ût(iem przypad(uǾ gdy Umowa zostaĸa zawarta mimo
bra(u odpowiedziǾ oraz
2) Šmierþ Ubezpieczonego nastûpiĸa w o(resie pierwszyc% 3 at Polisy.
3.  przypad(ac%Ǿ o (tŃryc% mowa w ust. 1 lub ust. 2Ǿ ¯wiadczenie y(upu zostanie wypĸacone Ubezpieczonemu ziec(u
alboǾ 'eƓeli Ubezpieczone ziec(o nie Ɠy'eǾ czĸon(om rodziny Ubezpieczonego ziec(a ws(azanym w Ȩ 17 ust. 3. ypĸata
¯wiadczenia y(upuǾ w wyso(oŠci ustalone' wedĸug iesiûca PolisyǾ w (tŃrym Ubezpieczony umarĸǾ nastĖpu'e na zasadac%
ws(azanyc% w Ȩ 18 Ȕ 20.
Przypadki zdarzeĺ zaistniaĸych w nastĖpstwie NieszczĖŠliwego Wypadku albo Wypadku KomunikacyjnegoǾ
kiedy nie podwyƓszymy kwoty ¯wiadczenia:
4. Ubezpieczyciel nie wypĸaci ¯wiadczenia w podwyƓszone' wyso(oŠci w zwiûz(u ze Šmierciû Ubezpieczonego w nastĖpstwie
ieszczĖŠliwego ypad(u w przypad(uǾ gdy ieszczĖŠliwy ypade( bĖdûcy 'e' przyczynû spowodowany zostaĸ lub zaszedĸ
w nastĖpstwieǿ
1) pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpĸywem al(o%olu țrozumianego 'a(o stanǾ w (tŃrym zawartoŠþ al(o%olu w 'ego
organizmie wynosi lub prowadzi do stĖƓenia we (rwi od 0Ǿ5ʣ al(o%olu albo do obecnoŠci w wydyc%anym powietrzu
od 0Ǿ25 mg al(o%olu w 1 dm3) lub pod wpĸywem Šrod(Ńw odurza'ûcyc%Ǿ substanc'i psyc%otropowyc% lub Šrod(Ńw
zastĖpczyc%Ǿ w rozumieniu ustawy z dnia 2Ǟ lipca 2005 r. o przeciwdziaĸaniu nar(omaniiǾ lub le(ŃwǾ z wy'ût(iem le(Ńw
zaƓywanyc% zgodnie z zaleceniami le(arzaǾ
2) c%orŃb UbezpieczonegoǾ w tym c%orŃb umysĸowyc% lub zaburzeĺ psyc%icznyc%Ǿ z zastrzeƓeniemǾ Ɠe wyĸûczenie nie
dotyczy c%orŃb stanowiûcyc% nastĖpstwo obraƓeĺ Ɯzycznyc% ciaĸaǾ spowodowanyc% ieszczĖŠliwym ypad(iemǾ
3) leczenia lub zabiegŃw o c%ara(terze leczniczym lub diagnostycznymǾ c%yba Ɠe byĸy one zwiûzane z leczeniem nastĖpstw
ieszczĖŠliwego ypad(uǾ
4) uprawiania przez Ubezpieczonego amators(o lub wyczynowo sportŃw spadoc%ronowyc%Ǿ lotniarstwaǾ paralotniarstwaǾ
szybownictwaǾ lotnictwaǾ sportŃw motocy(lowyc%Ǿ sportŃw motorowodnyc%Ǿ wspinacz(i s(aĸ(owe' i wyso(ogŃrs(ie'Ǿ
narciarstwa i snowboardingu pozatrasowegoǾ speleologiiǾ nur(owania z uƓyciem sprzĖtu spec'alistycznegoǾ (itesurƜnguǾ
sportŃw wal(i lub czynnego uczestnictwa Ubezpieczonego w wyŠcigac% lub ra'dac% samoc%odowyc%Ǿ
5) wypad(u lotniczegoǾ w (tŃrym Ubezpieczony byĸ pasaƓerem lub pilotemǾ wyĸûczenie nie dotyczy pasaƓera samolotu
pasaƓers(iego linii lotniczyc% posiada'ûcyc% uprawnienia do przewozu pasaƓerŃw.
5. Ubezpieczyciel nie wypĸaci ¯wiadczenia w podwyƓszone' wyso(oŠci w zwiûz(u ze Šmierciû Ubezpieczonego w nastĖpstwie
ypad(u omuni(acy'nego w przypad(uǾ gdy ypade( omuni(acy'ny bĖdûcy 'e' przyczynû spowodowany zostaĸ lub
zaszedĸ w nastĖpstwie przypad(Ńw wymienionyc% w ust. 1 i ust. 4 p(t 1)-4) oraz przypad(Ńw wymienionyc% poniƓe'Ǿ o ile
miaĸy one wpĸyw na za'Šcie zdarzenia ubezpieczeniowegoǿ
1) prowadzenia po'azdu lub innego Šrod(a transportuǾ 'eƓeli po'azd ten lub Šrode( transportu nie byĸ dopuszczony do ruc%u
lub nie posiadaĸ waƓnego badania tec%nicznegoǾ o ile przepisy wymaga'û dopuszczenia do ruc%u danego po'azdu lub
Šrod(a transportu bûdƑ do(onywania 'ego badaĺ tec%nicznyc%Ǿ
2) prowadzenia przez Ubezpieczonego po'azdu lub innego Šrod(a transportuǾ 'eƓeli Ubezpieczony nie posiadaĸ wymaganyc%
uprawnieĺ do 'ego prowadzenia.
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ODSTMPIENIE OD UMOWY
§ 12
Po otrzymaniu Polisy masz prawo do odstûpienia od Umowy. Wtedy Umowa nie dojdzie do skutku.
zas na odstûpienie wynosi 30 dniǾ liczûc od zawarcia Umowy.
1.  zastrzeƓeniem siedmiodniowego terminu na zgĸoszenie sprzeciwuǾ o (tŃrym mowa w Ȩ Ǟ ust. 3Ǿ Ubezpiecza'ûcy moƓe
odstûpiþ od Umowy w terminie 30 dniǾ liczûc od dnia zawarcia Umowy ws(azanego w Polisie.  przypad(uǾ o (tŃrym mowa
w Ȩ Ǟ ust. 3Ǿ termin na odstûpienie liczony 'est od daty upĸywu terminu na zgĸoszenie sprzeciwu. 30-dniowy terminǾ o (tŃrym
mowa powyƓe'Ǿ uwaƓa siĖ za zac%owanyǾ 'eƓeli przed 'ego upĸywem Ubezpiecza'ûcy zĸoƓy Ubezpieczycielowi oŠwiadczenie
o odstûpieniu od Umowy w sposŃb umoƓliwia'ûcy 'ednoznaczne ustalenie daty zĸoƓenia tego oŠwiadczenia.
2. dstûpienie sta'e siĖ s(uteczne z dniem zĸoƓenia Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia Ubezpiecza'ûcego o odstûpieniu.
WysokoŠþ kwoty do wypĸaty
3.  przypad(u odstûpienia od Umowy Ubezpieczyciel zwraca wpĸaconû przez Ubezpiecza'ûcego S(ĸad(Ė egularnû za
o(res niewy(orzystane' oc%rony ubezpieczeniowe' w terminie 14 dni od dnia zĸoƓenia Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia
Ubezpiecza'ûcego o odstûpieniu.

ROZWIMZANIE UMOWY
§ 13
Umowa trwa do dnia wskazanego w PolisieǾ ale moƓe byþ rozwiûzana wczeŠniejǾ np. na skutek Twojej decyzji albo
jeƓeli przestaniesz opĸacaþ skĸadki. PoniƓej znajdziesz dokĸadne informacje na ten temat.
1. Umowa ulega rozwiûzaniu na s(ute(ǿ
1) doƓycia przez Ubezpieczone ziec(o do (oĺca (resu Ubezpieczenia Ȕ z upĸywem ostatniego dnia (resu UbezpieczeniaǾ
2) wypowiedzenia Umowy przez Ubezpiecza'ûcego Ȕ z upĸywem ostatniego dnia iesiûca PolisyǾ w (tŃrym Ubezpiecza'ûcy
dorĖczyĸ Ubezpieczycielowi oŠwiadczenie o wypowiedzeniuǾ
3) zĸoƓenia wnios(u o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upu Ȕ z upĸywem ostatniego dnia iesiûca PolisyǾ w (tŃrym Ubezpiecza'ûcy
dorĖczyĸ Ubezpieczycielowi wniose( o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upuǾ
4) niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego S(ĸad(i egularne' w peĸne' wyso(oŠci w dodat(owym 30-dniowym terminieǾ
o (tŃrym mowa w Ȩ 14 ust. 5Ǿ ws(azanym przez Ubezpieczyciela w wezwaniu do zapĸaty zalegĸe' S(ĸad(i egularne'
Ȕ z upĸywem ostatniego dnia tego terminuǾ
5) Šmierci Ubezpieczonego w przypad(ac% ograniczenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela o(reŠlonyc% w Ȩ 11 ust.
1 Ȕ 2 Ȕ z upĸywem dnia dorĖczenia Ubezpieczycielowi a(tu zgonu albo odpisu a(tu zgonu UbezpieczonegoǾ
6) Šmierci Ubezpieczonego ziec(a w (resie Ubezpieczenia Ȕ z upĸywem dnia dorĖczenia Ubezpieczycielowi a(tu zgonu
albo odpisu a(tu zgonu Ubezpieczonego ziec(a.
2. Umowa ulega rozwiûzaniu w na'wczeŠnie'sze' z powyƓe' ws(azanyc% dat.
3. Ubezpiecza'ûcy moƓe wypowiedzieþ UmowĖ w (aƓdym czasie 'e' trwania. ypowiedzenie Umowy polega na zĸoƓeniu
Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy w #ormie pisemne' lub inne' uzgodnione' pomiĖdzy stronami.
4.  przypad(u rozwiûzania Umowy na s(ute( wypowiedzenia UmowyǾ niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego S(ĸad(i egularne'
albo zĸoƓenia wnios(u o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upuǾ Ubezpieczyciel wypĸaci Ubezpiecza'ûcemu (wotĖ w wyso(oŠci
¯wiadczenia y(upuǾ na zasadac% ws(azanyc% w Ȩ 21.
5. ozwiûzanie Umowy na s(ute( wypowiedzenia UmowyǾ niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego S(ĸad(i egularne'Ǿ zĸoƓenia
wnios(u o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upu albo Šmierci Ubezpieczonego ziec(a w sytuac'iǾ gdy Ubezpiecza'ûcy Ɠy'e - nie
zwalnia Ubezpiecza'ûcego z obowiûz(u zapĸaty S(ĸad(i egularne' za o(resǾ w (tŃrym Ubezpieczyciel Šwiadczyĸ oc%ronĖ
ubezpieczeniowû.
6.  przypad(u rozwiûzania Umowy na s(ute( zdarzenia innego niƓ doƓycie Ubezpieczonego ziec(a do (oĺca (resu
Ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca wpĸaconû przez Ubezpiecza'ûcego S(ĸad(Ė egularnû za o(res niewy(orzystane'
oc%rony ubezpieczeniowe' w terminie 14 dni od dnia rozwiûzania Umowy.

SKADKI
§ 14
1. yso(oŠþ S(ĸad(i egularne' 'est obliczana przez Ubezpieczyciela na podstawie wyso(oŠci Sumy Ubezpieczenia oraz ie(u
Ubezpieczonego. yso(oŠþ S(ĸad(i egularne' 'est potwierdzana przez Ubezpieczyciela w Polisie.
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Przykĸad Terminu PĸatnoŠci
ș zieĺ poczût(u (resu Ubezpieczenia Ȕ 5 stycznia  r.
ș ermin PĸatnoŠci Ȕ 5. dzieĺ (aƓdego miesiûca (alendarzowego
znacza toǾ Ɠe wpĸacona przez iebie S(ĸad(a egularna za o(res rozpoczyna'ûcy siĖ 5 lutego i (oĺczûcy siĖ 4 marca
powinna znaleƑþ siĖ na naszym rac%un(u na'pŃƑnie' 5 lutego.
2. Ubezpiecza'ûcy opĸaca S(ĸad(i egularne z gŃryǾ z czĖstotliwoŠciû miesiĖcznûǾ na'pŃƑnie' w erminie PĸatnoŠci. ermin
PĸatnoŠciǾ wĸaŠciwy dla dane' UmowyǾ ws(azany 'est w Polisie.
3. S(ĸad(i egularne wpĸacane sû na rac%une( ws(azany przez Ubezpieczyciela w Polisie.
4. a dzieĺ zapĸaty S(ĸad(i egularne' uzna'e siĖ dzieĺǾ w (tŃrym S(ĸad(a egularna wpĸynĖĸa na rac%une( ban(owy Ubezpieczyciela w peĸne' wyso(oŠci naleƓne' za dany o(res.
Konsekwencja braku wpĸaty Skĸadki Regularnej
eŠli nie opĸacisz Skĸadki Regularnej w terminieǾ poprosimy iĖ o uzupeĸnienie zalegĸoŠci i wskaƓemyǾ w jakim
terminie powinieneŠ to zrobiþ. eƓeli nie uzupeĸnisz zalegĸoŠciǾ Twoja Umowa ulegnie rozwiûzaniu.
5.  przypad(u niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego S(ĸad(i egularne' w peĸne' wyso(oŠci w erminie PĸatnoŠciǾ Ubezpieczyciel
wezwie Ubezpiecza'ûcego do zapĸaty S(ĸad(i egularne' w peĸne' wyso(oŠci w dodat(owym terminieǾ (oĺczûcym siĖ w 30.
dniuǾ liczûc od erminu PĸatnoŠci pierwsze' nieopĸacone' S(ĸad(i egularne' oraz powiadomi go o s(ut(ac% niezapĸacenia
S(ĸad(i egularne' w dodat(owym terminie.
6.  przypad(u Šmierci UbezpieczonegoǾ z wyĸûczeniem Šmierci Ubezpieczonego w przypad(ac% ograniczenia odpowiedzialnoŠci
Ubezpieczyciela o(reŠlonyc% w Ȩ 11 ust. 1 Ȕ 2Ǿ Umowa trwa nadal i 'ednoczeŠnie usta'e obowiûze( opĸacania S(ĸade(
egularnyc%.

NADPATY SKADEK REGULARNYCH
§ 15
Podczas trwania Umowy moƓesz dokonywaþ nadpĸaty Skĸadek RegularnychǾ maksymalnie za 12 MiesiĖcy Polisy.
NajlepiejǾ jeƓeli wpĸacana kwota stanowi wielokrotnoŠþ Twojej Skĸadki Regularnej.
W tytule przelewu okreŠlǾ ile skĸadek nadpĸacasz.
1. Ubezpiecza'ûcy ma prawo do(onaþ zapĸaty S(ĸade( egularnyc% za wiĖce' niƓ 'eden iesiûc PolisyǾ ma(symalnie za o(res
12 iesiĖcy Polisy.
Przykĸad nadpĸaty
ymagana S(ĸad(a egularna Ȕ 146 P
Ȕ pĸacona nadpĸata 650 P
Ȕ adpĸata po(ry'e cztery s(ĸad(i 45146 P ʲ 584 P
Ȕ adwyƓ(a ʲ 66 P
Przy'miemy nadpĸatĖ czterec% s(ĸade(. adwyƓ(a w wyso(oŠci 66 P zostanie zwrŃcona.
2.  przypad(u do(onania nadpĸaty w wyso(oŠci (woty nie stanowiûce' wielo(rotnoŠci S(ĸad(i egularne' lub (woty wyƓsze'
niƓ 12 S(ĸade( egularnyc%Ǿ pozostaĸa czĖŠþ wpĸacone' przez Ubezpiecza'ûcego (wotyǾ (tŃra stanowi nadwyƓ(ĖǾ zostanie
niezwĸocznie zwrŃcona Ubezpiecza'ûcemu przez Ubezpieczyciela.

ZAWIESZENIE OPACANIA SKADKI REGULARNEJ
§ 16
eƓeli sytuacja Ɯnansowa uniemoƓliwia i uiszczanie Skĸadek RegularnychǾ od 2. Rocznicy Polisy moƓesz skorzystaþ
z prawa do zawieszenia wpĸat. Zawieszeniu ulegajû wpĸaty skĸadek na okres od 1 do 6 MiesiĖcy Polisy. W tym czasie
ochrona ubezpieczeniowa trwa nadal.
Zawieszenie wpĸat powoduje obniƓenie wysokoŠci Sumy Ubezpieczenia i ¯wiadczenia Wykupu.
1. Ubezpiecza'ûcy ma prawoǾ za zgodû UbezpieczycielaǾ zawiesiþ opĸacanie S(ĸad(i egularne' na o(res od 1 do 6 iesiĖcy
PolisyǾ na poniƓe' ws(azanyc% zasadac%.
2. Prawo do zĸoƓenia wnios(u o zawieszenie opĸacania S(ĸad(i egularne' przysĸugu'e dwu(rotnie w (resie Ubezpieczeniaǿ
1) pierwszy raz w o(resie od 2. ocznicy Polisy do (oĺca 5. o(u PolisyǾ
2) drugi raz w o(resie od 5. ocznicy Polisy do (oĺca trwania Umowy.
3. awieszenie opĸacania S(ĸad(i egularne' 'est moƓliweǾ o ile S(ĸad(i egularne za o(res poprzedza'ûcy zawieszenie opĸacania
S(ĸad(i egularne'Ǿ zostaĸy zapĸacone w naleƓne' wyso(oŠci.
4. Ubezpiecza'ûcy powinien zĸoƓyþ wniose( o zawieszenie opĸacania S(ĸad(i egularne' na'pŃƑnie' na 14 dni przed erminem
PĸatnoŠci na'bliƓsze' nieopĸacone' S(ĸad(i egularne'Ǿ od (tŃrego ma obowiûzywaþ zawieszenie.
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5. awieszenie rozpoczyna siĖ z erminem PĸatnoŠci na'bliƓsze' nieopĸacone' S(ĸad(i egularne' nastĖpu'ûcym po dniuǾ
w (tŃrym Ubezpiecza'ûcy zĸoƓyĸ wniose( o zawieszenie opĸacania S(ĸad(i egularne'.
6. Ubezpieczyciel in#ormu'e Ubezpiecza'ûcego o warun(ac% zawieszenia opĸacania S(ĸad(i egularne' i wyso(oŠci obniƓone'
Sumy UbezpieczeniaǾ dorĖcza'ûc 'ednoczeŠnie Ubezpiecza'ûcemu nowû abelĖ y(upu z wyso(oŠciami ¯wiadczenia y(upu
obowiûzu'ûcymi od pierwszego dnia zawieszenia opĸacania S(ĸad(i egularne'.
Konsekwencje zawieszenia wpĸat
7. a s(ute( zawieszenia opĸacania S(ĸad(i egularne' od pierwszego dnia o(resu zawieszenia opĸacania S(ĸad(i egularne'
obowiûzu'û obniƓone wartoŠci Sumy Ubezpieczenia oraz ¯wiadczenia y(upu na zasadac% ws(azanyc% poniƓe'.
8. Suma Ubezpieczenia ulega stopniowemu obniƓeniu z poczût(iem (aƓdego iesiûca PolisyǾ (tŃrego dotyczy zawieszenieǾ
o (wotĖ S(ĸad(i egularne'Ǿ 'a(a byĸaby naleƓna za ten miesiûcǾ gdyby Ubezpiecza'ûcy nie zĸoƓyĸ wnios(u o zawieszenie.
Przykĸad obniƓenia Sumy Ubezpieczenia na skutek zawieszenia opĸacania skĸadki
eƓeli wo'a Suma Ubezpieczenia wynosi 12 000 P i zwrŃcisz siĖ z wnios(iem o zawieszenie opĸacania s(ĸad(i
na 3 miesiûceǾ wo'a Suma Ubezpieczenia bĖdzie siĖ (sztaĸtowaĸa nastĖpu'ûcoǿ
1. miesiûc zawieszeniaǿ 12 000 P pomnie'szone o 'ednû S(ĸad(Ė egularnû
2. miesiûc zawieszeniaǿ 12 000 P pomnie'szone o dwie S(ĸad(i egularne
3. miesiûc zawieszeniaǿ 12 000 P pomnie'szone o trzy S(ĸad(i egularneȀ ta Suma Ubezpieczenia ț12 000 P
pomnie'szone o trzy S(ĸad(i egularne) bĖdzie obowiûzywaþ do (oĺca wo'e' UmowyǾ c%yba Ɠe znŃw zawiesisz
opĸacanie s(ĸad(i.
Ǟ. ¯wiadczenie y(upu w danym iesiûcu PolisyǾ (tŃrego dotyczy zawieszenieǾ bĖdzie niƓsze od wartoŠci ws(azane' dla tego
iesiûca Polisy w abeli y(upuǾ obowiûzu'ûce' przed o(resem zawieszeniaǾ o (wotĖ rŃwnû iloczynowi S(ĸad(i egularne'
i liczby miesiĖcyǾ za (tŃre nie zostaĸa opĸacona S(ĸad(a egularna w danym o(resie zawieszenia S(ĸad(i egularne'.
10. ¯wiadczenie y(upu w danym iesiûcu Polisy po o(resie zawieszenia S(ĸad(i egularne' bĖdzie niƓsze od wartoŠci
ws(azane' dla tego iesiûca Polisy w abeli y(upuǾ obowiûzu'ûce' przed o(resem zawieszeniaǾ o (wotĖ rŃwnû sumie
S(ĸade( egularnyc% nieopĸaconyc% w o(resie zawieszenia S(ĸad(i egularne'.
11. yso(oŠþ obniƓone' Sumy Ubezpieczenia wĸaŠciwe' dla ostatniego miesiûca o(resu zawieszenia opĸacania S(ĸad(i egularne'
oraz nowa abela y(upuǾ o (tŃre' mowa w ust. 6Ǿ obowiûzu'û do (oĺca trwania UmowyǾ c%yba Ɠe Ubezpiecza'ûcy ponownie
do(ona zawieszenia opĸacania S(ĸad(i egularne'.
12. Po wygaŠniĖciu o(resu zawieszenia opĸacania S(ĸad(i egularne' Ubezpiecza'ûcy 'est obowiûzany do opĸacania S(ĸad(i
egularne' w dotyc%czasowe' wyso(oŠci.

INNI UPRAWNIENI DO ¯WIADCZENIA
§ 17
Osobû uprawnionû do ¯wiadczenia z tytuĸu Umowy jest Ubezpieczone Dziecko. Mogû jednak zaistnieþ sytuacjeǾ
w których kwota naleƓna z umowy ubezpieczenia zostanie wypĸacona innym osobom.
1.  przypad(u Šmierci Ubezpieczonego ziec(a w (resie UbezpieczeniaǾ w sytuac'i gdy Ubezpiecza'ûcy Ɠy'eǾ Ubezpieczyciel
wypĸaci Ubezpiecza'ûcemu ¯wiadczenie y(upu. ypĸata ¯wiadczenia y(upuǾ w wyso(oŠci ustalone' wedĸug iesiûca
PolisyǾ w (tŃrym Ubezpieczone ziec(o umarĸoǾ nastĖpu'e na zasadac% ws(azanyc% w Ȩ 18 Ȕ 20.
2.  przypad(u Šmierci Ubezpieczonego ziec(a w (resie UbezpieczeniaǾ 'eƓeli Ubezpieczony zmarĸ przed Šmierciû Ubezpieczonego ziec(a lub 'ednoczeŠnie z nimǾ Ubezpieczyciel wypĸaci Šwiadczenie w wyso(oŠciǾ 'a(a byĸaby naleƓna Ubezpieczonemu
ziec(uǾ czĸon(om rodziny Ubezpieczonego ziec(a ws(azanym w ust. 3.
3. le(roþ w  'est mowa o wypĸacie Šwiadczenia czĸon(om rodziny Ubezpieczonego ziec(aǾ wypĸacane 'est ono czĸon(om
rodziny Ubezpieczonego ziec(a w nastĖpu'ûce' (ole'noŠciǿ
1) maĸƓone( Ubezpieczonego ziec(aǾ
2) dzieci Ubezpieczonego ziec(a Ȕ w czĖŠciac% rŃwnyc%Ǿ
3) rodzice Ubezpieczonego ziec(a Ȕ w czĖŠciac% rŃwnyc%Ǿ
4) rodzeĺstwo Ubezpieczonego ziec(a Ȕ w czĖŠciac% rŃwnyc%Ǿ
5) dziad(owie Ubezpieczonego ziec(a Ȕ w czĖŠciac% rŃwnyc%Ǿ
6) pozostali spad(obiercy Ubezpieczonego ziec(aǾ niewymienieni w powyƓszyc% pun(tac%Ǿ z wyĸûczeniem gminy ostatniego
mie'sca zamiesz(ania Ubezpieczonego ziec(a i S(arbu Paĺstwa Ȕ w czĖŠciac% rŃwnyc%.
4.  przypad(u ws(azanym w ust. 3Ǿ Šwiadczenie wypĸacane 'est na rzecz osoby wymienione' w (ole'nym pun(cie wyĸûcznie
w przypad(u bra(u osŃb ws(azanyc% w pun(tac% poprzedza'ûcyc% bûdƑ w sytuac'iǾ gdy Ɠadna z osŃb ws(azanyc% w pun(tac%
poprzedza'ûcyc% nie doƓyĸa Šmierci Ubezpieczonego ziec(a lub przyczyniĸa siĖ do Šmierci Ubezpieczonego ziec(a. a osobĖǾ
(tŃra nie doƓyĸa Šmierci Ubezpieczonego ziec(a uwaƓa siĖ rŃwnieƓ osobĖǾ (tŃra zmarĸa 'ednoczeŠnie z Ubezpieczonym
ziec(iem.
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ZAWIADOMIENIE O ZAJ¯CIU ZDARZENIA
§ 18
Zdarzenie ubezpieczeniowe moƓna do nas zgĸosiþ:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziby przy ul. ybernetyki ǜ w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsobiŠcie Ȕ w naszej siedzibie lub iurze Obsĸugi KlientaǾ np. najbliƓszym 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
NajlepiejǾ jeƓeli o zdarzeniu objĖtym ochronû zostaniemy poinformowani jak najszybciej.
Po otrzymaniu zawiadomienia wyjaŠnimy wszystkie okolicznoŠci istotne dla ustalenia naszej odpowiedzialnoŠci
i poinformujemyǾ czy ¯wiadczenie ți w jakiej wysokoŠciȜ zostanie wypĸacone po zakoĺczeniu Okresu UbezpieczeniaǾ czy
teƓ od razu wypĸacimy ¯wiadczenie Wykupu.
1. Ubezpiecza'ûcyǾ Ubezpieczone ziec(o lub inna osoba uprawniona z Umowy 'est zobowiûzana zawiadomiþ Ubezpieczyciela
o za'Šciu zdarzenia ob'Ėtego oc%ronû ubezpieczeniowû.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o za'Šciu zdarzenia ob'Ėtego oc%ronû ubezpieczeniowûǾ Ubezpieczyciel w terminie 7 dni
od dnia otrzymania tego zawiadomienia in#ormu'e o tym Ubezpiecza'ûcego lub Ubezpieczone ziec(oǾ 'eƓeli nie sû oni
osobami wystĖpu'ûcymi z tym zawiadomieniem oraz pode'mu'e postĖpowanie dotyczûce ustalenia stanu #a(tycznego
zdarzeniaǾ zasadnoŠci zgĸoszonyc% roszczeĺ i wyso(oŠci ŠwiadczeniaǾ a ta(Ɠe in#ormu'e osobĖ wystĖpu'ûcû z roszczeniem
pisemnie lub w inny sposŃbǾ na 'a(i osoba ta wyraziĸa zgodĖǾ 'a(ie do(umenty sû potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoŠci
Ubezpieczyciela lub wyso(oŠci ŠwiadczeniaǾ 'eƓeli 'est to niezbĖdne do dalszego prowadzenia postĖpowania.

DOKUMENTY NIEZBhDNE DO PRZYZNANIA ¯WIADCZENIA
§ 19
W celu usprawnienia procesu przyznania Šwiadczenia prosimy o korzystanie z formularzy Skandii. Znajdziesz je
na naszej stronie internetowej.
1. o(umenty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela i przyznania ¯wiadczenia naleƓnego z tytuĸu doƓycia
Ubezpieczonego ziec(a do (oĺca (resu Ubezpieczeniaǿ
1) wniose( o przyznanie ŠwiadczeniaǾ
2) potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wy(onu'ûcû czynnoŠci agency'ne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracowni(a Ubezpieczyciela (opia do(umentu poŠwiadcza'ûcego toƓsamoŠþ osoby uprawnione' do otrzymania ŠwiadczeniaǾ
3) inne do(umentyǾ o (tŃryc% mowa w Ȩ 18 ust. 2.
2. o(umenty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela i przyznania Šwiadczenia w przypad(u Šmierci
UbezpieczonegoǾ w przypad(u Šmierci Ubezpieczonego w nastĖpstwie ieszczĖŠliwego ypad(u albo w przypad(u Šmierci
Ubezpieczonego w nastĖpstwie ypad(u omuni(acy'negoǿ
1) wniose( o przyznanie ŠwiadczeniaǾ
2) potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wy(onu'ûcû czynnoŠci agency'ne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracowni(a Ubezpieczyciela (opia do(umentu poŠwiadcza'ûcego toƓsamoŠþ osoby uprawnione' do otrzymania ŠwiadczeniaǾ
3) zgĸoszenie zgonu UbezpieczonegoǾ
4) oryginaĸ lub (opia a(tu zgonu Ubezpieczonego lub odpisu s(rŃconego a(tu zgonuǾ poŠwiadczona za zgodnoŠþ z oryginaĸem
przez notariuszaǾ
5) oryginaĸ lub (opia zaŠwiadczenia stwierdza'ûcego przyczynĖ zgonu wystawionego przez le(arza lub uprawniony podmiotǾ
6) oryginaĸy lub (opie do(umentŃw potwierdza'ûcyc% za'Šcie i o(olicznoŠci odpowiednioǿ ieszczĖŠliwego ypad(u albo
ypad(u omuni(acy'nego bĖdûcego przyczynû zgonuǾ
7) inne do(umentyǾ o (tŃryc% mowa w Ȩ 18 ust. 2.
3. o(umenty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela i przyznania Šwiadczenia w przypad(u Šmierci
Ubezpieczonego ziec(a w (resie Ubezpieczeniaǿ
1) wniose( o przyznanie ŠwiadczeniaǾ
2) potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wy(onu'ûcû czynnoŠci agency'ne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracowni(a Ubezpieczyciela (opia do(umentu poŠwiadcza'ûcego toƓsamoŠþ osoby uprawnione' do otrzymania ŠwiadczeniaǾ
3) zgĸoszenie zgonu Ubezpieczonego ziec(aǾ
4) oryginaĸ lub (opia a(tu zgonu Ubezpieczonego ziec(a lub odpisu s(rŃconego a(tu zgonuǾ poŠwiadczona za zgodnoŠþ
z oryginaĸem przez notariuszaǾ
5) inne do(umentyǾ o (tŃryc% mowa w Ȩ 18 ust. 2.
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4.  przypad(u gdy Šmierþ Ubezpieczonego lub Šmierþ Ubezpieczonego ziec(a nastûpiĸa za granicûǾ a(t zgonu lub odpis
a(tu zgonu powinien zostaþ sporzûdzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa paĺstwaǾ w (tŃrym nastûpiĸ zgonǾ
a wszel(ie do(umenty wystawione za granicû przez uprawnione podmiotyǾ dotyczûce Šmierci Ubezpieczonego lub Šmierci
Ubezpieczonego ziec(a i s(ĸadane przez osobĖ uprawnionû do otrzymania ŠwiadczeniaǾ powinny zostaþ przetĸumaczone
na 'Ėzy( pols(i przez tĸumacza przysiĖgĸego.

TERMINY WYPATY ¯WIADCZENIA
§ 20
Z uwagi na toǾ Ɠe istotû ubezpieczenia posagowego jest przekazanie umówionego Šwiadczenia Ubezpieczonemu
Dziecku po zakoĺczeniu Okresu UbezpieczeniaǾ to wĸaŠnie wtedy wypĸacimy zgromadzony przez iebie kapitaĸ.
Mogû jednak zaistnieþ sytuacjeǾ w których kwota naleƓna z umowy ubezpieczenia zostanie wypĸacona niezwĸocznie
po zawiadomieniu nas o zdarzeniu.
1. ¯wiadczenie naleƓne z tytuĸu doƓycia Ubezpieczonego ziec(a do (oĺca (resu Ubezpieczenia wypĸacane 'est po za(oĺczeniu
(resu UbezpieczeniaǾ nie pŃƑnie' niƓ w terminie 30 dni od 'ego upĸywuǾ z zastrzeƓeniem ust. 5.
2. ¯wiadczenie przyznane w przypad(u Šmierci Ubezpieczonego ziec(a w (resie Ubezpieczenia wypĸacane 'est niezwĸocznieǾ
nie pŃƑnie' niƓ w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o za'Šciu zdarzeniaǾ z zastrzeƓeniem ust. 5.
3. ¯wiadczenie y(upu przyznane w przypad(u Šmierci Ubezpieczonego ziec(a w (resie Ubezpieczenia albo Šmierci
Ubezpieczonego w przypad(ac% ograniczenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela o(reŠlonyc% w Ȩ 11 ust. 1 Ȕ 2 wypĸacane
'est niezwĸocznieǾ nie pŃƑnie' niƓ w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o za'Šciu zdarzeniaǾ z zastrzeƓeniem
ust. 5.
4. ¯wiadczenie z tytuĸu tymczasowe' oc%rony ubezpieczeniowe' wypĸacane 'est niezwĸocznieǾ nie pŃƑnie' niƓ w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o za'Šciu zdarzeniaǾ z zastrzeƓeniem ust. 5.
5.  przypad(uǾ gdy w terminie ws(azanym odpowiednio w ust. 1 Ȕ 4 wy'aŠnienie o(olicznoŠci (oniecznyc% do ustalenia
odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela lub wyso(oŠci przysĸugu'ûcego Šwiadczenia o(azaĸoby siĖ niemoƓliweǾ Šwiadczenie
wypĸacane 'est w terminie 14 dni od dniaǾ w (tŃrym przy zac%owaniu naleƓyte' starannoŠci wy'aŠnienie tyc% o(olicznoŠci
byĸo moƓliwe. edna(Ɠe wypĸata bezsporne' czĖŠci Šwiadczenia nastĖpu'e w terminie o(reŠlonym odpowiednio w ust. 1 Ȕ 4.
6.  przypad(uǾ o (tŃrym mowa w ust. 5Ǿ Ubezpieczyciel poin#ormu'e pisemnie osobĖ wystĖpu'ûcû z roszczeniem oraz
UbezpieczonegoǾ 'eƓeli nie on byĸ osobû zgĸasza'ûcû roszczenieǾ o przyczynac% niemoƓnoŠci zaspo(o'enia w terminie
ws(azanym odpowiednio w ust. 1 Ȕ 4Ǿ roszczenia w caĸoŠci lub czĖŠci.
7.  przypad(u caĸ(owite' lub czĖŠciowe' odmowy wypĸaty ŠwiadczeniaǾ Ubezpieczyciel in#ormu'e o tym pisemnie osobĖ
wystĖpu'ûcû z roszczeniem oraz UbezpieczonegoǾ 'eƓeli nie on byĸ osobû zgĸasza'ûcû roszczenieǾ ws(azu'ûc o(olicznoŠci oraz
podstawĖ prawnû uzasadnia'ûcû caĸ(owitû lub czĖŠciowû odmowĖ wypĸaty ŠwiadczeniaǾ wraz z pouczeniem o moƓliwoŠci
doc%odzenia roszczeĺ na drodze sûdowe'.

WYKUP UBEZPIECZENIA
§ 21
W okresie trwania Umowy moƓesz zrezygnowaþ z Umowy i dokonaþ wykupu ubezpieczeniaǾ skĸadajûc wniosek
o ¯wiadczenie Wykupu. ¯wiadczenie Wykupu zostanie i wypĸacone równieƓ w innych przypadkach przedwczesnego
rozwiûzania Umowy. OpisaliŠmy je poniƓej.
Przykĸady ¯wiadczenia Wykupu
Przykĸad nr 1
eƓeli zrezygnu'esz z Umowy w 2. o(u PolisyǾ otrzymasz (wotĖ wyni(a'ûcû z zamieszczone' w Polisie abeli y(upu
zaleƓnû od iesiûca PolisyǾ w (tŃrym zrezygnowaĸeŠ z Umowy.
Przykĸad nr 2
eƓeli zrezygnu'esz z Umowy w 8. o(u PolisyǾ a wczeŠnie' s(orzystaĸeŠ z zawieszenia opĸacania s(ĸad(iǾ otrzymasz (wotĖ
wyni(a'ûcû z abeli y(upuǾ zaleƓnû od iesiûca PolisyǾ w (tŃrym zrezygnowaĸeŠ z UmowyǾ przy czym bĖdzie to nowa
abela y(upu wystawiona w zwiûz(u z zawieszeniem opĸacania s(ĸad(i.
niose( o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upu
1. Ubezpiecza'ûcy ma prawo w (aƓdym czasieǾ nie wczeŠnie' 'edna( niƓ po upĸywie o(resu uprawnia'ûcego do odstûpienia od
UmowyǾ do(onaþ wy(upu ubezpieczeniaǾ s(ĸada'ûc wniose( o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upu. ĸoƓenie wnios(u o wypĸatĖ
¯wiadczenia y(upu s(ut(u'e rozwiûzaniem Umowy z ostatnim dniem iesiûca PolisyǾ w (tŃrym Ubezpiecza'ûcy dorĖczyĸ
Ubezpieczycielowi wniose( o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upu.
Dokumenty potrzebne do wypĸaty
2. ypĸata ¯wiadczenia y(upu 'est do(onywana pod warun(iem dorĖczenia Ubezpieczycielowiǿ
1) wnios(u o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upuǾ podpisanego przez osobĖ uprawnionû do otrzymania ¯wiadczenia y(upuǾ
2) (opii do(umentu poŠwiadcza'ûcego toƓsamoŠþ osoby uprawnione' do otrzymania ¯wiadczenia y(upu.
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Inne przypadki wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu
3. Ponadto ¯wiadczenie y(upu wypĸacane 'est Ubezpiecza'ûcemu w przypad(u rozwiûzania Umowy na s(ute(ǿ
1) niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego S(ĸad(i egularne' w peĸne' wyso(oŠci w dodat(owym 30-dniowym terminieǾ
o (tŃrym mowa w Ȩ 14 ust. 5Ǿ ws(azanym przez Ubezpieczyciela w wezwaniu do zapĸaty zalegĸe' S(ĸad(i egularne'Ǿ
2) wypowiedzenia UmowyǾ
3) Šmierci Ubezpieczonego ziec(a w (resie Ubezpieczenia w sytuac'iǾ gdy Ubezpiecza'ûcy Ɠy'e.
Termin wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu
4. ypĸata ¯wiadczenia y(upu w przypad(u rozwiûzania Umowy na s(ute( zĸoƓenia wnios(u o wypĸatĖ ¯wiadczenia y(upuǾ
wypowiedzenia Umowy albo niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego S(ĸad(i egularne'Ǿ nastĖpu'e w terminie 14 dni od dnia
rozwiûzania Umowy. ypĸata ¯wiadczenia y(upu w przypad(u rozwiûzania Umowy na s(ute( Šmierci Ubezpieczonego
ziec(a w sytuac'iǾ gdy Ubezpiecza'ûcy Ɠy'eǾ nastĖpu'e na zasadac% ws(azanyc% w Ȩ 18 Ȕ 20.
WysokoŠþ ¯wiadczenia Wykupu
5. yso(oŠþ wypĸacanego ¯wiadczenia y(upu ustalana 'est wedĸug iesiûca PolisyǾ w (tŃrym przypada dzieĺ wygaŠniĖcia
odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela o(reŠlony w Ȩ 10 ust. 2.

SKARGI I REKLAMACJE
§ 22
Swoje zastrzeƓenia i reklamacje moƓesz zgĸaszaþ w róƓnych formach:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziby przy ul. ybernetyki ǜ w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: reklamacje.skandiaȯskandia.pl
ș OsobiŠcie Ȕ w naszej siedzibie lub iurze Obsĸugi KlientaǾ np. najbliƓszym Twojego miejsca zamieszkania țadresy
znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.pl)
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22.
1. sobaǾ (tŃra zĸoƓyĸa wniose( o zawarcie UmowyǾ Ubezpiecza'ûcyǾ UbezpieczonyǾ UposaƓony lub osoba uprawniona z Umowy
ma'û prawo do s(ĸadania re(lamac'i zwiûzane' z zawarciem lub wy(onywaniem Umowy przez Ubezpieczyciela.
2. e(lamac'a moƓe byþ zĸoƓonaǿ
1) orespondency'nie Ȕ na adres siedziby UbezpieczycielaǾ przesyĸ(û pocztowû w rozumieniu przepisŃw prawa pocztowegoǾ
2) Pocztû ele(tronicznû Ȕ na adres mailowy ws(azany do s(ĸadania re(lamac'iǾ
3) sobiŠcie Ȕ w siedzibie Ubezpieczyciela lub w dowolnym iurze bsĸugi lienta UbezpieczycielaǾ
4) ele#onicznie Ȕ poprzez n#oliniĖ.
3. Ubezpieczyciel rozpatrzy re(lamac'Ė bez zbĖdne' zwĸo(iǾ nie pŃƑnie' 'edna( niƓ w terminie 30 dni od dnia 'e' otrzymaniaǾ
z zastrzeƓeniem ust. 4.
4.  szczegŃlnie s(ompli(owanyc% przypad(ac%Ǿ uniemoƓliwia'ûcyc% rozpatrzenie re(lamac'i i udzielenie odpowiedzi w terminie
30 dni od 'e' otrzymaniaǾ Ubezpieczyciel prze(aƓe w ww. terminie wy'aŠnienia dotyczûce przyczyny opŃƑnienia rozpatrzenia
re(lamac'iǾ ws(aƓe o(olicznoŠciǾ (tŃre muszû zostaþ ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o(reŠli przewidywany termin
rozpatrzenia re(lamac'i i udzielenia odpowiedziǾ z zastrzeƓeniemǾ iƓ nie moƓe on prze(roczyþ 60 dni od dnia otrzymania
re(lamac'i.
5. Ubezpieczyciel prze(aƓe odpowiedƑ na zgĸoszonû re(lamac'Ė w postaci papierowe' lub na innym trwaĸym noŠni(u in#ormac'i.
Ubezpieczyciel moƓe prze(azaþ odpowiedƑ za pomocû poczty ele(troniczne'Ǿ o ile osoba zgĸasza'ûca re(lamac'Ė zĸoƓyĸa ta(i
wniosek.

§ 23
PowŃdztwo o roszczenia wynika'ûce z UmŃw moƓna wytoczyþ albo wedĸug przepisŃw o wĸaŠciwoŠci ogŃlne' albo przed sûd wĸaŠciwy
dla mie'sca zamieszkania lub siedziby Ubezpiecza'ûcegoǾ UbezpieczonegoǾ spadkobiercy UbezpieczonegoǾ Ubezpieczonego
ziecka lub innego uprawnionego z UmowyǾ spadkobiercy Ubezpieczonego ziecka lub innego uprawnionego z Umowy.

AKTUALIZACJA DANYCH
§ 24
PamiĖtaj o aktualizowaniu danych osobowych i adresowychǾ abyŠmy zawsze mogli siĖ z Tobû skontaktowaþ.
We wniosku o zawarcie Umowy wskaƓǾ jakie formy kontaktu preferujesz.
Ubezpiecza'ûcy zobowiûzany 'est do poin#ormowania Ubezpieczyciela o kaƓdorazowe' zmianie swo'ego adresu oraz swoic%
danyc% osobowyc%Ǿ 'ak rŃwnieƓ o kaƓdorazowe' zmianie adresu oraz danyc% osobowyc% Ubezpieczonego ziecka. ieprzekazanie
powyƓszyc% in#ormac'i moƓe spowodowaþ niemoƓnoŠþ dostarczenia lub opŃƑnienie w dostarczeniu przez Ubezpieczyciela
waƓnyc% z punktu widzenia wykonywania Umowy in#ormac'iǾ 'ak rŃwnieƓ w inny sposŃb negatywnie wpĸynûþ na czynnoŠci
zwiûzane z wykonywaniem Umowy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoŠci za negatywne skutki wynika'ûce z braku
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moƓliwoŠci skutecznego powiadomieniaǾ o ile Ubezpiecza'ûcy nie dopeĸniĸ obowiûzku aktualizac'i danyc% adresowyc%
i osobowyc%Ǿ o ktŃryc% mowa w zdaniu pierwszym.

SKADANIE O¯WIADCZE
§ 25
Wnioski i oŠwiadczenia moƓna do nas zgĸaszaþ:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziby przy ul. ybernetyki ǜ w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsobiŠcie Ȕ w naszej siedzibie lub iurze Obsĸugi KlientaǾ np. najbliƓszym Twojego miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.pl)
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22.
PamiĖtajǾ Ɠe w niektórych przypadkach dla Twojego bezpieczeĺstwa poprosimy
o potwierdzenie dyspozycji i zĸoƓenie czytelnego podpisu.
szystkie powiadomieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia ma'ûce zwiûzek z UmowûǾ wymaga'û dla swe' skutecznoŠci zac%owania
#ormy wskazane' dla dane' czynnoŠciǾ a w przypadku braku takiego wskazania w U Ȕ #ormy pisemne' lub inne' uzgodnione'
pomiĖdzy stronami. szelkie powiadomieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia kierowane do UbezpieczycielaǾ wywiera'û skutek prawny
wobec Ubezpieczyciela z c%wilû otrzymania przez UbezpieczycielaǾ o ile treŠþ U nie stanowi inacze'.

ZASADY PODATKOWE
§ 26
Podstawy prawne dotyczûce podatków znajdziesz w Polisie.
asady opodatkowania Šwiadczeĺ otrzymywanyc% z tytuĸu umowy ubezpieczenia na Ɠycie sû okreŠlone w ustawie o podatku
doc%odowym od osŃb Ɯzycznyc%. SzczegŃĸowe przepisy dotyczûce zasad opodatkowania wskazane sû w Polisie.

§ 27
Ubezpiecza'ûcy ma prawo przenieŠþ wierzytelnoŠci przysĸugu'ûce mu z Umowy na inny podmiotǾ pod warunkiem uzyskania
akceptac'i Ubezpieczyciela.

§ 28
1.  sprawac% nieuregulowanyc% w U ma'û zastosowanie obowiûzu'ûce przepisy kodeksu cywilnegoǾ ustaw regulu'ûcyc%
dziaĸalnoŠþ ubezpieczeniowû oraz inne obowiûzu'ûce przepisy prawa polskiego.
2. la UmŃw zawartyc% na podstawie ninie'szyc% U wĸaŠciwym 'est prawo polskie.

§ 29
Sprawozdania o wypĸacalnoŠci i kondyc'i Ɯnansowe' Ubezpieczyciela publikowane sû na 'ego stronie internetowe'.

WEJ¯CIE W áYCIE OWU
§ 30
gŃlne arunki Ubezpieczenia Posagowego ȍSmart Startȋ zostaĸy zatwierdzone Uc%waĸû r 300ȡ2015 arzûdu Skandia áycie
owarzystwa Ubezpieczeĺ S.A. z dnia 21 grudnia 2015 roku i wc%odzû w Ɠycie z dniem 22 grudnia 2015 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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