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Karta Produktu

Sport Pension
Ubezpieczenie na życie
z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapitałowym
ze Składką Regularną
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 (ĸ!("$2)/+
60,(,Šþ (ĸ!(& "$2)/+"' 40(72'"07 4" 4+&,0(2 , 74/ &" *,46ǽ
&+&*)+ 460,(,Šþ (ĸ!(& "$2)/+"' 7)"Ɠ6 ,! 7Ė01,1)&4,Š & '"' ,-ĸ +&ǿ
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1Ȝ 12Ȓ*&"0&Ė 7+6 40(Ƒ+&( 47/,012 "+ 1,4/Ń4 & 20ĸ2$Ǿ ,$ĸ07+6 -/7"7 Ǿ
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/676(*& 46+&('û 6*& 7 '"$, (,+01/2( '&Ǿ + (1Ń/" -,4&+&"+"Š 74/Ń &þ 24$Ėǿ
*,4 +&" 74&"/ $4/+ '& 74/,12 ĸ,Š & )2 ,(/"Š),+"' 7ĖŠ & 4-ĸ ,+6 % -/7"7 &"&" 0(ĸ!"( & +&" $4/+12'"
,0&û$+&Ė & 760(2 Ȓ *20&07 )& 76þ 0&Ė 7 /676(&"* 21/16 7ĖŠ & )2 ĸ,Š & 7&+4"01,4+"$, (-&1ĸ2ǽ
 ,(/"0&" 1/4+& *,46 /1,Šþ 4,'"$,  %2+(2 *,Ɠ" 2)"$þ 7+ 7+6* 4%+&,* 7" 47$)Ė!2 + 7*&+6 "+
"!+,01"( 2+!2076ǽ
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4/1,Š & 4-ĸ ,+"$, (-&1ĸ2 4 46+&(2 0-!(2 4/1,Š & "!+,01"(  ǽ
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 -/76-!(2 4601û-&"+& ,(,)& 7+,Š & +&"7)"Ɠ+6 % ,! +0 +-ǽ 74&"07"+& +,1,4ĺ &+01/2*"+12 Ɯ++0,4"$, )2
401/76*+& 2*,/7"ĺ '"!+,01"( 2 7"01+& 14 -/7"7 #2+!207" &+4"016 6'+"Ǿ Ė!7&"07 *&ĸ ,$/+& 7,+6 !,01Ė- !,
4,'"$,  %2+(2ǽ
 -/76-!(2 /"76$+ '& 7 2*,46 2"7-&" 7"+& -/7"! (,ĺ "* (/"02 "7-&" 7"+& *20&07 *&"þ Š4&!,*,ŠþǾ Ɠ"
46-ĸ1 ¯4&! 7"+& 6(2-2 *,Ɠ" 6þ +&Ɠ07 +&Ɠ /1,Šþ 4,'"$,  %2+(2ǽ

ǽ      
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(/"0 , %/,+6 2"7-&" 7"+&,4"'
 /* % *,46 ,"'*2'"*6 , %/,+û 2"7-&" 7"+&,4û +01Ė-2'û " 7!/7"+&ǿ
!,Ɠ6 &" -/7"7 "7-&" 7,+"$, !, (,ĺ  1/4+& *,46 Ȕ '"01 1, 1 ,Ɠ6 &Ǿ
Š*&"/þ "7-&" 7,+"$,Ǿ (1Ń/ +01û-& 4 (/"0&" "7-&" 7"+&ǽ
a'Š ie ktŃregokolwiek z ni % skutku'e w6pĸatû Šwiad zenia.

6(7 & ,-&0 Š4&! 7"ĺ
60,(,Š & Š4&! 7"ĺ 27)"Ɠ+&,+" 0û *ǽ&+ǽ ,! 4/1,Š & Š/,!(Ń4 7-&0+6 % +  %2+(2 "!+,01"( 2+!2076 ț'"01 1,
/1,Šþ 4,'"$,  %2+(2Ȝǽ ,+&Ɠ"' 7+'!7&"07 ,-&0 Š4&! 7"ĺ ,/7 &+#,/* '"Ǿ (,*2 0û ,+" 46-ĸ +"ǽ
¯wiad zenie z t6tuĸu doƓ6 ia -/7"7 "7-&" 7,+"$, 16 ,Ɠ6 & 46-ĸ +" '"01 ,&" '(, "7-&" 7,+"*2
4 460,(,Š & /1,Š &  %2+(2ǽ
07 -/4, 46/þ 46-ĸ1Ė ¯4&! 7"+& 7 1612ĸ2 ,Ɠ6 & 4 #,/*&" /"+16Ǿ (1Ń/ -,)"$ + 46-ĸ +&2 "7-&" 7,+"*2
*&"0&Ė 7+"' /"+16 !, !+& -,-/7"!7'û "$, , 7+& Ė ,)&06 -/76-!'û û -, 2(,ĺ 7"+&2 -/7"7 +&"$, ǝ5 /,(2 Ɠ6 &Ǿ
)" +&" !ĸ2Ɠ"' +&Ɠ !, !+& '"$, Š*&"/ &Ǿ -/76 76* 4 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, 4 ,(/"0&" -&"/4076 % 1Ǖ )1
46-ĸ +& /"+16 ț1, 174ǽ ,(/"0 $4/+1,4+6ȜǾ Ė!7&"*6 (,+16+2,4þ 46-ĸ1Ė /"+16 -,0Ɠ,+"*2 !, (,ĺ  1"$,
1ǕȒ)"1+&"$, ,(/"02ǽ
¯wiad zenie z t6tuĸu ¯*ier i "7-&" 7,+"$, 46-ĸ +" '"01 -,0Ɠ,+"*2 ț 76)& ,0,&" 40(764+"' -/7"7
&"&" 4" 4+&,0(2 , 74/ &" *,46 )2 4 1/( &" '"' ,,4&û764+& '(, 2-/4+&,+"' !, Š4&! 7"+& -, Š*&"/ &
"7-&" 7,+"$,Ȝǽ 60,(,Šþ Š4&! 7"+& /Ń4+ '"01 02*&" 1Ǖʢ /1,Š & 7ĖŠ & 7,4"'  %2+(2 & 1ǕǕʢ /1,Š &
7ĖŠ & ,)+"'  %2+(2 ,/7 4&Ė(07"' 7 2 4/1,Š &ǿ (4,16 /Ń4+"' 1ǕȒ(/,1+,Š & (ĸ!(& "$2)/+"' 4 0()& /,(2Ǿ +)"Ɠ+"'
4 !+6* ,(2 ,)&06 ), (4,16 /Ń4+"' /1,Š & 7ĖŠ & 7,4"'  %2+(2ǽ
! 6 ,(2 ,)&06 *,Ɠ"07 -,!'ûþ !" 67'Ė , 7*&+&" 460,(,Š & ¯4&! 7"+& 7 1612ĸ2 ¯*&"/ &Ǿ -/7"06ĸ'û !, +0 4+&,0"(
4 1"' 0-/4&"ǽ  1(&* -/76-!(2 ,! (,)"'+"$, &"0&û  ,)&06 Ɠ !, (,ĺ  *,46 4/1,Šþ Š4&! 7"+& Ė!7&"
46+,0&ĸ 11Ǖʢ /1,Š & 7ĖŠ & 7,4"'  %2+(2 & 1ǕǕʢ /1,Š & 7ĖŠ & ,)+"'  %2+(2ǽ
¯wiad zenie W6kupu 46-ĸ +" '"01 ,&" '(, "7-&" 7'û "*2 4 -/76-!( % &++6 % +&Ɠ !,Ɠ6 &" !, (,ĺ 
*,46Ǿ Š*&"/þ "7-&" 7,+"$, ), ,!01û-&"+&" ,! *,46ǽ 4,1Ė 1"$, Š4&! 7"+& 201)*6 '(, 02*Ė 4/1,Š &ǿ
7ĖŠ & ,)+"' ,/7 ,(/"Š),+"$, ʢ 7ĖŠ & 7,4"'Ǿ 7$,!+&" 7 -,+&Ɠ07û 1")ûǿ
")ǖ/, "+17ĖŠ &7,4"' %2+(246-ĸ +64/77/1,Š &û7ĖŠ &,)+"' %2+(24-/76-!(2 ĸ(,4&1"'
46-ĸ16¯4&! 7"+&6(2-2
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1

2

3

4

5

6

ǜ

ǝ

9

1Ǖ

11 & (,)"'+"

ǜ5ʢ

ǜ5ʢ

ǜǜʢ

ǜ9ʢ

ǝ1ʢ

ǝ3ʢ

ǝ5ʢ

ǝǜʢ

9Ǖʢ

95ʢ

1ǕǕʢ

ȥ 6201)&þǾ(1Ń/6,(Ė!7&"/+6-,!24$Ė-/76,(/"Š)+&24/1,Š &ʢ7ĖŠ &7,4"'4/* %46-ĸ16¯4&! 7"+&6(2-2Ǿ
247$)Ė!+&*6+&"16)(,,(/"01/4+&*,46Ǿ)"/Ń4+&"Ɠ/"$2)/+",-ĸ +&"0(ĸ!(&,/7#(1Ǿ 764/* %*,460(,/7601ĸ"ŠȡŠ'2Ɠ
774&"07"+&,-ĸ +&0(ĸ!"(ǽ

,!1(,4, 4 ,(/"0&" ,! -,!-&0+& 4+&,0(2 , 74/ &" *,46 ț)" -,! 4/2+(&"* ,-ĸ "+& 0(ĸ!(& /"$2)/+"'Ȝ !,
!+& '"' 74/ & ,"'*2'"*6 , %/,+û 2"7-&" 7"+&,4û Š*&"/þ "7-&" 7,+"$, + 0(21"( +&"07 7ĖŠ)&4"$, 46-!(2
ț+764*6 'û 16* 70,4û , %/,+û 2"7-&" 7"+&,4ûȜǽ
 /* % 16* 70,4"' , %/,+6 46-ĸ &*6 Š4&! 7"+&" 4 460,(,Š & 4-ĸ ,+"' (ĸ!(& "$2)/+"' -,4&Ė(07,+"'
, 1Ǖ ǕǕǕ  ț4/1,Šþ Š4&! 7"+& -,*+&"'076*6 '"!6+&" , ,-ĸ1Ė 7 , %/,+Ė 16* 70,4ûȜǽ

6-ĸ1 Š4&! 7"ĺ
!/7"+&" 2"7-&" 7"+&,4" *,Ɠ+ !, +0 7$ĸ,0&þ ǿ
,/"0-,+!"+ 6'+&" Ȓ + !/"0 +07"' 0&"!7&6 -/76 2)ǽ 6"/+"16(& ǜ 4 /074&"Ǿ
, 71û ")"(1/,+& 7+û Ȓ + !/"0 "Ȓ*&)ǿ 0(+!&76 &"ȯ0(+!&ǽ-)Ǿ
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0,&Š &" Ȓ 4 +07"' 0&"!7&&" )2 &2/7" 0ĸ2$& )&"+1Ǿ +-ǽ +')&Ɠ076* 4,'"$, *&"'0  7*&"07(+&
ț!/"06 7+'!7&"07 + +07"' 01/,+&" &+1"/+"1,4"' 444ǽ0(+!&ǽ-)ȜǾ
")"#,+& 7+&" Ȕ -,-/7"7 +#,)&+&Ė ǝǕ1 ǝǝǝ ǕǕǕ ȡ 22 46Ǖ 22 22ǽ
 1"/*&+&" ǜ !+& ,! -,4&!,*&"+& +0 , 7!/7"+&2Ǿ -,&+#,/*2'"*6 &Ė , 16* ț'"Š)& +&" 6ĸ"Š ,0,û 0(ĸ!'û û 74&Ȓ
!,*&"+&"Ȝ & /,7-, 7+&"*6 -,01Ė-,4+&" !,16 7û " 46-ĸ16 Š4&! 7"+&ǽ
6-ĸ1 Š4&! 7"+& +01Ė-2'" + -,!014&" 7ĸ,Ɠ,+"$, 4+&,0(2 , 46-ĸ1Ė ,/7 4 7)"Ɠ+,Š & ,! 7!/7"+& Ȓ &++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$ĸ07'û û 7!/7"+&"Ǿ '(&" !,(2*"+16 Ė!û +&"7Ė!+" !, 46-ĸ16ǽ
"Ɠ")& 4 46+&(2 -/, "02 201)+& +07"' ,!-,4&"!7&)+,Š & ,!*Ń4&*6 46-ĸ16 7ĖŠ & )2 ĸ,Š & Š4&! 7"+&Ǿ ,0,
2-/4+&,+ !, '"$, ,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&Ė 4 !+&2 40(7+6* 4 ,)&0&" '(, -, 7û1"( (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ
+&" 4 7"Š+&"' '"!+( +&Ɠ 4 !+&2 7-ĸ16 (ĸ!(& "$2)/+"'ǽ
6$Š+&Ė &" ,!-,4&"!7&)+,Š & +01û-& 4 -/76-!(2 4601û-&"+& -&"/407"$, 7" 7!/7"ĺǿ ,!01û-&"+& ,! *,46 ),
/,74&û7+& *,46 ț-1/7 -(1  "76$+ ' 7 *,46Ȝǽ

$/+& 7"+& , %/,+6 2"7-&" 7"+&,4"'
 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, **6 -/4, !, ,$/+& 7"+& 460,(,Š & Š4&! 7"+& 7 1"$, 1612ĸ2 4 Š &Š)"
,(/"Š),+6 %Ǿ +&Ɠ"' 46*&"+&,+6 % -/76-!( %ǽ
¯4&! 7"+&" 7 1612ĸ2 ¯*&"/ & *,Ɠ"*6 ,$/+& 76þ !, /1,Š &  %2+(2Ǿ '"Ɠ")& Š*&"/þ "7-&" 7,+"$, 707ĸ 4 +01Ė-014&"
+&Ɠ"' 46*&"+&,+6 % -/76 76+ǿ
-,-"ĸ+&"+& )2 20&ĸ,4+& -,-"ĸ+&"+& -/7"01Ė-014 2*6Š)+"$,Ǿ
0*,Ń'014 ț4 &û$2 -&"/4076 % 2 )1ȜǾ
4,'+6Ǿ (1Ń4 1"//,/2Ǿ !7&ĸĺ 4,'"++6 %Ǿ 76++"$, & !,/,4,)+"$, 2 7"01+& 14 4 (1 % -/7"*, 6Ǿ 7*&"07( %
)2 /,7/2 % % ț %6Ǿ Ɠ" 46+&(ĸ, ,+, 7 76++,Š & 0ĸ2Ɠ,46 %Ǿ 01+2 46Ɠ07"' (,+&" 7+,Š & )2 ,/,+6 (,+&" 7+"'ȜǾ
0(Ɠ"+& &,),$& 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
¯4&! 7"+&" 7 1612ĸ2 ¯*&"/ & *,Ɠ"*6 ,$/+& 76þ !, ¯4&! 7"+& 6(2-2 4 -/76-!(2Ǿ $!6 Š*&"/þ "7-&" 7,+"$,
+01û-&ĸ 4 ,(/"0&" -&"/4076 % 3 )1 4 46+&(2 ,1/76*+& +&"-/4!7&46 % &+#,/* '&Ǿ  4 07 7"$Ń)+,Š & $!6 7,01ĸ
71',+ %,/, "7-&" 7,+"$,ǽ

ǽ     
 /* % *,46 -,&"/*6 ,-ĸ16 74&û7+" 7 '"' 74/ &"* & 46(,+64+&"*ǽ 14(& ,-ĸ16 7 /676(, ,/7 7ĖŠ &
-/, "+1,4"' ,-ĸ16 -,!014,4"' -,!+" 0û 4 0()& /,(2Ǿ )" -,&"/+" *&"0&Ė 7+&"Ǿ , ,7+ 7Ǿ Ɠ" !, 201)"+&
460,(,Š & *&"0&Ė 7+"' ,-ĸ16 014(Ė +)"Ɠ6 -,!7&")&þ -/7"7 12ǽ

-ĸ1 7 2!7&")+&" 16* 70,4"' , %/,+6 2"7-&" 7"+&,4"'
-ĸ1Ė 1Ė 4 460,(,Š & 2 PLN *&"0&Ė 7+&" -,&"/7"*6 -/,-,/ ',+)+&" 7 ,(/"0 2!7&")+& 16* 70,4"' , %/,+6
2"7-&" 7"+&,4"'

-ĸ1 7 /676(,
7)"Ɠ+&,+ '"01 ,! 01+2 7!/,4& "7-&" 7,+"$, ,/7 '"$, 4&"(2 4 !+6* ,(2 ,)&06ǽ ,&"/*6 'û -/7"7 ĸ6 ,(/"0
*,46 '(, &), 76+ 014(& -,!+"' 4 1")& -,+&Ɠ"' ,/7 -,!0146 /Ń4+"' 1Ǖʢ 7ĖŠ & 7,4"'  %2+(2 -,4&Ė(07,+"
, /ŃƓ+& Ė ț, &)" '"01 !,!1+&Ȝ *&Ė!76 1ǕȒ(/,1+,Š &û (ĸ!(& "$2)/+"' 4 0()& /,(2 4 !+6* ,(2 ,)&06  /1,Š &û
7ĖŠ & 7,4"'  %2+(2ǽ "Ɠ")& +01û-& ,+&Ɠ"+&" 460,(,Š & ¯4&! 7"+& 7 1612ĸ2 ¯*&"/ &Ǿ 4Ń4 70 -,!014û ,-ĸ16
Ė!7&" 1Ǖʢ 7ĖŠ & 7,4"'  %2+(2ǽ
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")Ǘ14(&,-ĸ167/676(,47)"Ɠ+,Š &,!4&"(2"7-&" 7,+"$,4!+6*,(2,)&06ț40()&/,(2Ȝ
Wiek Uezpie zonego
1ǝ
19
2Ǖ
21
22
23
24
25
26
2ǜ
2ǝ
29
3Ǖ
31
32

Stawka
opĸat6
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǜ9

Wiek Uezpie zonego
33
34
35
36
3ǜ
3ǝ
39
4Ǖ
41
42
43
44
45
46
4ǜ

Stawka
opĸat6
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ1ǝ5
ǕǾǕǕ194
ǕǾǕǕ2Ǖ3
ǕǾǕǕ213
ǕǾǕǕ226
ǕǾǕǕ23ǝ
ǕǾǕǕ255
ǕǾǕǕ2ǜǕ
ǕǾǕǕ29Ǖ
ǕǾǕǕ31Ǖ
ǕǾǕǕ334
ǕǾǕǕ35ǝ
ǕǾǕǕ3ǝ6
ǕǾǕǕ414

Wiek Uezpie zonego
4ǝ
49
5Ǖ
51
52
53
54
55
56
5ǜ
5ǝ
59
6Ǖ
61
62

Stawka
opĸat6
ǕǾǕǕ44ǜ
ǕǾǕǕ4ǜ9
ǕǾǕǕ515
ǕǾǕǕ566
ǕǾǕǕ622
ǕǾǕǕ6ǝ2
ǕǾǕǕǜ4ǜ
ǕǾǕǕǝ14
ǕǾǕǕǝ9Ǖ
ǕǾǕǕ9ǜǕ
ǕǾǕ1Ǖ5ǝ
ǕǾǕ1155
ǕǾǕ126ǜ
ǕǾǕ13ǝ9
ǕǾǕ1521

Wiek Uezpie zonego
63
64
65
66
6ǜ
6ǝ
69
ǜǕ
ǜ1
ǜ2
ǜ3
ǜ4
ǜ5
ǜ6

Stawka
opĸat6
ǕǾǕ1663
ǕǾǕ1ǝ2Ǖ
ǕǾǕ1991
ǕǾǕ21ǜǜ
ǕǾǕ23ǜ9
ǕǾǕ26Ǖ4
ǕǾǕ2ǝ5Ǖ
ǕǾǕ3122
ǕǾǕ3421
ǕǾǕ3ǜ55
ǕǾǕ412ǝ
ǕǾǕ4543
ǕǾǕ5ǕǕ5
ǕǾǕ552Ǖ

-ĸ1 ,-"/ 6'+
-ĸ1 1 -,&"/+ '"01 4 !+6* &"0&û 2 ,)&06 16)(, 4 -/76-!(2 46(,+64+& ,(/"Š),+6 % 76++,Š &Ǿ 40(7+6 %
-,+&Ɠ"'ǽ ,/+&" ,-ĸ1 +01Ė-2'" 4 (,)"'+6* &"0&û 2 ,)&06 -, !,(,++&2 76++,Š &ǽ
")ǘ14(&,-ĸ16,-"/ 6'+"'
z6nnoŠþ podlega'û a opĸa ie
"74+&" !, 7-ĸ16 (ĸ!(& "$2)/+"'
,(,++&" ,+4"/0'&
*&+ 60-,76 '& 1ĸ"'
ĸ,Ɠ"+&" 60-,76 '& "!+,/7,4"'
-61+&" , /1,Šþ  %2+(2
*&+ 460,(,Š & (ĸ!(& "$2)/+"'
*&+ 7Ė01,1)&4,Š & ,-ĸ +& (ĸ!(& "$2)/+"'
/7"(071ĸ "+&" *,46 4 *,4Ė "70(ĸ!(,4û
4&"07"+&" ,-ĸ +& (ĸ!(& "$2)/+"'
/7"+&"0&"+&" 4&"/761")+,Š & -/760ĸ2$2'û 6 % "7-&" 7'û "*2 7 *,46
/7"!ĸ2Ɠ"+&" (/"02 "7-&" 7"+&

Kwota opĸat6
5Ǿ9ǝ 

11Ǿ9ǜ 

35Ǿ92 

û 1, (4,16 (12)+" !, (,ĺ  &"Ɠû "$, /,(2 ()"+!/7,4"$,ǽ 1 016 7+& (Ɠ!"$, (,)"'+"$, /,(2 2)"$+û ,+" &+!"(0 '&Ǿ
, 76* -,&+#,/*2'"*6 &Ė 4 1/( &" 1/4+& 4,'"' *,46ǽ
*&Ė1'Ǿ Ɠ" 7ĖŠþ 7 16 % 76++,Š & *,Ɠ"07 !,(,+þ 7 -,Š/"!+& 14"* 0"/4&02 &+1"/+"1,4"$, (+!& +)&+"Ǿ 41"!6
,-ĸ1 +&" Ė!7&" -,/+ǽ

-ĸ1 -,!014,4
-ĸ1 1 '"01 -,&"/+ *&"0&Ė 7+&"Ǿ -/7"7 ĸ6 ,(/"0 *,46 & 0(ĸ! 0&Ė 7 7ĖŠ & (4,1,4"' & -/, "+1,4"'ǽ
7ĖŠþ (4,1,4 ,-ĸ16 7)"Ɠ6 ,! 460,(,Š & 4,'"' (ĸ!(& "$2)/+"' 4 !+&2 74/ & *,46 & !) *Ń4 7" 0(ĸ!(û
/"$2)/+û /Ń4+û )2 46Ɠ07û +&Ɠ 15ǽǕǕǕ  /, 7+&" 46+,0& 0 PLNǾ +1,*&01 4 -/76-!(2 *Ń4 7 +&Ɠ076*& 0(ĸ!(*& Ȓ
11,97 PLNǽ "01 1, (4,1 (12)+ !, (,ĺ  &"Ɠû "$, /,(2 ()"+!/7,4"$,ǽ 1 016 7+& (Ɠ!"$, (,)"'+"$, /,(2 2)"$+&"
,+ &+!"(0 '&Ǿ , 76* -,&+#,/*2'"*6 &Ė 4 1/( &" 1/4+& 4,'"' *,46ǽ
7ĖŠþ -/, "+1,4 1"' ,-ĸ16 46+,0& 2,45% /, 7+&" & +)& 7+ '"01 ,! /1,Š & 4,'"$,  %2+(2ǽ
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-ĸ1 7 7/7û!7+&" (164*& ,/1#")& ,!"),46 %ǿ
,&"/+ '"01 16)(, ,! 1"' 7ĖŠ & Š/,!(Ń4 7$/,*!7,+6 % +  %2+(2Ǿ (1Ń/" 0û 7&+4"01,4+" 4 ,/1#")" ,!"),4"ǽ
60,(,Šþ ,-ĸ16 7)"Ɠ6 ,! 1"$,Ǿ '(& ,/1#") ,!"),46 46&"/7"07ǿ
")Ǚ14(&,-ĸ177/7û!7+&"(164*&,/1#")&,!"),46 %ț40()&/,(2Ȝ
Portfel odelow6
1Ǿ 3
2
4

Stawka opĸat6
ǕǾǜǕ ʢ
ǕǾ5Ǖ ʢ
ǕǾ9Ǖ ʢ

-ĸ16 7 1612ĸ2 20ĸ2$ !,!1(,46 %
 -/76-!(2 (,/7601+& 7 +076 % 20ĸ2$ !,!1(,46 % 74&û7+6 % 7 2"7-&" 7"+&,46*& #2+!207*& (-&1ĸ,46*&Ǿ
-,4&+&"+"Š )& 76þ 0&Ė 7 !,!1(,46*& ,-ĸ1*&Ǿ (1Ń/6 % 460,(,Š & & 70!6 +)& 7+& 7+'!7&"07 4 ,!/Ė+6 % /"$2)*&+ %
16 % 20ĸ2$Ǿ (1Ń/" 7+'!7&"07 + 01/,+&" 444ǽ0(+!&ǽ-)ǽ

 ǽ     
!01û-&"+&" ,! *,46
$,!+&" 7 -/7"-&0*& -/4 *,Ɠ"07 ,!01û-&þ ,! *,46 7/Ń4+, 4 (/Ń1(&* 70&" -, 74/ &2 *,46Ǿ '( & -,
,1/76*+&2 ,! +0 -&"/407"' &+#,/* '& /, 7+"'ǽ Ɠ! 7 16 % !4Ń % ,-&0+6 % -,+&Ɠ"' -/, "!2/ ,!64 0&Ė + &++6 %
4/2+( % & 0(21(2'" 46-ĸ1û &++"' (4,16ǽ
07 -/4, !, ,!01û-&"+& ,! *,46 4 ,(/"0&" -&"/4076 % 3Ǖ !+& ,! 74/ & *,46ǽ , ,1/76*+&2 4,'"' !" 67'&
4 1"' 0-/4&" 74/Ń &*6 & (4,1Ė 4-ĸ ,+6 % 0(ĸ!"(Ǿ -,*+&"'07,+û , ,-ĸ1Ė 7 16* 70,4û , %/,+Ė 2"7-&" 7"+&,4û
,/7 ,-ĸ1Ė 7 /676(, +)"Ɠ+" 7 ,(/"0 2!7&")+& , %/,+6Ǿ 7 247$)Ė!+&"+&"* 7*&+ "+ "!+,01"( 2+!2076Ǿ -,401ĸ6 %
4 16* ,(/"0&"ǽ
7 !, /,(2 Ė!7&"*6 -/7"(764þ & &+#,/* 'Ė , (12)+"' 4/1,Š & 4,'"$,  %2+(2 ,/7 460,(,Š & Š4&! 7"ĺ
-/760ĸ2$2'û 6 % 7 *,46 ț&+#,/* 'Ė /, 7+ûȜǽ 07 -/4, !, ,!01û-&"+& ,! *,46 4 1"/*&+&" 6Ǖ !+& ,! !+&
,1/76*+& ,! +0 -&"/407"' 1(&"' &+#,/* '&ǽ , ,1/76*+&2 4,'"' !" 67'& 4 1"' 0-/4&" 46-ĸ &*6 & (4,1Ė /1,Š &
 %2+(2 -,*+&"'07,+û , 4ʢǽ

,74&û7+&" *,46
*,4 2)"$+&" /,74&û7+&2 4 -/76-!(2Ǿ $!6ǿ
7ĸ,Ɠ607 ,Š4&! 7"+&" , '"' /,74&û7+&2Ǿ
46*$+ (ĸ!( "$2)/+ +&" 7,01+&" 7-ĸ ,+ 4 !,!1(,46* 1"/*&+&"Ǿ , (1Ń/6* -,&+#,/*2'"*6 &Ė 4 -/76-!(2
/(2 4-ĸ16 4" 4ĸŠ &46* 70&" 46+&('û 6* 7 4/2+(Ń4 *,46Ǿ
+01û-& Š*&"/þ "7-&" 7,+"$, 4 (/"0&" "7-&" 7"+& ț-, ,1/76*+&2 (12 7$,+2ȜǾ
+01û-& 1 ,Ɠ6 & 76)& (,+&" *,46Ǿ
!,(,+*6 + 4Ń' 4+&,0"( ĸ(,4&1"' 46-ĸ16 ¯4&! 7"+& 6(2-2Ǿ
4/1,Šþ 4,'"$,  %2+(2 0-!+&" -,+&Ɠ"' -,7&,*2 +)"Ɠ+6 % ,-ĸ1ǽ
 -/76-!(2 /,74&û7+& 0-,4,!,4+"$, 4,&* ,Š4&! 7"+&"*Ǿ 0-!(2 /1,Š &  %2+(2 -,+&Ɠ"' 4/1,Š & +)"Ɠ+6 %
,-ĸ1Ǿ +&"7-ĸ "+&"* (ĸ!(& "$2)/+"' ), 7ĸ,Ɠ"+&"* -/7"7 &"&" 4+&,0(2 , 46-ĸ1ĖǾ 46-ĸ &*6 & ¯4&! 7"+&"
6(2-2 4 460,(,Š & 201),+"' 7$,!+&" 7 70!*& ,-&0+6*& 4 -(1ǽ ț(/"0 , %/,+6 2"7-&" 7"+&,4"' & Š4&! 7"+&Ȝǽ

 ǽ 

 

(/$Ė )2 /"()* 'Ė *,Ɠ"07 7ĸ,Ɠ6þ 4 (Ɠ!6* 70&"ǿ
,/"0-,+!"+ 6'+&" Ȓ + !/"0 +07"' 0&"!7&6 -/76 2)ǽ 6"/+"16(& ǜ 4 /074&"Ǿ -/7"06ĸ(û -, 71,4û 4 /,72*&"+&2
-/7"-&0Ń4 -/4 -, 71,4"$,
, 71û ")"(1/,+& 7+û Ȓ + !/"0 "Ȓ*&)ǿ /"()* '"ǽ0(+!&ȯ0(+!&ǽ-)Ǿ (1Ń/6 7,01ĸ 0-" ')+&" 467+ 7,+6 !, 0(ĸ!+&
/"()* '&Ǿ
0,&Š &" Ȓ 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 ǝǕ1 ǝǝǝ ǕǕǕ ȡ 22 46Ǖ 22 22ǽ
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,!+" -,46Ɠ"' !/"06 & +/ 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"/*&+&" 3Ǖ !+& ,! !+& '"' ,1/76*+&ǽ
"Ɠ")& '"!+( 4 44ǽ 1"/*&+&" +&" Ė!7&"*6 *,$)& /,7-1/76þ 0-/46 & 2!7&")&þ ,!-,4&"!7&Ǿ -/7"(Ɠ"*6 & 46'Š+&"+&
!,16 7û " -/76 76+6 ,-ŃƑ+&"+&Ǿ 40(72'û '"!+, 7"Š+&" ,(,)& 7+,Š & +&"7Ė!+" !, 201)"+& ,/7 -/7"4&!64+6 1"/*&+
7(,ĺ 7"+& ț+&" *,Ɠ" ,+ -/7"(/, 76þ 6Ǖ !+& ,! !+& ,1/76*+& /"()* '&Ȝǽ
!-,4&"!Ƒ + 7$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
,Ɠ"07 1"Ɠ 74/Ń &þ 0&Ė , -,*, !, 7" 7+&( &++0,4"$, ), &++6 % -,!*&,1Ń4 )2 ,/$+Ń4 -,4,ĸ+6 % !, , %/,+6
,0Ń 2"7-&" 7'û 6 % & 2"7-&" 7,+6 %ǽ

 ǽ 
 /* % 2*,46 2"7-&" 7"+& 4 ,(/"Š),+6 % 0612 ' % +)& 76*6 & -,&"/7"*6 ,!-,4&"!+& -,!1"(Ǿ 7$,!+&"
7 -/7"-&0*& -/4ǽ
$,!+&" 7 -/7"-&0*& 4,)+" ,! -,!1(2 !, %,!,4"$, 0û (4,16 ,1/76*+" 7 1612ĸ2 2"7-&" 7"ĺ *'û1(,46 % & ,0,,46 %Ǿ
z w6'ûtkie* Šwiad zeĺ z uezpie zeĺ zwiûzan6 % z uezpie zeniow6*i fundusza*i kapitaĸow6*i ,/7 Š4&! 7"ĺǾ
(1Ń/6 % 4/1,Šþ 27)"Ɠ+&,+ '"01 ,! 40(7+6 % 4 2*,4&" 2"7-&" 7"+&,4"' &+!"(0Ń4Ǿ 4/1,Š & Š4&! 7"ĺ 7,46 %
)2 40-Ńĸ 76++&(Ń4 2"7-&" 7"+&,46 %ǽ
014 , -,!1(2 !, %,!,46* ,! ,0Ń Ɯ76 7+6 % +(ĸ! + +0 ,,4&û7"( -,&"/+& -/76 !,(,+64+"' 46-ĸ &"
7/6 7ĸ1,4+"$, -,!1(2 !, %,!,4"$, ,! do %odu 4 460,(,Š & 19ʢǽ ,!1"( 1"+ ț-,!1"( ,! 760(Ń4 (-&1ĸ,46 %Ȝ
'"01 -,&"/+6 -/76 46-ĸ1 % 74&û7+6 % 7 ,!01û-&"+&"*Ǿ 7ĖŠ &,4û )2 ĸ(,4&1û 46-ĸ1û Š4&! 7"+& 46(2-2 ),
Š4&! 7"+&"* 7 1612ĸ2 !,Ɠ6 & (,ĺ  *,46ǽ , %,!"* 4 16 % -/76-!( % '"01 /ŃƓ+&  *&Ė!76 46-ĸ ,+û (4,1û
Š4&! 7"+&  02*û 0(ĸ!"(Ǿ (1Ń/" 7,01ĸ6 -/7"(7+" + 2"7-&" 7"+&,46 #2+!207 (-&1ĸ,46ǽ ,!1"( 1"+ /,7)& 76*6
7 &"&" & -/7"(Ɠ"*6 !, 4,'"$, /7Ė!2 (/,4"$,ǽ &" *20&07 247$)Ė!+&þ $, 4 /,7)& 7"+&2 /, 7+6*ǽ
 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$, su*a uezpie zenia -/760ĸ2$2'û  ,0,&" 2-/4+&,+"'Ǿ 40(7+"' -/7"7
"7-&" 7,+"$, '(, -,0Ɠ,+6Ǿ +&" +)"Ɠ6 !, 0-!(2 -, +&*ǽ 6* 0*6* +&" -,!)"$ -/7"-&0,* -/4 0-!(,4"$,ǽ
7+ 7 1,Ǿ Ɠ" 40(72'û ,0,Ė 2-,0Ɠ,+û *,Ɠ+ !,(,+þ /,7-,/7û!7"+& 7$/,*!7,+6*& Š/,!(*& "7 -ŃƑ+&"'07"$,
,,4&û7(2 7-ĸ16 -/7"7 2-,0Ɠ,+"$, 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

ǽ    
+#,/*2'"*6Ǿ &Ɠ 4 /* % -/, "02 ,#"/,4+& -/,!2(12 ȍ-,/1 "+0&,+ȋ *,Ɠ"*6 01,0,4þ -/(16(& 0-/7"!Ɠ,4"
-,-&"/'û " 0-/7"!Ɠ 1"$, 4ĸŠ+&" -/,!2(12Ǿ 4 07 7"$Ń)+,Š &ǿ -/"*&" )2 !,!1(,4" 46+$/,!7"+&ǽ
"!+, 7"Š+&" -/76-,*&+*6Ǿ &Ɠ +&"7)"Ɠ+&" ,! -/(16( 0-/7"!Ɠ,46 % +'4Ɠ+&"'076* !7&ĸ+&"* 74&û7+6* 7 7*&/"*
74/ & 2*,46 2"7-&" 7"+& + Ɠ6 &" 7 2"7-&" 7"+&,46* #2+!207"* (-&1ĸ,46* -,4&++, 6þ 46-"ĸ+&"+&" -/7"7
&"&" +(&"16 -,1/7" )&"+1Ǿ (1Ń/ 0ĸ2Ɠ6 ,(/"Š)"+&2 4,& % -,1/7"Ǿ *,Ɠ)&4,Š & Ɯ++0,46 % & -,0&!+"' 4&"!76ǽ
Ė!7&" ,+ -,!014û !, -/7"!014&"+& & ,#"/16 !"(41+"' !, 2!7&"),+6 % ,!-,4&"!7&ǽ
 74&û7(2 7 ),(,4+&"* Š/,!(Ń4 7$/,*!7,+6 % 4 /* % *Ń4 **6 -/4, !, ,1/76*64+& Š4&! 7"ĺ !,!1Ȓ
(,46 %Ǿ (1Ń/6 % 460,(,Šþ '"01 27)"Ɠ+&,+ *ǽ&+ǽ ,! /,!7'2 #2+!2072 ,/7 4/1,Š & Š/,!(Ń4 4 +&* 7$/,*!7,+6 %
)2 4/1,Š & (164Ń4 !+"$,  ǽ

Infolinia: 801 888 000 | www.skandia.pl
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KP-SPN-160627

Skorowidz do OWU

„Sport Pension”
o indeksie: OW-R-SPN-160627
Infor*a 'a przekazana zgodnie z w6*agania*i w6nika'û 6*i z Rozporzûdzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów
stosowanych przez zakĸad uezpieczeĺ, wydanego na podstawie art. 17 ust. 3
ustawy z dnia 11 wrzeŠnia 2015 r. o dziaĸalnoŠci uezpieczeniowej i reasekuracyjnej
PoniƓe' zn'dziesz )istĖ wƓn6 % d) ieie te*tŃw opisn6 % w OWU
i wskznieǾ w ktŃr6 % pr$r# % zpis6 te siĖ zn'd2'ûǽ

3U]HVáDQNLZ\SáDW\ĞZLDGF]HĔOXEZDUWRĞFLZ\NXSX
XEH]SLHF]HQLD
2:8 =DNUHVXEH]SLHF]HQLDLZ\VRNRĞFLĞZLDGF]HĔ
XVW±2:8 5R]ZLą]DQLH8PRZ\
2:8 7\PF]DVRZDRFKURQDXEH]SLHF]HQLRZD
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 ,QGHNVDFMDRSáDW
8VW±RUD]XVWZ=DáąF]QLNXQUGR2:8 VWDZNLRSáDW
SRELHUDQ\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*"+1 7,01ĸ 714&"/!7,+6  %4ĸû / 1ǜ3ȡ2Ǖ16 /7û!2 (+!& á6 &" ,4/76014,
"7-&" 7"ĺ ǽǽ 7 !+& 24 7"/4  2Ǖ16 /,(2 & 4 %,!7& 4 Ɠ6 &" 7 !+&"* 2ǜ 7"/4  2Ǖ16 /,(2ǽ

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu

9

O$Ń)ne Wr2nki Uezpie zeni n á6 ie
z Uezpie zeniow6* F2nd2sze* pitĸow6*
ze Skĸdkû Re$2)rnû

„Sport Pension”
țOW-R-SPN-160627Ȝ

rogi Kliencie zawierajûcy UmowĖȂ
Ogólne Warunki Uezpieczenia țOWUȜ to najwaƓniejszy dokument okreŠlajûcy Twoje prawa i oowiûzki wynikajûce
z Umowy. est to tekst pisany specyƜcznym i formalnym jĖzykiem prawniczym.
latego w niektórych miejscach znajdziesz krótkie ojaŠnienia lu przykĸady, które uĸatwiû i lekturĖ i zrozumienie
treŠci OWU. PamiĖtaj, Ɠe opisy te naleƓy czytaþ ĸûcznie z treŠciû paragrafów, poniewaƓ to one sû najwaƓniejsze.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1ǽ  -,!014&" $Ń)+6 % /2+(Ń4 "7-&" 7"+& + á6 &" 7 "7-&" 7"+&,46* 2+!207"* -&1ĸ,46* 7" (ĸ!(û
"$2)/+û ȍ-,/1 "+0&,+ȋǾ 74+6 % !)"' Ǿ (+!& á6 &" ,4/76014, "7-&" 7"ĺ ǽǽ 74&"/ 2*,46 2"7-&" 7"+&
+ Ɠ6 &" 7 2"7-&" 7"+&,46* #2+!207"* (-&1ĸ,46*ǽ
Na koĺcu znajduje siĖ aĸûcznik nr 1 do OWU Ȕ jest to dokument, w którym znajdziesz parametry takie jak dopuszczalny wiek Uezpieczonego, wysokoŠci skĸadek oraz wysokoŠci opĸat poieranych w trakcie trwania Umowy.
2ǽ /"Šþ *,46 74/1 '"01 4" 4+&,0(2 , 74/ &" *,46Ǿ Ǿ "$2)*&+&" "7-&" 7"+&,46 % 2+!2076 -&1ĸ,46 %Ǿ
07 7"$Ńĸ,46 % /"$2)*&+ % !,16 7û 6 % !,!1(,46 % 20ĸ2$ ,#"/,4+6 % -/7"7 "7-&" 76 &") 74&û7+6 % 7 "7-&" 7"+&,46*& 2+!207*& -&1ĸ,46*&Ǿ ,)&0&"Ǿ 7ĸû 7+&( % !, ,)&06 ,/7 &++6 % !,(2*"+1 % 46014&,+6 % -/7"7
"7-&" 76 &") 4 74&û7(2 7 *,4û )2 27$,!+&,+6 % -/7"7 01/,+6 *,46ǽ
3ǽ /7"!*&,1"* *,46 '"01 Ɠ6 &" "7-&" 7,+"$, ,/7 &+4"01,4+&" -/7"7 "7-&" 76 &")Ǿ 4 0-,0Ń 40(7+6 -/7"7
"7-&" 7'û "$,Ǿ Š/,!(Ń4 -, %,!7û 6 % 7" 0(ĸ!"( 4-ĸ +6 % 7 1612ĸ2 *,46 4 /* % "7-&" 7"+&,46 % 2+!2076
-&1ĸ,46 % 4 ,(/"0&"Ǿ + '(& *,4 7,01ĸ 74/1ǽ ")"* *,46 +&" '"01 /")&7 ' 760(Ń4 4 (/Ń1(&* %,/67,+ &"
70,46*ǽ

DEFINICJE
§2
Niektóre zwroty uƓywane w OWU sû pisane wielkû literû. Sû one zdeƜniowane, poniewaƓ majû szczególne znaczenie
dla umowy uezpieczenia lu ich treŠþ odiega od jĖzyka potocznego. la uĸatwienia zostaĸy one podzielone na
grupy tematyczne. eƓeli zapoznasz siĖ z nimi, Ėdzie i ĸatwiej zrozumieþ caĸû treŠþ OWU.
" 407")(& % !,(2*"+1 % 74&û7+6 % 7 74/ &"* & 46(,+64+&"* *,46 74/1"' + -,!014&" Ǿ 2Ɠ64 0&Ė 1"/*&+Ń4Ǿ
(1Ń/" 7!"Ɯ+&,4+" 0û +01Ė-2'û ,ǿ
Podmioty Umowy
1) Uezpieczajûcy Ȕ ,0, Ɯ76 7+ 74&"/'û  *,4Ė 7 "7-&" 76 &")"* & 7,,4&û7+ !, 7-ĸ16 (ĸ!(& "$2)/+"'ǽ
"7-&" 7'û 6 '"01 '"!+, 7"Š+&" "7-&" 7,+6*ǽ
2) Uezpieczony Ȕ ,0, Ɯ76 7+Ǿ (1Ń/"' Ɠ6 &" '"01 -/7"!*&,1"* *,46ǽ
3) Uezpieczyciel Ȕ (+!& á6 &" ,4/76014, "7-&" 7"ĺ ǽǽ
4) UposaƓony Ȕ ,0, Ɯ76 7+Ǿ ,0, -/4+ )2 '"!+,01( ,/$+&7 6'+ +&"-,0&!'û  ,0,,4,Š & -/4+"'Ǿ 40(7+
'(, 2-/4+&,+ !, ,1/76*+& Š4&! 7"+& 4 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$,Ǿ + 4/2+( % ,(/"Š),+6 % 4 ǽ
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5) UposaƓony astĖpczy Ȕ ,0, Ɯ76 7+Ǿ ,0, -/4+ )2 '"!+,01( ,/$+&7 6'+ +&"-,0&!'û  ,0,,4,Š & -/4+"'Ǿ
40(7+ '(, 2-/4+&,+ !, ,1/76*+& Š4&! 7"+& 4 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7,+"$,Ǿ + 4/2+( % ,(/"Š),+6 %
4 Ǿ '"Š)& -,0Ɠ,+6 7*/ĸ -/7"! Š*&"/ &û "7-&" 7,+"$, )2 21/ &ĸ -/4, !, 1"$, Š4&! 7"+& )2 4 -/76-!(2
/(2 40(7+& -,0Ɠ,+"$,ǽ
Parametry Umowy
6) Okres azowy Ȕ ,(/"0 -&"/4076 % 0&"!*&2 1 ,)&06Ǿ 7 701/7"Ɠ"+&"* Ȩ 14 201ǽ 6 -(1 1)ǽ
7) Okres Uezpieczenia Ȕ ,(/"0Ǿ 4 (1Ń/6* "7-&" 76 &") -,+,0& ,!-,4&"!7&)+,Šþ 7 1612ĸ2 *,46ǽ , 7û1"( & (,+&"
(/"02 "7-&" 7"+& 40(7+6 '"01 4 ,)&0&"ǽ
8) ata oƓycia Ȕ !7&"ĺ ,(/"Š),+6 4 ĸû 7+&(2 +/ 1 !, Ǿ 4 (1Ń/6* (,ĺ 76 0&Ė (/"0 "7-&" 7"+& & "7-&" 7,+6
+64 -/4, !, ¯4&! 7"+& 7 1612ĸ2 ,Ɠ6 &ǽ
9) Miesiûc Polisy Ȕ ,(/"0 *&"0&Ė 7+6Ǿ (1Ń/"$, -, 7û1(&"* '"01 40(7+6 4 ,)&0&" !7&"ĺ -, 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ
 4 ,(/"0 % (,)"'+6 % Ȕ !7&"ĺǾ (1Ń/6 !1û ,!-,4&! !+&,4& -, 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ  '"Ɠ")& 1(&"$, !+& +&"
* Ȕ ,011+& !7&"ĺ *&"0&û  ()"+!/7,4"$,Ȁ -,46Ɠ076 ,(/"0 2-ĸ64 7 -, 7û1(&"* -&"/407"$, !+& ,(/"02 (,)"'+"$,ǽ
10) Rocznica Polisy Ȕ !7&"ĺ ,!-,4&!'û 6 !+&,4& 40(7+"*2 4 ,)&0&" '(, !7&"ĺ -, 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&
4 (,)"'+6 % 1 % ,)&06Ǿ -/76 76* 7 /, 7+& Ė !+& 29 )21"$, 24Ɠ 0&Ė ,011+& !7&"ĺ )21"$, (Ɠ!"$, +01Ė-+"$, ,(2
,)&06ǽ
11) Rok Polisy Ȕ ,(/"0 /, 7+6 *&Ė!76 (,)"'+6*& , 7+& *& ,)&06Ǿ -&"/4076 ,( ,)&06 /,7-, 76+ 0&Ė 4 !+&2 -, 7û1(2 (/"02
"7-&" 7"+&Ǿ  (,)"'+" 1 ,)&06 /,7-, 76+'û 0&Ė 4 , 7+& Ė ,)&06ǽ
12) zieĺ Rooczy Ȕ (Ɠ!6 !7&"ĺ 16$,!+&Ǿ 7 46ĸû 7"+&"* 0,Ń1 & +&"!7&") ,/7 -,7,01ĸ6 % !+& 2014,4, 4,)+6 % ,! -/ 6
+ 1"/61,/&2* ǽ
PĸatnoŠci skĸadek
13) Skĸadka Regularna Ȕ (4,1 46+&('û  7 *,46Ǿ 4-ĸ + 4 1"/*&+ % & 460,(,Š & 40(7+"' 4 ,)&0&"ǽ
14) Skĸadka odatkowa Ȕ (4,1 4-ĸ + !,/,4,)+&" +&"7)"Ɠ+&" ,! (ĸ!(& "$2)/+"'Ǿ 4 !,4,)+6 % 1"/*&+ %Ǿ +&"
4 7"Š+&"' '"!+( +&Ɠ -, 74/ &2 *,46ǽ
¯wiadczenia z tytuĸu Umowy
15) ¯wiadczenie z tytuĸu oƓycia Ȕ (4,1 Š4&! 7"+& 7 *,46 46-ĸ + -/7"7 "7-&" 76 &") 4 -/76-!(2 !,Ɠ6 &
-/7"7 "7-&" 7,+"$, 16 ,Ɠ6 &ǽ
16) ¯wiadczenie z tytuĸu ¯mierci Ȕ (4,1 Š4&! 7"+& 7 *,46 46-ĸ + -/7"7 "7-&" 76 &") 4 -/76-!(2 Š*&"/ &
Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.
17) ¯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
18) Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy țUFKȜ Ȕ w6!zie)on6 #2n!2sz ak16wŃw Ubezpiecz6cie)a.
19) Aktywa Netto Ȕ ak16wa Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego po*nie'szone o 'ego zobowiûzania.
20) ena ednostki Funduszu Ȕ war1oŠþ w6nika'ûca z 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.
21) zieĺ Wyceny Ȕ !zieĺǾ w k1Ńr6* 2s1a)ane sû en6 e!nos1ek 2n!2sz6.
22) 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'.
23) ednostki Funduszu Ȕ czĖŠci Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego s1anowiûce proporc'ona)n6 2!ziaĸ w 'ego
k16wac% e11o.
24) Konwersja Ȕ za*ianaǾ na po!s1awie wskazania Ubezpiecza'ûcegoǾ czĖŠci )2b caĸoŠci oz6c'i nwes16c6'n6c% na inne
oz6c'e nwes16c6'ne !os1Ėpne w ra*ac% U*ow6.
25) Pozycja Inwestycyjna Ȕ Ubezpieczeniow6 2n!2sz api1aĸow6Ǿ or1#e) o!e)ow6 )2b inna 2sĸ2ga !o!a1kowa o#erowana
przez Ubezpiecz6cie)a na po!s1awie szczegŃĸow6c% reg2)a*inŃwǾ zwiûzana z Ubezpieczeniow6*i 2n!2sza*i api1aĸow6*iǾ
wskaz6wana przez Ubezpiecza'ûcego w !6spoz6c'i inwes1owania skĸa!ek )2b !6spoz6c'i onwers'i.
26) yspozycja Staĸa Ȕ !6spoz6c'a inwes1owania kĸa!ek eg2)arn6c% oraz kĸa!ek o!a1kow6c% skĸa!ana przez Ubezpiecza'ûcegoǾ okreŠ)a'ûca sposŃb po!ziaĸ2 16c% skĸa!ek po*iĖ!z6 poszczegŃ)ne oz6c'e nwes16c6'ne.
27) yspozycja ednorazowa Ȕ !6spoz6c'a skĸa!ana przez Ubezpiecza'ûcego !o16czûca inwes1owania 'e!ne' kĸa!ki
o!a1kowe'Ǿ k1Ńra zos1anie zapĸacona po !ni2 zĸoƓenia !6spoz6c'i.
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28) Rachunek ednostek Funduszy Ȕ 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!2sz6 )2b w prz6pa!kac% okreŠ)on6c% w OU bezpoŠre!nio w pos1aci Šro!kŃw
pieniĖƓn6c%Ǿ k1Ńrego ak12a)na war1oŠþ 2s1a)ana 'es1 w oparci2 o en6 e!nos1ek 2n!2sz6.  ra*ac% ac%2nk2 e!nos1ek
2n!2sz6 w6rŃƓnia siĖ zĖŠþ azowû oraz zĖŠþ o)nû.
29) zĖŠþ azowa Rachunku Ȕ czĖŠþ Šro!kŃw zapisan6c% na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ poc%o!zûc6c% ze kĸa!ki
eg2)arne' na)eƓne' za Okres azow6.
30) zĖŠþ Wolna Rachunku Ȕ czĖŠþ Šro!kŃw zapisan6c% na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ poc%o!zûc6c% ze kĸa!ki
eg2)arne' na)eƓne' po Okresie azow6* oraz ze kĸa!ki o!a1kowe'.
31) WartoŠþ zĖŠci azowej Rachunku Ȕ 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 powiĖkszona o war1oŠþ Šro!kŃw pieniĖƓn6c%.
32) WartoŠþ zĖŠci Wolnej Rachunku Ȕ 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 powiĖkszona o war1oŠþ Šro!kŃw pieniĖƓn6c%.
33) WartoŠþ Rachunku Ȕ 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.
okumenty
34) Regulamin Uezpieczeniowych Funduszy Kapitaĸowych Ȕ 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.
35) Umowa Ȕ 2*owa 2bezpieczenia zawar1a *iĖ!z6 Ubezpiecz6cie)e* a Ubezpiecza'ûc6* zgo!nie z ninie'sz6*i OU.
36) Polisa Ȕ !ok2*en1 po1wier!za'ûc6 zawarcie U*ow6 *iĖ!z6 Ubezpiecza'ûc6* a Ubezpiecz6cie)e*.
37) Regulaminy Usĸug odatkowych Ȕ eg2)a*in6 2sĸ2g zwiûzan6c% z Ubezpieczeniow6*i 2n!2sza*i api1aĸow6*iǾ
o#erowan6c% przez Ubezpiecz6cie)a w ra*ac% !ane' U*ow6.

ARES UEPIECENIA I WSOO¯CI ¯WIADCE
§3
1. akres 2bezpieczenia obe'*2'e nas1Ėp2'ûce z!arzenia 2bezpieczenioweǿ
1) !oƓ6cie przez Ubezpieczonego a16 oƓ6ciaǾ
2) Š*ierþ Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.
e wzglĖdu na inwestycyjny charakter Umowy wysokoŠci powyƓszych Šwiadczeĺ mogû yþ uzaleƓnione od wartoŠci
zgromadzonych Šrodków, czyli od WartoŠci Rachunku țsuma zĖŠci azowej Rachunku oraz zĖŠci Wolnej RachunkuȜ.
W przypadku zajŠcia zdarzeĺ uezpieczeniowych wypĸacone Šrodki nie Ėdû niƓsze niƓ WartoŠþ Rachunku.
2.  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 UbezpieczeniaǾ Ubezpiecz6cie) w6pĸaca UposaƓone*2 )2b inne' osobie
2prawnione' ¯wia!czenie z 1612ĸ2 ¯*ierci w w6sokoŠci s2*6 10ʢ ar1oŠci zĖŠci azowe' ac%2nk2 i 100ʢ ar1oŠci zĖŠci
o)ne' ac%2nk2 oraz wiĖksze' z 2 war1oŠciǿ kwo16 rŃwne' 10-kro1noŠci kĸa!ki eg2)arne' w ska)i rok2Ǿ na)eƓne' w ok2
o)is6Ǿ w k1Ńr6* nas1ûpiĸa Š*ierþ UbezpieczonegoǾ a)bo kwo16 rŃwne' ar1oŠci zĖŠci azowe' ac%2nk2Ǿ z zas1rzeƓenie*
ust. 4.
4. o upĸ6wie pierwsz6c% 5 at o)is6 Ubezpiecza'ûc6 *a prawo w kaƓ!6* czasie !o zĸoƓenia wniosku o z*ianĖ w6sokoŠci
¯wia!czenia z t6tuĸu ¯*ierci na rŃwnû su*ie 110ʢ artoŠci zĖŠci azowe' ac%unku oraz 100ʢ artoŠci zĖŠci o)ne'
ac%unku. *iana ta bĖ!zie *iaĸa zastosowanie !o U*ow6 o! poczûtku iesiûca o)is6 nastĖpu'ûcego po iesiûcu o)is6Ǿ
w ktŃr6* Ubezpiecz6cie) otrz6*aĸ wniosek Ubezpiecza'ûcego.
Szczegóĸowe zasady dotyczûce naliczania ¯wiadczenia Wykupu znajdziesz w Ȩ 25.
5.  prz6pa!ku za'Šcia z!arzeĺ okreŠ)on6c% w OUǾ inn6c% niƓ !oƓ6cie at6 oƓ6ciaǾ Š*ierþ Ubezpieczonego )ub o!stûpienie o! U*ow6Ǿ Ubezpiecz6cie) w6pĸaca Ubezpiecza'ûce*u ¯wia!czenie 6kupu w w6sokoŠci kwot6 o!powia!a'ûce'
artoŠci zĖŠci o)ne' ac%unkuǾ powiĖkszone' o okreŠ)on6 procent artoŠci zĖŠci azowe' ac%unkuǾ wskazan6
w ust. 10 aĸûcznika nr 1 !o OU.

CAS TRWANIA UOW
§4
1. U*owa zawierana 'est na Okres Ubezpieczenia koĺczûc6 siĖ w !niu at6 oƓ6cia. ĸugoŠþ trwania U*ow6 uza)eƓniona 'est
o! wieku Ubezpieczonego aktua)nego na !zieĺ zawarcia U*ow6.
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Przy zawieraniu Umowy ierzemy pod uwagĖ Twój wiek.
2. ini*a)n6 oraz *aks6*a)n6 wiek Ubezpieczonego u*oƓ)iwia'ûc6 zawarcie U*ow6 zostaĸ okreŠ)on6 w ust. 1 aĸûcznika
nr 1 do OWU.
Masz prawo do przedĸuƓenia Umowy o 10 Lat Polisy Ȕ w tym czasie moƓesz m.in. skĸadaþ dyspozycje dotyczûce
Rachunku ednostek funduszy, wypĸacaþ Šrodki lu wpĸacaþ kwoty dodatkowe, ale nie masz oowiûzku wpĸat
regularnych.
3. Ubezpiecza'ûc6 w okresie 45 dni przed koĺce* Okresu UbezpieczeniaǾ 'ednak nie pŃƑnie' niƓ 7 dni przez atû oƓ6ciaǾ *a
prawo zĸoƓ6þ wniosek o przedĸuƓenie Okresu Ubezpieczenia o 10 at o)is6Ǿ nie dĸuƓe' niƓ do ocznic6 o)is6 nastĖpu'ûce'
po dniu ukoĺczenia przez Ubezpieczonego 76 roku Ɠ6cia.
4. rzedĸuƓenie Okresu Ubezpieczenia nastĖpu'e pod warunkie* akceptac'i wniosku przez Ubezpiecz6cie)aǾ ktŃr6 *a prawo
zaƓûdaþ od Ubezpieczonego w6peĸnienia dodatkow6c% #or*u)arz6Ǿ dostarczenia dodatkowe' doku*entac'i *ed6czne' )ub
na koszt Ubezpiecz6cie)a poddania siĖ badanio* )ekarski* w zakresie w6*agan6* przez Ubezpiecz6cie)a Ȕ w p)acŃwce
wskazane' )ub zatwierdzone' przez niego.
5. W okresie przedĸuƓenia Okresu Ubezpieczenia Ubezpiecz6cie) w6konu'e U*owĖ i pobiera opĸat6 zgodnie z OWUǾ a Ubezpiecza'ûc6 zac%owu'e wsze)kie prawa i obowiûzki w6nika'ûce z U*ow6Ǿ z w6ĸûczenie* obowiûzku opĸacania kĸadek
Regularnych.
6. a przedĸuƓenie Okresu Ubezpieczenia Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû w wysokoŠci wskazane' w ust. 8 aĸûcznika
nr 1 do OWU.

AWARCIE UOW
§5
1. Warunkie* zawarcia U*owy 'est ĸûczne speĸnienie nastĖpu'ûcych przesĸanekǿ
1) zĸoƓenie prawidĸowo wypeĸnionegoǾ ko*pletnego wniosku o zawarcie U*owyǾ podpisanego przez Ubezpiecza'ûcego
bĖdûcego 'ednoczeŠnie Ubezpieczony*Ǿ
2) akceptac'a wniosku o zawarcie U*owy przez UbezpieczycielaǾ
3) na wniosek Ubezpieczyciela - wypeĸnienie dodatkowych #or*ularzyǾ dostarczenie dodatkowe' doku*entac'i *edyczne'
oraz na Ɠûdanie i koszt UbezpieczycielaǾ poddanie siĖ badanio* lekarski* przez UbezpieczonegoǾ w zakresie wy*agany*
przez Ubezpieczyciela Ȕ w placŃwce wskazane' lub zatwierdzone' przez Ubezpieczyciela.
ednym z etapów rozpatrywania wniosku jest ocena ryzyka uezpieczeniowego. okonujemy jej na podstawie
odpowiedzi udzielonych przez ieie we wniosku, ale moƓemy teƓ poprosiþ iĖ o podanie dodatkowych informacji
lu o poddanie siĖ adaniom medycznym na nasz koszt.
2. Ubezpieczyciel *oƓeǿ
1) zwrŃciþ wniosek o zawarcie U*owy do uzupeĸnienia Ȕ w przypadku niewypeĸnienia wniosku zgodnie z ust. 1 pkt 1)Ǿ
2) zaƓûdaþ dodatkowych doku*entŃw i in#or*ac'i wskazanych w ust. 1 pkt 3)Ǿ niezbĖdnych do pod'Ėcia decyz'i o zawarciu
U*owy.
MoƓe siĖ okazaþ, Ɠe ze wzglĖdu na Twój stan zdrowia zmienimy opĸatĖ za ryzyko uezpieczeniowe. eŠli nie wyrazisz
zgody na takû zmianĖ w terminie 7 dni od otrzymania Polisy, nie dojdzie do zawarcia Umowy ținformacje o tym
znajdziesz w Ȩ 6 ust. 2 - 3Ȝ.
3. a podstawie in#or*ac'i zawartych we wniosku o zawarcie U*owy oraz w innych doku*entach dotyczûcych stanu zdrowia
UbezpieczonegoǾ dokonywana 'est ocena ryzyka. o dokonaniu oceny ryzyka Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do
podwyƓszenia opĸaty za ryzyko w caĸy* okresie trwania U*owy. W taki* przypadku zastosowanie bĖdû *iaĸy postanowienia
Ȩ 6 ust. 2 - 3.
4. W przypadku niewpĸyniĖcia kĸadki Regularne' lub braku dodatkowych doku*entŃw i in#or*ac'iǾ o ktŃrych *owa w ust. 2Ǿ
waƓnoŠþ wniosku o zawarcie U*owy wygasa z upĸywe* 90 dni od daty 'ego sporzûdzenia. ata sporzûdzenia wniosku
o zawarcie U*owy 'est wskazana na ty* wniosku.
5. Ubezpieczyciel *a prawo nie zaakceptowaþ wniosku o zawarcie U*owy i od*Ńwiþ 'e' zawarcia. W przypadku od*owy
zawarcia U*owyǾ Ubezpieczyciel zwraca Ubezpiecza'ûce*u zapĸaconû kĸadkĖ Regularnû w ter*inie 7 dni od dnia od*owy
zawarcia U*owy.

WSTAWIENIE POLIS
§6
Po podjĖciu pozytywnej decyzji w sprawie zawarcia Umowy i opĸaceniu przez ieie pierwszej Skĸadki Regularnej,
potwierdzimy zawarcie Umowy wystawiajûc PolisĖ.
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1.  zastrzeƓenie* prawa do od*owy zawarcia U*owyǾ Ubezpieczyciel potwierdza zawartû U*owĖ oraz wskazu'e poczûtek
Okresu UbezpieczeniaǾ wystawia'ûc olisĖ. Wskazanie w olisie poczûtku Okresu Ubezpieczenia nastĖpu'e niezwĸocznieǾ
nie pŃƑnie' niƓ w ter*inie 7 dni po speĸnieniu ĸûcznie warunkŃw wskazanych w Ȩ 5 ust. 1 i opĸaceniu przez Ubezpiecza'ûcego
pierwsze' kĸadki Regularne'. Ubezpieczyciel dorĖcza olisĖ Ubezpiecza'ûce*u niezwĸocznie po 'e' wystawieniu.
Masz prawo sprzeciwiþ siĖ warunkom wskazanym w Polisie, których nie ma w OWU lu we wniosku o zawarcie
Umowy, jeŠli uwaƓasz, Ɠe sû dla ieie niekorzystne. Masz na to 7 dni, liczûc od dnia dorĖczenia Polisy.
PamiĖtaj jednak, Ɠe zĸoƓenie sprzeciwu spowoduje, Ɠe Umowa nie zostanie zawarta.
2. W przypadkuǾ gdy olisa zawiera postanowieniaǾ ktŃre odbiega'û na niekorzyŠþ Ubezpiecza'ûcego od treŠci zĸoƓonego przez
Ubezpiecza'ûcego wniosku o zawarcie U*owy lub OWUǾ Ubezpieczyciel przy dorĖczeniu olisy pise*nie powiada*ia o ty*
Ubezpiecza'ûcegoǾ wyznacza'ûc *u sied*iodniowy ter*in na zgĸoszenie sprzeciwu. er*inǾ o ktŃry* *owa powyƓe' uwaƓa
siĖ za zachowanyǾ 'eƓeli przed 'ego upĸywe* Ubezpiecza'ûcy zĸoƓy Ubezpieczycielowi sprzeciw w sposŃb u*oƓliwia'ûcy
'ednoznaczne ustalenie daty zĸoƓenia tego sprzeciwu.
3. W przypadku braku sprzeciwu wskazanego w ust. 2Ǿ U*owa dochodzi do skutku zgodnie z treŠciû olisyǾ nastĖpnego dnia
po upĸywie wyznaczonego sied*iodniowego ter*inu na zgĸoszenie sprzeciwu. W razie zgĸoszenia sprzeciwu wskazanego
w ust. 2 U*owa nie zosta'e zawarta i Ubezpieczyciel zwrŃci Ubezpiecza'ûce*u kĸadkĖ Regularnû w ciûgu 7 dni od dnia
otrzy*ania sprzeciwu.

ODSTMPIENIA OD UOW
§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.  zastrzeƓenie* sied*iodniowego ter*inu na zgĸoszenie sprzeciwuǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 6 ust. 2 - 3Ǿ Ubezpiecza'ûcy *oƓe
odstûpiþ od U*owy w ter*inie 30 dniǾ liczûc od dnia zawarcia U*owy wskazanego w olisie. W przypadkuǾ o ktŃry* *owa
w Ȩ 6 ust. 2 - 3Ǿ ter*in na odstûpienie liczony 'est od daty upĸywu ter*inu na zgĸoszenie sprzeciwu. er*in 30 dniǾ o ktŃry*
*owa powyƓe'Ǿ uwaƓa siĖ za zachowanyǾ 'eƓeli przed 'ego upĸywe* Ubezpiecza'ûcy zĸoƓy Ubezpieczycielowi oŠwiadczenie
o odstûpieniu od U*owy w sposŃb u*oƓliwia'ûcy 'ednoznaczne ustalenie daty 'ego zĸoƓenia.
2. Odstûpienie sta'e siĖ skuteczne z dnie* zĸoƓenia Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia Ubezpiecza'ûcego o odstûpieniu.
3. W przypadku odstûpienia od U*owyǾ o ktŃry* *owa w ust. 1Ǿ Ubezpieczyciel zwraca Ubezpiecza'ûce*u kwotĖ rŃwnû
zapĸacone' kĸadce Regularne' oraz kĸadce odatkowe'Ǿ o ile zostaĸa zapĸaconaǿ
1) po*nie'szonû o opĸaty wskazane w Ȩ 26 ust. 1 pkt 1) Ȕ 2)Ǿ naleƓne za okresǾ w ktŃry* Ubezpieczyciel udzielaĸ ochrony
ubezpieczeniowe' oraz
2) po*nie'szonû lub powiĖkszonû o kwotĖ wynika'ûcû ze z*ian en ednostek unduszyǾ powstaĸû w zwiûzku z alokac'û
kĸadki Regularne' oraz kĸadki odatkowe'Ǿ o ile zostaĸa zapĸaconaǾ w okresieǾ w ktŃry* Ubezpieczyciel udzielaĸ ochrony
ubezpieczeniowe'.
W okresie 60 dni od otrzymania tzw. pierwszej informacji rocznej țjest to informacja o aktualnej wartoŠci Twojego
Rachunku oraz wysokoŠci Šwiadczeĺ z UmowyȜ masz po raz kolejny prawo do odstûpienia od Umowy, na nieco
innych warunkach.
4. Ubezpiecza'ûcy *oƓe odstûpiþ od U*owy w ter*inie 60 dni od dnia otrzy*ania po raz pierwszy in#or*ac'i o wysokoŠci
ŠwiadczeĺǾ w ty* rŃwnieƓ ¯wiadczenia WykupuǾ przysĸugu'ûcych z tytuĸu zawarte' U*owyǾ do ktŃre' przekazywaniaǾ zgodnie
z przepisa*i prawaǾ Ubezpieczyciel zobowiûzany 'est nie rzadzie' niƓ raz w roku.
5. W przypadku odstûpienia od U*owyǾ o ktŃry* *owa w ust. 4Ǿ Ubezpieczyciel zwraca Ubezpiecza'ûce*u kwotĖ rŃwnû
WartoŠci Rachunku po*nie'szonû o 4ʢ WartoŠci Rachunku.
asady wyliczania kwoty do wypĸaty
6. WysokoŠþ kwoty do wypĸatyǾ o ktŃre' *owa w ust. 3 albo ust. 5Ǿ obliczona zostanie wedĸug en ednostek unduszy z nia
Wyceny danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu Roboczy* od
dnia odstûpienia od U*owyǾ z zastrzeƓenie* ust. 7 oraz Ȩ 28 ust. 2.
7. W przypadkuǾ gdy w dniu odstûpienia od U*owyǾ na Rachunku ednostek unduszy zna'du'û siĖ rŃwnieƓ 'ednostki
Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena nie 'est dokonywana w kaƓdy* niu Roboczy*Ǿ to wysokoŠþ
kwoty do wypĸaty w czĖŠci pochodzûce' z odpisania 'ednostek Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena
dokonywana 'est w kaƓdy* niu Roboczy* - obliczana 'est na zasadach okreŠlonych w ust. 6Ǿ a w czĖŠci pochodzûce'
z odpisania 'ednostek Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena nie 'est dokonywana w kaƓdy* niu
Roboczy* Ȕ obliczana 'est na zasadach okreŠlonych szczegŃĸowo w Regula*inie Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowych.
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8. a*iana ednostek unduszy na Šrodki pieniĖƓne nastĖpu'e niezwĸocznie po dniuǾ na ktŃry zostaĸa obliczona wysokoŠþ
kwotyǾ o ktŃre' *owa w ust. 3 albo ust. 5.
9. oczûwszy od dnia wskazanego w ust. 8 do dnia wypĸatyǾ na Rachunku ednostek unduszy zostanû zapisane nieprocentowane
Šrodki pieniĖƓne w wysokoŠci ustalone' w oparciu o zasady okreŠlone w ust. 6.

ODPOWIEDIALNO¯P UEPIECCIELA
§8
1.  zastrzeƓenie* wskazanego w Ȩ 11 okresu trwania ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe'Ǿ odpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela
rozpoczyna siĖ w dniu wskazany* w olisie 'ako poczûtek Okresu UbezpieczeniaǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ w dniu zapĸaty
kĸadki Regularne'.
2. OdpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela z tytuĸu U*owy ograniczona 'est do wysokoŠci nastĖpu'ûcych ŠwiadczeĺǾ szczegŃĸowo
okreŠlonych w Ȩ 3 ust. 2 Ȕ 5 oraz Ȩ 22 - Ȩ 25ǿ
1) ¯wiadczenia z tytuĸu oƓyciaǾ
2) ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierciǾ
3) ¯wiadczenia Wykupu.
3. OdpowiedzialnoŠþ Ubezpieczyciela wygasa w na'wczeŠnie'sze' z nastĖpu'ûcych datǿ
1) odstûpienia od U*owyǾ zgodnie z Ȩ 7Ǿ
2) rozwiûzania U*owyǾ zgodnie z Ȩ 10.

OGRANICENIA ODPOWIEDIALNO¯CI
§9
Ograniczenia odpowiedzialnoŠci oznaczajû listĖ przypadków, których zaistnienie wpĸywa niekorzystnie na wysokoŠþ
wypĸacanych Šwiadczeĺ.
Przypadki, w jakich przysĸugujûca kwota ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci zostanie zmniejszona,
ale nie odmówimy wypĸaty.
1. Ubezpieczyciel *a prawo ograniczyþ wysokoŠþ ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierci do wysokoŠci kwoty rŃwne' WartoŠci RachunkuǾ
w przypadkuǾ gdy Š*ierþ Ubezpieczonego spowodowana zostaĸa lub zaszĸa w nastĖpstwieǿ
1) popeĸnienia lub usiĸowania popeĸnienia przez Ubezpieczonego przestĖpstwa u*yŠlnegoǾ
2) sa*obŃ'stwa popeĸnionego w ciûgu pierwszych dwŃch lat trwania U*owyǾ
3) wo'nyǾ aktŃw terroruǾ dziaĸaĺ wo'ennychǾ czynnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach prze*ocyǾ za*ieszkach lub
rozruchach țchybaǾ Ɠe uczestnictwo Ubezpieczonego wynikaĸo z wykonywania czynnoŠci sĸuƓbowychǾ stanu wyƓsze'
koniecznoŠci lub obrony konieczne')Ǿ
4) skaƓenia biologicznegoǾ che*icznego lub pro*ieniotwŃrczegoǾ 'eƓeli byĸo one spowodowane dziaĸanie* broni lub
urzûdzenia wykorzystu'ûcego energiĖ rozszczepienia 'ûdrowego lub pro*ieniotwŃrczoŠþ.
2. Ubezpieczyciel *a prawo ograniczyþ wysokoŠþ ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierci do wysokoŠci kwoty rŃwne' ¯wiadczeniu
WykupuǾ w przypadku Š*ierci Ubezpieczonego wskutek okolicznoŠciǾ ktŃrych Ubezpieczony nie podaĸ do wiado*oŠci
Ubezpieczyciela lub podaĸ nieprawdziweǾ a w szczegŃlnoŠci zataiĸ swo'û chorobĖǾ 'eŠliǿ
1) Ubezpieczyciel pytaĸ o nie we wniosku o zawarcie U*owyǾ z wy'ûtkie* przypadkuǾ gdy U*owa zostaĸa zawarta *i*o
braku odpowiedziǾ oraz
2) Š*ierþ Ubezpieczonego nastûpiĸa w okresie pierwszych trzech lat od zawarcia U*owy.
3. Wypĸata ¯wiadczenia WykupuǾ o ktŃre' *owa w ust. 2Ǿ nastĖpu'e na podstawie wniosku o wypĸatĖ ŠwiadczeniaȀ na potrzeby
ustalenia wysokoŠci ¯wiadczenia Wykupu przez dzieĺ rozwiûzania U*owy rozu*ie siĖ dzieĺ dorĖczenia Ubezpieczycielowi
aktu zgonu Ubezpieczonego lub odpisu aktu zgonuǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 22 ust. 4 pkt 4). ¯wiadczenie Wykupu obliczane 'est
zgodnie z Ȩ 25 i wypĸacane w ter*inie okreŠlony* w Ȩ 21 ust. 4.
4.

eƓeli we wniosku o zawarcie U*owy zostaĸ bĸĖdnie podany wiek UbezpieczonegoǾ to wysokoŠþ opĸat pobranych z tytuĸu
ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowegoǾ zostanie skorygowana do wysokoŠci opĸatǾ 'akie powinny byþ pobrane dla
rzeczywistego wieku Ubezpieczonego w dniu rozpoczĖcia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela.

ROWIMANIE UOW
§ 10
Umowa moƓe yþ rozwiûzana wczeŠniej, w przypadku zajŠcia zdarzenia uezpieczeniowego alo na skutek Twojej
decyzji alo zaniechania opĸacania skĸadek w Okresie azowym. PoniƓej znajdziesz dokĸadne informacje na ten temat.
1. U*owa ulega rozwiûzaniu wskutekǿ
1) rozwiûzania U*owy przez Ubezpiecza'ûcego Ȕ z dnie* dorĖczenia Ubezpieczycielowi oŠwiadczenia Ubezpiecza'ûcego
o rozwiûzaniuǾ
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2) niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego kĸadki Regularne' w Okresie azowy* oraz po 'ego upĸywieǾ 'eƓeli nie zostaĸy
opĸacone kĸadki Regularne naleƓne za Okres azowy Ȕ z upĸywe* ostatniego dnia 45 - dniowego okresuǾ wskazanego
w Ȩ 12 ust. 6Ǿ
3) Š*ierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia Ȕ z dnie* dorĖczenia Ubezpieczycielowi aktu zgonu Ubezpieczonego
albo odpisu aktu zgonuǾ z zastrzeƓenie* ust. 5Ǿ
4) doƓycia przez Ubezpieczonego aty oƓycia Ȕ z dnie* aty oƓyciaǾ
5) wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu Ȕ z dnie* dorĖczenia wniosku o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ
6) spadku WartoŠci Rachunku poniƓe' wartoŠci naleƓnych opĸatǾ o ktŃrych *owa w Ȩ 26 w dniu ich pobrania Ȕ z ostatni*
dnie* iesiûca olisy poprzedza'ûcego iesiûc olisyǾ w ktŃry* WartoŠþ Rachunku nie wystarcza na pokrycie opĸat.
2. Ubezpiecza'ûcy *oƓe zĸoƓyþ oŠwiadczenie o rozwiûzaniu U*owy w kaƓdy* czasie 'e' trwania. Rozwiûzanie U*owy nastĖpu'e
w #or*ie pise*ne' lub inne' uzgodnione' po*iĖdzy strona*i.
3. W przypadkachǾ o ktŃrych *owa w ust. 1 pkt 1) Ȕ 2) i 5) - 6)Ǿ Ubezpieczyciel dokona wypĸaty ¯wiadczenia WykupuǾ zgodnie
z zasada*i wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu okreŠlony*i w Ȩ 25.
4. W przypadku rozwiûzania U*owy wskutek niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego kĸadki Regularne'Ǿ Ubezpieczyciel przed
ustalenie* wysokoŠci ¯wiadczenia Wykupu dokona zwrotu na Rachunek ednostek unduszy opĸaty operacy'ne'Ǿ pobrane'
za wezwanie do zapĸaty kĸadki Regularne'.
5. W przypadku Š*ierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel prowadzi Rachunek ednostek unduszy i pobiera opĸatyǾ o ktŃrych
*owa w Ȩ 26Ǿ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ opĸata za ryzyko podlega zwrotowi za okres od Š*ierci Ubezpieczonego do dnia dorĖczenia
aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonu.
6. W przypadku przedter*inowego rozwiûzania U*owy na skutek zĸoƓenia przez Ubezpiecza'ûcego oŠwiadczenia o rozwiûzaniu
U*owyǾ niezapĸacenia kĸadki Regularne'Ǿ spadku WartoŠci Rachunku poniƓe' naleƓnych opĸat albo zĸoƓenia wniosku
o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ o ktŃre' *owa w Ȩ 25Ǿ wypĸacana wysokoŠþ ¯wiadczenia Wykupu w zakresie
WartoŠci zĖŠci azowe' Rachunku uwzglĖdnia poniesione przez Ubezpieczyciela koszty zwiûzane z zawarcie* U*owyǾ w ty*
koszty akwizyc'iǾ koszty zwiûzane z rozwiûzanie* U*owyǾ 'ak rŃwnieƓ koszty zwiûzane z prowadzonû przez Ubezpieczyciela
dziaĸalnoŠciû gospodarczûǾ ktŃre w zwiûzku z przedter*inowy* 'e' rozwiûzanie* nie bĖdû *ogĸy zostaþ pokryte z opĸat
okreŠlonych w Ȩ 26Ǿ 'akie byĸyby pobierane przez Ubezpieczyciela w trakcie caĸego okresuǾ na 'aki U*owa zostaĸa zawarta
oraz *arƓĖ zysku. Wypĸaca'ûc ¯wiadczenie Wykupu Ubezpieczyciel nie nalicza ani nie potrûca z wypĸacanego Šwiadczenia
'akie'kolwiek kary u*owne' lub odstĖpnegoǾ w rozu*ieniu przepisŃw kodeksu cywilnegoǾ zwiûzanych z przedter*inowy*
rozwiûzanie* U*owy.

TCASOWA OC RONA UEPIECENIOWA
§ 11
W okresie pomiĖdzy zĸoƓeniem przez ieie wniosku o zawarcie Umowy a wystawieniem Polisy oejmujemy Ɠycie
Uezpieczonego tymczasowû ochronû uezpieczeniowû, pod warunkiem, Ɠe wpĸacona zostanie Skĸadka Regularna.
1. y*czasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siĖ od dnia dorĖczenia ko*pletnego i poprawnie wypeĸnionego wniosku
o zawarcie U*owy UbezpieczycielowiǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ od dnia zapĸaty kĸadki Regularne'.
2. akres ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe' obe'*u'e zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Š*ierci Ubezpieczonego
spowodowane' nieszczĖŠliwy* wypadkie*. a nieszczĖŠliwy wypadek uzna'e siĖ nagĸe zdarzenieǾ wywoĸane przyczynû
zewnĖtrznûǾ niezaleƓne od woli UbezpieczonegoǾ w ktŃry* uczestniczyĸ Ubezpieczony i ktŃre nastûpiĸo w okresie ty*czasowe'
ochrony ubezpieczeniowe'Ǿ o ile byĸo bezpoŠredniû i wyĸûcznû przyczynû Š*ierci UbezpieczonegoǾ pod warunkie*Ǿ Ɠe Š*ierþ
nastûpiĸa w okresie ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe'.
3. WygaŠniĖcie ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe' nastĖpu'e auto*atycznie we wskazanych niƓe' ter*inachǾ w przypadku
wystûpienia ktŃregokolwiek z nastĖpu'ûcych zdarzeĺǿ
1) zawarcia U*owy Ȕ z upĸywe* dnia bezpoŠrednio poprzedza'ûcego dzieĺ poczûtku odpowiedzialnoŠci Ubezpieczyciela
z tytuĸu U*owyǾ
2) niezawarcia U*owy Ȕ z upĸywe* dniaǾ w ktŃry* Ubezpieczyciel dorĖczyĸ wnioskodawcy zawiado*ienie o od*owie
zawarcia U*owyǾ zgodnie z Ȩ 5 ust. 5 lub zgĸoszenia przez wnioskodawcĖ sprzeciwuǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 6 ust. 3Ǿ
3) upĸywu waƓnoŠci wniosku o zawarcie U*owy Ȕ z upĸywe* dniaǾ w ktŃry* wniosek o zawarcie U*owy utraciĸ waƓnoŠþ
zgodnie z Ȩ 5 ust. 4Ǿ
4) Š*ierci Ubezpieczonego.
4. W przypadku niezawarcia U*owy Ubezpieczyciel zwraca Ubezpiecza'ûce*u kwotĖ rŃwnû kwocie zapĸacone' kĸadki
Regularne'Ǿ z*nie'szone' o opĸatĖ za udzielanie ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe'.
5. W przypadku Š*ierci Ubezpieczonego spowodowane' nieszczĖŠliwy* wypadkie* Ubezpieczyciel wypĸaca UposaƓone*u
lub inne' osobie uprawnione' Šwiadczenie w wysokoŠci zapĸacone' kĸadki Regularne'ǿ
1) z*nie'szone' o opĸatĖ za udzielanie ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe' oraz
2) zwiĖkszone' o 10 000 zĸotych.
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W taki* przypadku Ubezpiecza'ûce*u nie przysĸugu'e zwrot wpĸacone' kĸadki Regularne'.
6. ¯wiadczenie z tytuĸu ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe' nie przysĸugu'eǾ gdy nieszczĖŠliwy wypadek bĖdûcy przyczynû
Š*ierci Ubezpieczonego spowodowany zostaĸ lub zaszedĸ w nastĖpstwieǿ
1) pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpĸywe* alkoholu țrozu*ianego 'ako stanǾ w ktŃry* zawartoŠþ alkoholu w 'ego
organiz*ie wynosi lub prowadzi do stĖƓenia we krwi od 0Ǿ5ʣ alkoholu albo do obecnoŠci w wydychany* powietrzu
od 0Ǿ25 *g alkoholu w 1 d*3) lub pod wpĸywe* ŠrodkŃw odurza'ûcychǾ substanc'i psychotropowych lub ŠrodkŃw
zastĖpczychǾ w rozu*ieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaĸaniu narko*aniiǾ lub lekŃwǾ z wy'ûtkie* lekŃw
zaƓywanych zgodnie z zalecenia*i lekarzaǾ
2) popeĸnienia lub usiĸowania popeĸnienia przez Ubezpieczonego przestĖpstwa u*yŠlnegoǾ
3) sa*obŃ'stwaǾ
4) wo'nyǾ aktŃw terroryz*uǾ dziaĸaĺ wo'ennychǾ czynnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach prze*ocyǾ za*ieszkach
lub rozruchach țchybaǾ Ɠe uczestnictwo Ubezpieczonego wynikaĸo z wykonywania czynnoŠci sĸuƓbowychǾ stanu wyƓsze'
koniecznoŠci lub obrony konieczne')Ǿ
5) uprawiania przez Ubezpieczonego a*atorsko lub wyczynowo sportŃw spadochronowychǾ lotniarstwaǾ paralotniarstwaǾ
szybownictwaǾ lotnictwaǾ sportŃw *otocyklowychǾ sportŃw *otorowodnychǾ wspinaczki skaĸkowe' i wysokogŃrskie'Ǿ
narciarstwa i snowboardingu pozatrasowegoǾ speleologiiǾ nurkowania z uƓycie* sprzĖtu spec'alistycznegoǾ kitesurƜnguǾ
sportŃw walki lub czynnego uczestnictwa Ubezpieczonego w wyŠcigach lub ra'dach sa*ochodowych.
7. W przypadkachǾ gdy nie przysĸugu'e Šwiadczenie z tytuĸu ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe'Ǿ zgodnie z ust. 6Ǿ Ubezpieczyciel zwrŃci kwotĖ rŃwnû kwocie zapĸacone' kĸadki Regularne'Ǿ z*nie'szone' o opĸatĖ za udzielanie ty*czasowe' ochrony
ubezpieczeniowe'.

SADI
§ 12
Termin opĸacania skĸadek jest indywidualnie ustalony dla kaƓdej Umowy i zaleƓy od dnia poczûtku Okresu
Uezpieczenia oraz wyranej czĖstotliwoŠci naleƓnych wpĸat.
Przykĸad opĸacania skĸadek
ș zieĺ poczûtku Okresu Ubezpieczenia Ȕ 5 stycznia RRRR r.
ș zĖstotliwoŠþ opĸacania skĸadek Ȕ *iesiĖcznie
ș er*in opĸacania skĸadek Ȕ 5. dnia kaƓdego *iesiûca kalendarzowego
Oznacza toǾ Ɠe wpĸacona przez iebie kĸadka Regularna za okres rozpoczyna'ûcy siĖ 5 lutego i koĺczûcy siĖ 4 *arca
powinna znaleƑþ siĖ na naszy* rachunku na'pŃƑnie' 5 lutego.
1. kĸadka Regularna opĸacana 'est z gŃryǾ nie pŃƑnie' niƓ do pierwszego dnia okresuǾ za ktŃry 'est naleƓnaǾ z czĖstotliwoŠciû
*iesiĖcznûǾ kwartalnûǾ pŃĸrocznû lub rocznû.
2. ini*alne wysokoŠci kĸadki Regularne'Ǿ uzaleƓnione od czĖstotliwoŠci opĸacania kĸadki Regularne' oraz *aksy*alna
wysokoŠþ kĸadki Regularne' wskazane sû w ust. 3 aĸûcznika nr 1 do OWU.
3. Ubezpiecza'ûcy *a prawo dokonywania wpĸat kĸadek odatkowychǾ niezaleƓnie od kĸadki Regularne'Ǿ w wysokoŠci nie
niƓsze' niƓ *ini*alna wysokoŠþ kĸadki odatkowe' okreŠlona w ust. 4 aĸûcznika nr 1 do OWU.
o kaƓdej Umowy przypisane sû indywidualnie ustalone numery rachunków ankowych:
„Rachunek ankowy do wpĸat Skĸadek Regularnych”
„Rachunek ankowy do wpĸat Skĸadek odatkowych”
okonujûc wpĸat, pamiĖtaj o wĸaŠciwym numerze rachunku Ȕ pozwoli to na prawidĸowe zaksiĖgowanie skĸadek.
4. kĸadka Regularna i kĸadki odatkowe wpĸacane sû na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczyciela.
5. a dzieĺ zapĸaty kĸadki Regularne' i kĸadki odatkowe' uzna'e siĖ dzieĺǾ w ktŃry* kĸadka Regularna lub kĸadka odatkowa
wpĸynĖĸa na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
6. W przypadku niezapĸacenia przez Ubezpiecza'ûcego kĸadki Regularne' w ter*inieǾ o ktŃry* *owa w ust. 1Ǿ Ubezpieczyciel
wezwie pise*nie Ubezpiecza'ûcego do zapĸaty kĸadki Regularne' w dodatkowy* ter*inieǾ koĺczûcy* siĖ w 45 dniu liczûc
od pierwszego dnia okresuǾ za ktŃry skĸadka 'est naleƓnaǾ oraz powiado*i go o skutkach niezapĸacenia kĸadki Regularne'
w dodatkowy* ter*inie. a wezwanie do zapĸaty kĸadki Regularne'Ǿ Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû w wysokoŠci
wskazane' w ust. 8 aĸûcznika nr 1 do OWU.
eŠli nie opĸacisz Skĸadki Regularnej w terminie, poprosimy iĖ o uzupeĸnienie zalegĸoŠci i wskaƓemy, w jakim
terminie powinieneŠ to zroiþ. eŠli nie uzupeĸnisz zalegĸoŠci:
ș w Okresie azowym Ȕ Twoja Umowa ulegnie rozwiûzaniu.
ș po Okresie azowym Ȕ Umowa automatycznie przeksztaĸci siĖ w UmowĖ ezskĸadkowû.
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7. W przypadkuǾ gdy kĸadka Regularna nie zostanie opĸacona na'pŃƑnie' w okresie 45 dni od pierwszego dnia okresuǾ za ktŃry
'est naleƓnaǿ
1) w Okresie azowy* oraz po 'ego upĸywieǾ 'eŠli nie zostaĸy opĸacone kĸadki Regularne naleƓne za Okres azowy - U*owa
ulegnie rozwiûzaniu z ostatni* dnie* 45 - dniowego okresuǾ
2) po Okresie azowy*Ǿ pod warunkie* opĸacenia kĸadek Regularnych naleƓnych za Okres azowy - U*owa ulegnie
przeksztaĸceniu w U*owĖ bezskĸadkowû.
8. Wszelkie kwoty wpĸacone przez Ubezpiecza'ûcego na rachunek bankowy wskazany przez UbezpieczycielaǾ w okresieǾ o ktŃry*
*owa w ust. 6Ǿ zostanû zaliczone na poczet pierwsze' niezapĸacone'Ǿ zgodnie z ust. 1Ǿ kĸadki Regularne'.
9. kĸadki Regularne niezapĸacone przez Ubezpiecza'ûcego w dodatkowy* ter*inieǾ o ktŃry* *owa w ust. 6Ǿ nie bĖdû
traktowane przez Ubezpieczyciela 'ako 'ego naleƓnoŠþ i w zwiûzku z ty* Ubezpieczyciel nie bĖdzie ich dochodziĸ. ednakƓe
brak zapĸaty tych kĸadek Regularnych wiûƓe siĖ z konsekwenc'a*i szczegŃĸowo okreŠlony*i w ninie'szych OWU.
Podczas trwania Okresu azowego moƓesz dokonywaþ nadpĸaty Skĸadek Regularnych.
Najlepiej, jeŠli wpĸacana przez ieie kwota Ėdzie stanowiĸa wielokrotnoŠþ Twojej Skĸadki Regularnej.
AyŠmy mogli szyciej alokowaþ nadpĸatĖ, w tytule przelewu okreŠl, ile Skĸadek Regularnych nadpĸacasz.
Przykĸady nadpĸat
Przykĸad nr 1 Ȕ Nadpĸata w wysokoŠci wielokrotnoŠci Skĸadki Regularnej
Ȕ Wy*agana kĸadka Regularna ț*iesiĖcznie) Ȕ 300 
Ȕ adpĸata 3 600  ț3 600 ǿ 300 ʲ 12) Ȕ wysokoŠþ nadpĸaty stanowi 12-krotnoŠþ kĸadki Regularne'.
aĸa kwota nadpĸaty za 12 kĸadek Regularnych zostanie alokowana na zĖŠci azowe' Rachunku.
Przykĸad nr 2 Ȕ Nadpĸata niestanowiûca wielokrotnoŠci Skĸadki Regularnej
Ȕ Wy*agana kĸadka Regularna ț*iesiĖcznie) Ȕ 300 
Ȕ adpĸata 2 950 
Ȕ WysokoŠþ nadpĸaty ʲ 9-krotnoŠþ kĸadki Regularne' ʲ 2 700 
Ȕ adwyƓka ʲ 250 
adpĸata 9 kĸadek Regularnych zostanie alokowana na zĖŠci azowe' Rachunku.
adwyƓka w wysokoŠci 250  zostanie i zwrŃcona.
10. W Okresie azowy* Ubezpiecza'ûcy *a prawo dokonaþ zapĸaty kĸadek Regularnych za wiĖce' niƓ 'eden okres wy*agalnoŠciǾ
*aksy*alnie za okres do koĺca Okresu azowego.
11. Wszystkie wpĸacone kĸadki RegularneǾ stanowiûce nadpĸatĖǾ zostanû zapisane w postaci ednostek unduszy na Rachunku
ednostek unduszy zgodnie z yspozyc'û taĸûǾ na zasadach okreŠlonych w Ȩ 16 i bĖdû traktowane w taki sa* sposŃbǾ 'ak
wpĸata kĸadki Regularne'Ǿ naleƓne' za na'bliƓszy okres wy*agalnoŠci.
12. W przypadku dokonania nadpĸaty w wysokoŠci kwoty niestanowiûce' wielokrotnoŠci kĸadki Regularne' dla dane' U*owyǾ
Ubezpieczyciel dokona zapisania ŠrodkŃw pochodzûcych z nadpĸaty na Rachunku ednostek unduszy w wysokoŠci
stanowiûce' odpowiedniû wielokrotnoŠþ kĸadki Regularne' za okresǾ o ktŃry* *owa w ust. 10Ǿ nato*iast pozostaĸa czĖŠþ
wpĸacone' przez Ubezpiecza'ûcego kwoty zostanie zwrŃcona Ubezpiecza'ûce*u przez Ubezpieczyciela.
13. W okresieǾ za ktŃry zostaĸa dokonana nadpĸataǿ
1) Ubezpieczyciel nie dokonu'e indeksac'i kĸadki Regularne'Ǿ o ktŃre' *owa w Ȩ 13Ǿ
2) Ubezpiecza'ûcy nie *oƓe dokonaþ z*iany czĖstotliwoŠci opĸacania kĸadki Regularne' zgodnie z ust. 14 oraz z*iany
wysokoŠci kĸadki Regularne' zgodnie z ust. 15.
zĖstotliwoŠþ, z jakû Ėdziesz opĸacaþ skĸadkĖ, wskazujesz po raz pierwszy we wniosku o zawarcie Umowy.
Przed kaƓdû Rocznicû Polisy moƓesz jû zmieniþ Ȕ nowa czĖstotliwoŠþ Ėdzie oowiûzywaĸa od kolejnego Roku Polisy.
14. W kaƓdû RocznicĖ olisyǾ Ubezpiecza'ûcy *a prawo z*ieniþ czĖstotliwoŠþ opĸacania kĸadki Regularne'Ǿ pod warunkie*Ǿ iƓ
wniosek Ubezpiecza'ûcego o z*ianĖ czĖstotliwoŠci zostanie dorĖczony Ubezpieczycielowi przed Rocznicû olisyǾ od ktŃre'
z*iana *a byþ dokonanaǾ na'pŃƑnie' przed dnie* zapĸaty pierwsze' kĸadki Regularne' w kole'ny* Roku olisy. a z*ianĖ
czĖstotliwoŠci opĸacania kĸadki Regularne'Ǿ Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû w wysokoŠci wskazane' w ust. 8
aĸûcznika nr 1 do OWU.
PamiĖtaj, Ɠe dopiero po upĸywie Okresu azowego moƓesz oniƓyþ wysokoŠþ Skĸadki Regularnej.
15. W kaƓdû RocznicĖ olisyǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ po upĸywie Okresu azowegoǾ Ubezpiecza'ûcy *a prawo obniƓyþ wysokoŠþ
kĸadki Regularne'Ǿ pod warunkie* opĸacenia kĸadek Regularnych naleƓnych za Okres azowyǾ o ile speĸnione zostanû
ĸûcznie nastĖpu'ûce warunkiǿ
1) wniosek o obniƓenie wysokoŠci kĸadki Regularne' zostaĸ dorĖczony Ubezpieczycielowi przed Rocznicû olisyǾ od ktŃre'
z*iana ta *a byþ dokonanaǾ na'pŃƑnie' przed dnie* zapĸaty pierwsze' kĸadki Regularne' w kole'ny* Roku olisyǾ
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2) kĸadki Regularne za okres poprzednich at olisy zostaĸy zapĸacone w naleƓne' wysokoŠciǾ
3) wysokoŠþ obniƓone' kĸadki Regularne' nie bĖdzie niƓsza niƓ *ini*alna wysokoŠþ kĸadki Regularne'Ǿ o ktŃre' *owa
w ust. 2.
16. W kaƓdû RocznicĖ olisyǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ po zĸoƓeniu przez Ubezpiecza'ûcego wniosku o z*ianĖ wysokoŠci ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierciǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 3 ust. 4Ǿ Ubezpiecza'ûcy *a prawo podwyƓszyþ wysokoŠþ kĸadki Regularne'Ǿ
o ile speĸnione zostanû ĸûcznie nastĖpu'ûce warunkiǿ
1) wniosek o podwyƓszenie wysokoŠci kĸadki Regularne' zostaĸ dorĖczony Ubezpieczycielowi przed Rocznicû olisyǾ od
ktŃre' z*iana ta *a byþ dokonanaǾ na'pŃƑnie' przed dnie* zapĸaty pierwsze' kĸadki Regularne' w kole'ny* Roku olisyǾ
2) kĸadki Regularne za okres poprzednich at olisy zostaĸy zapĸacone w naleƓne' wysokoŠci.
17. a z*ianĖ wysokoŠci kĸadki Regularne'Ǿ o ktŃre' *owa w ust. 15 Ȕ 16Ǿ Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû w wysokoŠci
wskazane' w ust. 8 aĸûcznika nr 1 do OWU.

INDESACJA SADI REGULARNEJ
§ 13
Przed kaƓdû Rocznicû Polisy otrzymasz od nas propozycjĖ indeksacji Skĸadki Regularnej, czyli jej podwyƓszenia
o wskaƑnik opisany poniƓej. Indeksacja Skĸadki Regularnej moƓe mieþ wpĸyw na wysokoŠþ ¯wiadczenia z tytuĸu
¯mierci, jeƓeli nastûpiĸa ona w okresie pierwszych 5 Lat Polisy.
PamiĖtaj, Ɠe masz prawo do odmowy.
1. W kaƓdû RocznicĖ olisy Ubezpieczyciel dokonu'e indeksac'i polega'ûce' na podwyƓszeniu wysokoŠci kĸadki Regularne'
opĸacane' przez Ubezpiecza'ûcego z tytuĸu U*owyǾ zgodnie z zasada*i okreŠlony*i poniƓe'. ndeksac'a kĸadki Regularne'
*a wpĸyw na WartoŠþ Rachunku.
2. kĸadka Regularna 'est podwyƓszana o wiĖkszû z dwŃch wartoŠciǿ
1) 12 *iesiĖczny wskaƑnik wzrostu cen towarŃw i usĸugǾ ogĸaszany przez ĸŃwny Urzûd tatystyczny na koniec kwartaĸu
kalendarzowegoǾ koĺczûcego siĖ nie wczeŠnie' niƓ 6 *iesiĖcy i nie pŃƑnie' niƓ 3 *iesiûce przed Rocznicû olisyǾ
2) 5ʢ.
3. Ubezpieczyciel poin#or*u'e Ubezpiecza'ûcego na piŠ*ie o za*iarze dokonania indeksac'i kĸadki Regularne'Ǿ nie pŃƑnie'
niƓ na 30 dni przed Rocznicû olisyǾ od ktŃre' indeksac'a *a zostaþ dokonana.
4. Ubezpiecza'ûcy *oƓe nie wyraziþ zgody na proponowanû indeksac'Ė kĸadki Regularne'Ǿ in#or*u'ûc o ty* UbezpieczycielaǾ
w ter*inie do 7 dni przed Rocznicû olisyǾ od ktŃre' indeksac'a *a zostaþ dokonanaǾ na'pŃƑnie' przed dnie* zapĸaty
pierwsze' kĸadki Regularne' w kole'ny* Roku olisy. rak sprzeciwu w powyƓszy* ter*inie uznany bĖdzie za rŃwnoznaczny
z wyraƓenie* zgody na indeksac'Ė kĸadki Regularne'.
5. ndeksac'a nie 'est dokonywana w okresieǾ za ktŃry nadpĸacone zostaĸy kĸadki Regularne.

AWIESENIE OPACANIA SADE REGULARNC
§ 14
eŠli w Okresie azowym țale dopiero po 3 Rocznicy PolisyȜ Twoja sytuacja uniemoƓliwia i zapĸatĖ Skĸadek
Regularnych, moƓesz skorzystaþ z prawa do zawieszenia wpĸat.
awieszeniu ulegajû wpĸaty skĸadek na okres 12 miesiĖcy, ale ochrona uezpieczeniowa w tym czasie trwa nadal.
awieszenie wpĸat powoduje przesuniĖcie Okresu azowego o 1 rok i przedĸuƓenie Okresu Uezpieczenia.
1. Ubezpiecza'ûce*u przysĸugu'e prawo do 'ednorazowego zawieszenia opĸacania kĸadki Regularne'Ǿ na warunkach okreŠlonych
w ust. 2. awieszenie opĸacania kĸadki Regularne' nastĖpu'e na okres dwunastu iesiĖcy olisy.
2. awieszenie opĸacania kĸadki Regularne' 'est *oƓliwe tylko w trakcie trwania Okresu azowegoǾ 'ednak nie wczeŠnie' niƓ po
upĸywie trzecie' Rocznicy olisyǾ o ile kĸadki Regularne za okres pierwszych trzech at olisy zostaĸy zapĸacone w naleƓne'
wysokoŠci.
3. Ubezpiecza'ûcy *a obowiûzek poin#or*owaþ Ubezpieczyciela o zawieszeniu opĸacania kĸadki Regularne'Ǿ w #or*ie pise*ne'
lub inne' uzgodnione' po*iĖdzy strona*iǾ w ter*inie do 30 dni po upĸywie ter*inuǾ w ktŃry* kĸadka Regularna powinna
byþ opĸacona. awieszenie rozpoczyna siĖ z dnie*Ǿ w ktŃry* kĸadka Regularna powinna byþ opĸacona.
4. W okresie zawieszenia opĸacania kĸadki Regularne'Ǿ Ubezpiecza'ûcy zachowu'e prawo do dokonywania wpĸat kĸadek
odatkowychǾ onwers'iǾ caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu oraz czĖŠciowe' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu z zĖŠci
Wolne' Rachunku. W okresie zawieszenia opĸacania kĸadki Regularne' Ubezpieczyciel nie dokonu'e indeksac'i kĸadki
Regularne'Ǿ o ktŃre' *owa w Ȩ 13. a zawieszenie opĸacania kĸadki Regularne'Ǿ Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû
w wysokoŠci wskazane' w ust. 8 aĸûcznika nr 1 do OWU.
5. Okres zawieszenia opĸacania kĸadki Regularne' wygasa z upĸywe* dwunastego iesiûca olisy zawieszenia opĸacania
kĸadki Regularne'.
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Konsekwencje zawieszenia wpĸat
6. awieszenie opĸacania kĸadek Regularnychǿ
1) powodu'e wydĸuƓenie koĺca Okresu azowego o okres 12 iesiĖcy olisy i ty* sa*y* odroczenie *oƓliwoŠci przeksztaĸcenia
U*owy w U*owĖ bezskĸadkowû oraz przedĸuƓenie Okresu Ubezpieczenia o 1 Rok olisyǾ
2) wpĸywa na zasady ustalania wysokoŠci ¯wiadczenia Wykupu w zakresie zĖŠci azowe' Rachunku.
Wpĸaty w okresie zawieszenia
7. Wszelkie wpĸaty dokonane w okresie zawieszenia opĸacania kĸadki Regularne' traktowane bĖdû przez Ubezpieczyciela 'ako
wpĸata kĸadki odatkowe'Ǿ z zastrzeƓenie* warunku *ini*alne' wysokoŠci kĸadki odatkowe'. W przypadkuǾ gdy wysokoŠþ
wpĸaty bĖdzie niƓsza niƓ *ini*alna wysokoŠþ kĸadki odatkowe'Ǿ wŃwczas kwota ta zostanie zwrŃcona Ubezpiecza'ûce*u
przez Ubezpieczyciela.

UOWA ESADOWA
§ 15
Umowa ezskĸadkowa moƓliwa jest nie wczeŠniej niƓ po upĸywie Okresu azowego.
W czasie jej trwania nie musisz opĸacaþ Skĸadki Regularnej, 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 kĸadek Regularnych naleƓnych za Okres azowyǾ na zasadach okreŠlonych w ust. 2. a dokonanie przeksztaĸcenia
U*owy w U*owĖ bezskĸadkowûǾ Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû w wysokoŠci wskazane' w ust. 8 aĸûcznika
nr 1 do OWU.
2. rzeksztaĸcenie U*owy w U*owĖ bezskĸadkowû *oƓliwe 'estǿ
1) na wniosek Ubezpiecza'ûcegoǾ zĸoƓony w #or*ie pise*ne' lub inne' uzgodnione' po*iĖdzy strona*i - z dnie* zĸoƓenia
wnioskuǾ albo
2) auto*atycznieǾ w przypadkuǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 12 ust. 7 pkt 2) - z dnie*Ǿ w ktŃry* kĸadka Regularna powinna byþ
opĸacona.
3. W okresie obowiûzywania U*owy bezskĸadkowe' Ubezpiecza'ûcy zachowu'e prawo do dokonywania onwers'iǾ wpĸat
kĸadki odatkowe' oraz czĖŠciowe' lub caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu.
4. owrŃt do U*owy z opĸacanû kĸadkû Regularnû '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 Regularne' powinna
ona byþ opĸacona.

DSPOCJE INWESTOWANIA SADE
§ 16
Pierwszû decyzjĖ o tym, jak Ėdû inwestowane Twoje skĸadki, podejmujesz juƓ na etapie wniosku o zawarcie
Umowy, wypeĸniajûc yspozycjĖ Staĸû. otyczy ona wszystkich przyszĸych Skĸadek Regularnych i odatkowych.
Przykĸad yspozycji Staĸej
od ozyc'i nwestycy'ne'
Udziaĸ rocentowy

U 1

U 2

U 3

U 4

Razem

50ʢ

15ʢ

10ʢ

25ʢ

100%

asady wskazywania udziaĸu procentowegoǿ
ș nie *oƓe byþ niƓszy niƓ 10ʢ
ș wskazywany 'est z dokĸadnoŠciû do 1ʢ
ș su*a wszystkich udziaĸŃw *usi byþ rŃwna 100ʢ
1. yspozyc'a taĸa skĸadana 'est przez Ubezpiecza'ûcego we wniosku o zawarcie U*owy.
2. yspozyc'aǾ o ktŃre' *owa w ust. 1Ǿ okreŠla procentowy udziaĸ poszczegŃlnych ozyc'i nwestycy'nych w kĸadce Regularne'
i kĸadce odatkowe'Ǿ z dokĸadnoŠciû do 1ʢǾ z zastrzeƓenie*Ǿ Ɠe udziaĸ 'edne' ozyc'i nwestycy'ne' w kĸadce Regularne'
oraz kĸadce odatkowe' nie *oƓe byþ niƓszy niƓ 10ʢǾ a su*a udziaĸŃw ozyc'i nwestycy'nych okreŠlonych w dyspozyc'i
*usi wynieŠþ 100ʢ. aksy*alna liczba ozyc'i nwestycy'nych na Rachunku ednostek unduszy 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 Regularne' lub
kĸadki odatkowe'. W przeciwny* wypadku zastosowanie bĖdzie *iaĸa poprzednia yspozyc'a taĸaǾ a nowa yspozyc'a
taĸa bĖdzie *iaĸa zastosowanie do kole'nych wpĸat skĸadek. a z*ianĖ yspozyc'i taĸe'Ǿ Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ
operacy'nû w wysokoŠci wskazane' w ust. 8 aĸûcznika nr 1 do OWU.
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Skĸadka odatkowa moƓe yþ zainwestowana w inny sposó niƓ wskazany w yspozycji Staĸej.
Skĸadajûc yspozycjĖ ednorazowû, decydujesz, jak zostanie zainwestowana najliƓsza Skĸadka odatkowa,
wpĸacona po zĸoƓeniu dyspozycji. Natomiast kolejne Skĸadki odatkowe inwestowane Ėdû zgodnie z oowiûzujûcû
yspozycjû Staĸû.

01.01.RRRR

20.02.RRRR

15.03.RRRR

18.03.RRRR

01.04.RRRR

Dyspozycja
Stała

Dyspozycja
Jednorazowa

Składka
Dodatkowa

Składka
Regularna

Składka
Dodatkowa

Zgodnie
z Dyspozycją
Jednorazową

Zgodnie z Dyspozycją Stałą

4. Ubezpiecza'ûcy *oƓe w kaƓdy* czasie zĸoƓyþ yspozyc'Ė ednorazowû dotyczûcû inwestowania kĸadki odatkowe'.
yspozyc'a ta dotyczy 'edne' na'bliƓsze' kĸadki odatkowe'Ǿ ktŃra zostanie zapĸacona po zĸoƓeniu dyspozyc'i. W przypadku
zapĸaty kole'nych kĸadek odatkowychǾ zostanû one podzielone zgodnie z yspozyc'û taĸûǾ o ktŃre' *owa w ust. 1Ǿ
z zastrzeƓenie* ust. 3. a zĸoƓenie yspozyc'i ednorazowe'Ǿ Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû w wysokoŠci
wskazane' w ust. 8 aĸûcznika nr 1 do OWU.

APISWANIE SADE NA RAC UNU JEDNOSTE FUNDUS
§ 17
Ay moƓna yĸo zainwestowaþ wpĸacane przez ieie skĸadki, musimy dokĸadnie zidentyƜkowaþ Twojû wpĸatĖ.
PamiĖtaj, ay w tytule przelewu wpisaþ nr Polisy.
1. kĸadka Regularna oraz kĸadki odatkowe zapisywane sû na Rachunku ednostek unduszy 'ako odpowiednia liczba
ednostek unduszyǾ pod warunkie*Ǿ Ɠe doku*ent lub polecenie wpĸaty kĸadki Regularne' lub kĸadki odatkowe' zawiera
dane niezbĖdne do identyƜkac'i Ubezpiecza'ûcegoǾ takie 'ak i*iĖ i nazwisko Ubezpiecza'ûcego oraz nu*er olisy.
2. o czasu zapisania kĸadki Regularne' i kĸadki odatkowe' 'ako odpowiednie' liczby ednostek unduszyǾ Šrodki pochodzûce
ze kĸadki Regularne' i kĸadki odatkowe' sû zapisywane na Rachunku ednostek unduszy 'ako Šrodki pieniĖƓneǾ ktŃre
nie sû oprocentowane i ktŃry*i Ubezpiecza'ûcy nie *oƓe dysponowaþ.
3.  zastrzeƓenie* ust. 5 oraz Ȩ 28 ust. 2 i Ȩ 34Ǿ liczba i wartoŠþ ednostek unduszyǾ zapisana na Rachunku ednostek unduszy
w nastĖpstwie zapĸaty kĸadki Regularne'Ǿ ustalana 'est na podstawie en ednostek unduszy z na'bliƓszego nia Wyceny
nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w drugi* niu Roboczy* od zaksiĖgowania kĸadki Regularne' na Rachunku ednostek
unduszyǾ zgodnie z yspozyc'û taĸûǾ z zachowanie* postanowieĺ ust. 1 - 2.
4.  zastrzeƓenie* ust. 5 oraz Ȩ 28 ust. 2 i Ȩ 34Ǿ liczba i wartoŠþ ednostek unduszy zapisana na Rachunku ednostek unduszy
w nastĖpstwie zapĸaty kĸadki odatkowe'Ǿ ustalana 'est na podstawie en ednostek unduszy z na'bliƓszego nia Wyceny
nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w drugi* niu Roboczy* od zaksiĖgowania kĸadki odatkowe' na Rachunku ednostek
unduszyǾ z zachowanie* postanowieĺ ust. 1 - 2. odziaĸ kĸadki odatkowe' nastĖpu'e zgodnie z yspozyc'û taĸûǾ chyba
Ɠe na'pŃƑnie' w dniu zapĸaty kĸadki odatkowe' zostanie dorĖczona Ubezpieczycielowi yspozyc'a ednorazowa dotyczûca
inwestowania kĸadki odatkowe'.
Nie wszystkie Uezpieczeniowe Fundusze Kapitaĸowe țUFKȜ sû wyceniane codziennie. eƓeli wycena funduszu
nie nastĖpuje w kaƓdym niu Rooczym, to szczegóĸowe informacje o tym znajdziesz w jego charakterystyce
znajdujûcej siĖ w Regulaminie Uezpieczeniowych Funduszy Kapitaĸowych.
5. asady zapisywania na Rachunku ednostek unduszy 'ednostek Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena
nie 'est dokonywana w kaƓdy* niu Roboczy*Ǿ okreŠlone sû w Regula*inie Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowych.

ONWERSJA
§ 18
W kaƓdym czasie moƓesz zmieniþ Pozycje Inwestycyjne zapisane na Twoim rachunku. PamiĖtaj, Ɠe:
ș realizujûc dyspozycjĖ za pomocû Skandia Online, nie poniesiesz Ɠadnych kosztów
ș przy Konwersji nie poieramy podatku od zysków kapitaĸowych
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Przykĸad caĸkowitej Konwersji
Oecna struktura Rachunku ednostek Funduszy
od ozyc'i nwestycy'ne'
U 1

U 2

U 3

U 4

Razem

Udziaĸ rocentowy

15ʢ

10ʢ

25ʢ

100%

50ʢ

miana caĸej struktury portfela inwestycyjnego
od ozyc'i nwestycy'ne'
U 5
Udziaĸ rocentowy
50ʢ

U 6
50ʢ

Razem
100%

W wyniku zĸoƓone' dyspozyc'i onwers'i
ș sprzeda*y #unduszeǿ U  1Ǿ U  2Ǿ U  3 oraz U  4
ș kupi*y #unduszeǿ U  5 i U  6
Przykĸad czĖŠciowej Konwersji
Oecna struktura Rachunku ednostek Funduszy
od ozyc'i nwestycy'ne'
U 1

U 2

U 3

U 4

Razem

Udziaĸ rocentowy

15ʢ

10ʢ

25ʢ

100%

50ʢ

SprzedaƓ funduszu UFK 1 țsprzedaƓ wszystkich jednostek z tej pozycjiȜ
yspozyc'a
SprzedajĖ
țwskazu'esz ʢ sprzedawanych 'ednostek w dane' pozyc'i
inwestycy'ne'Ǿ w ty* wypadku caĸoŠþǾ czyli 100ʢ)

KupujĖ
țokreŠlasz pozyc'e inwestycy'neǾ ktŃrych 'ednostki
inwestycy'ne kupisz ze sprzedaƓy U 1)

U  1 Ȕ 100ʢ

U  6 Ȕ 50ʢ

U  5 Ȕ 50ʢ
Razem: 100%
Struktura Rachunku ednostek Funduszy po dokonaniu Konwersji
od ozyc'i nwestycy'ne'
U 2
U 3
U 4

U 5

U 6

Razem

Udziaĸ rocentowy

25ʢ

25ʢ

100%

15ʢ

10ʢ

25ʢ

U  5 i U  6 Ȕ zakupione
ze sprzedaƓy U  1

Opis

1. Ubezpiecza'ûcy w kaƓdy* czasie *oƓe zĸoƓyþ wniosek o dokonanie onwers'i. Wniosek o dokonanie onwers'i okreŠla
sposŃb podziaĸu ŠrodkŃw zgro*adzonych na Rachunku ednostek unduszy po*iĖdzy poszczegŃlne ozyc'e nwestycy'neǾ
z dokĸadnoŠciû do 1ʢǾ z zastrzeƓenie*Ǿ Ɠe udziaĸ 'edne' ozyc'i nwestycy'ne' nie *oƓe byþ niƓszy niƓ 10ʢǾ a su*a udziaĸŃw
ozyc'i nwestycy'nych w dyspozyc'i onwers'i *usi wynosiþ 100ʢ. W wyniku dokonania onwers'i ĸûczna liczba ozyc'i
nwestycy'nych na Rachunku ednostek unduszy nie *oƓe przekroczyþ 10.
2. 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 Roboczy* od dnia dorĖczenia
Ubezpieczycielowi wniosku o dokonanie onwers'iǾ z zastrzeƓenie* ust. 3 oraz Ȩ 28 ust. 2 i Ȩ 34.
3. W przypadku niedokonywania wyceny 'ednostek danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego w kaƓdy* niu
Roboczy*Ǿ zasady i ter*iny dokonywania onwers'i okreŠlone sû w Regula*inie Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowych.
4. a dokonanie onwers'i Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû w wysokoŠci wskazane' w ust. 8 aĸûcznika nr 1 do OWU.

POCJE INWESTCJNE
§ 19
Lista pozycji, w które moƓesz inwestowaþ skĸadki wskazana jest w Wykazie Pozycji Inwestycyjnych, który otrzymaĸeŠ
wraz z OWU przed zawarciem Umowy. Przed wyorem Pozycji Inwestycyjnych zapoznaj siĖ z ich charakterystykû
oraz zasadami dziaĸania. Informacje te znajdziesz w Regulaminie Uezpieczeniowych Funduszy Kapitaĸowych
oraz Regulaminach Usĸug odatkowych.
okumenty te znajdziesz równieƓ po zalogowaniu do serwisu Skandia Online.
1. Ubezpiecza'ûcy przed zawarcie* U*owy otrzy*u'e OWUǾ Regula*in Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ aktualny
na dzieĺ wypeĸniania wniosku o zawarcie U*owy Wykaz ozyc'i nwestycy'nych o#erowanych przez Ubezpieczyciela oraz
Regula*iny Usĸug odatkowychǾ 'eƓeli Ubezpiecza'ûcy wybierze danû usĸugĖ.
2. Wykaz ozyc'i nwestycy'nychǾ Regula*in Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowych oraz Regula*iny Usĸug odatkowych
sû dostĖpne na stronie internetowe' Ubezpieczyciela.
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UPOSAáENI
§ 20
uƓ we wniosku o zawarcie Umowy moƓesz wskazaþ osoy, które majû otrzymaþ pieniûdze w przypadku Twojej
Šmierci. Takie osoy nazywamy UposaƓonymi, czyli uprawnionymi do otrzymania Šwiadczenia z tytuĸu Šmierci.
Nie muszû nimi yþ czĸonkowie rodziny.
NiezaleƓnie od tego, kto zostanie wskazany, postĖpowanie dotyczûce wypĸaty Šwiadczeĺ jest takie samo.
1. rawo do wskazania 'ednego lub wiĖce' UposaƓonych 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
wskazanych UposaƓonych w kwocie ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierciǾ z dokĸadnoŠciû do 1ʢ.
4.

eƓeli Ubezpiecza'ûcy wskazaĸ wiĖce' niƓ 'ednego UposaƓonego i nie okreŠliĸ udziaĸu kaƓdego z nich w kwocie ¯wiadczenia
z tytuĸu ¯*ierciǾ 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 wskazanie UposaƓonego
uzna'e siĖ za bezskuteczneǾ a udziaĸ z*arĸego UposaƓonego dolicza siĖ proporc'onalnie do udziaĸu pozostaĸych wskazanych
UposaƓonych.
MoƓesz równieƓ wskazaþ UposaƓonych astĖpczych, którzy otrzymajû pieniûdze w razie Šmierci Uezpieczonego,
jeƓeli UposaƓony nie zostaĸ wskazany, zmarĸ alo utraciĸ prawo do otrzymania Šwiadczenia.
6. ostanowienia ustĖpŃw 1 - 5 stosu'e siĖ odpowiednio do UposaƓonego astĖpczego.
asady wypĸacania ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci w przypadku,
gdyy ani UposaƓeni ani UposaƓeni astĖpczy nie zostali wskazani.
7. 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
1) *aĸƓonek UbezpieczonegoǾ
2) dzieci Ubezpieczonego Ȕ w czĖŠciach rŃwnychǾ
3) rodzice Ubezpieczonego Ȕ w czĖŠciach rŃwnychǾ
4) rodzeĺstwo Ubezpieczonego Ȕ w czĖŠciach rŃwnychǾ
5) pozostali spadkobiercy Ubezpieczonego niewy*ienieni w pkt 1) Ȕ 4)Ǿ z wyĸûczenie* g*iny ostatniego *ie'sca za*ieszkania
Ubezpieczonego i karbu aĺstwa Ȕ w czĖŠciach rŃwnych.
8. W przypadku wskazany* w ust. 7Ǿ ¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci wypĸacane 'est na rzecz osoby wy*ienione' w kole'ny*
punkcie wyĸûcznie w sytuac'iǾ gdy Ɠadna z osŃb wskazanych w punktach poprzedza'ûcych 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. 7 - 8.

ASAD WPAT ¯WIADCE
§ 21
darzenie uezpieczeniowe moƓna do nas zgĸosiþ:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi Klienta, 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 ochronû 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 ochronû ubezpieczeniowûǾ Ubezpieczyciel w ter*inie 7 dni od
dnia otrzy*ania tego zawiado*ieniaǾ 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 zgĸoszonych roszczeĺ i wysokoŠci ŠwiadczeniaǾ a takƓe in#or*u'e osobĖ wystĖpu'ûcû z roszczenie* pise*nie lub
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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. oczûwszy od za*iany ednostek unduszy na Šrodki pieniĖƓne do dnia wypĸaty ŠwiadczeniaǾ na Rachunku ednostek unduszy
zapisywane sû Šrodki pieniĖƓne w wysokoŠci ustalone' w oparciu o zasady okreŠlone w Ȩ 22 - 25Ǿ ktŃre sû nieoprocentowane.
Wypĸata nastûpi w ciûgu 30 dni od dnia otrzymania zgĸoszenia. eƓeli jednak okolicznoŠci zdarzenia nie Ėdû
wystarczajûco wyjaŠnione, a dokumenty Ėdû nieprawidĸowe lu niekompletne, wówczas wypĸacimy pieniûdze
dopiero po ostatecznym ustaleniu naszej odpowiedzialnoŠci, ale nie póƑniej niƓ w ciûgu 14 dni od momentu
wyjaŠnienia sprawy.
4. ¯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. 4Ǿ wy'aŠnienie okolicznoŠci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoŠci
Ubezpieczyciela lub wysokoŠci przysĸugu'ûcego Šwiadczenia okazaĸoby siĖ nie*oƓliweǾ Šwiadczenie wypĸacane 'est w ter*inie
14 dni od dniaǾ w ktŃry* przy zachowaniu naleƓyte' starannoŠci wy'aŠnienie tych okolicznoŠci byĸo *oƓliwe. ednakƓe
wypĸata bezsporne' czĖŠci Šwiadczenia nastĖpu'e w ter*inie okreŠlony* w ust. 4.
6. W przypadkuǾ o ktŃry* *owa w ust. 5Ǿ Ubezpieczyciel poin#or*u'e pise*nie osobĖ wystĖpu'ûcû z roszczenie* o przyczynach
nie*oƓnoŠci zaspoko'eniaǾ w ter*inie wskazany* w ust. 4Ǿ roszczenia w caĸoŠci lub czĖŠci.
7. 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 dochodzenia roszczeĺ na drodze sûdowe'.

¯WIADCENIE  TTUU ¯IERCI
§ 22
WysokoŠþ ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci w czĖŠci dotyczûcej WartoŠci Rachunku i WartoŠci zĖŠci azowej Rachunku
ustalana jest w zaleƓnoŠci od tego, w jakim okresie Umowy nastûpiĸa Šmierþ Uezpieczonego.
1. WysokoŠþ ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierci w czĖŠci oparte' na WartoŠci Rachunku obliczona zostanie wedĸug en ednostek
unduszy z nia Wyceny danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu
Roboczy* od dnia otrzy*ania przez Ubezpieczyciela aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonuǾ o ktŃry* *owa
w ust. 4 pkt 4)Ǿ z zastrzeƓenie* ust. 2 oraz Ȩ 28 ust. 2.
Przykĸady terminów wyliczenia ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci
ș ata Š*ierci Ubezpieczonego Ȕ 1 lipca 2016 r.
ș ata zgĸoszenia zgonu Ubezpieczonego Ȕ 8 lipca 2016 r.
ș ata otrzy*ania aktu zgonu Ȕ 18 lipca 2016 r.
ș ata wyceny 'ednostek U  wedĸug ktŃre' naliczane 'est ¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci Ȕ 20 lipca 2016 r.
ș er*in wypĸaty Šwiadczenia Ȕ 26 lipca 2016 r.
2. W przypadkuǾ gdy w dniu Š*ierci Ubezpieczonego albo otrzy*ania aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonuǾ
na Rachunku ednostek unduszy zna'du'û siĖ rŃwnieƓ 'ednostki Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych
wycena nie 'est dokonywana w kaƓdy* niu Roboczy*Ǿ to WartoŠþ Rachunku oraz WartoŠþ zĖŠci azowe' Rachunku
w czĖŠci pochodzûce' z odpisania 'ednostek Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena dokonywana 'est
w kaƓdy* niu Roboczy* - obliczana 'est na zasadach okreŠlonych w ust. 1Ǿ a w czĖŠci pochodzûce' z odpisania 'ednostek
Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena nie 'est dokonywana w kaƓdy* niu Roboczy* Ȕ obliczana
'est na zasadach okreŠlonych szczegŃĸowo w Regula*inie Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowych.
3. a*iana ednostek unduszy na Šrodki pieniĖƓne nastûpi niezwĸocznie po dniuǾ na ktŃry zostaĸa obliczona wysokoŠþ
Šwiadczenia zgodnie z ust. 1Ǿ z zachowanie* ter*inu wypĸatyǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 21 ust. 4.
okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
najdziesz je na naszej stronie internetowej.
4. oku*enty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczycielaǿ
1) wniosek o wypĸatĖ ŠwiadczeniaǾ
2) potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wykonu'ûcû czynnoŠci agency'ne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracownika UbezpieczycielaǾ kopia doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania
ŠwiadczeniaǾ
3) zgĸoszenie zgonu UbezpieczonegoǾ
4) oryginaĸ lub kopia aktu zgonu Ubezpieczonego lub odpisu skrŃconego aktu zgonuǾ poŠwiadczona za zgodnoŠþ z oryginaĸe*
przez notariuszaǾ
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5) oryginaĸ lub kopia zaŠwiadczenia stwierdza'ûcego przyczynĖ zgonu wystawionego przez lekarza lub uprawniony pod*iotǾ
6) inne doku*entyǾ o ktŃrych *owa w Ȩ 21 ust. 2.
5. W przypadku gdy Š*ierþ Ubezpieczonego nastûpiĸa za granicûǾ akt zgonu Ubezpieczonego lub odpis aktu zgonuǾ o ktŃry*
*owa w ust. 4 pkt 4)Ǿ 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*iotyǾ dotyczûce Š*ierci Ubezpieczonego i skĸadane przez osobĖ uprawnionû do otrzy*ania ŠwiadczeniaǾ powinny zostaþ przetĸu*aczone na 'Ėzyk polski przez tĸu*acza
przysiĖgĸego.
6. o wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierci stosu'e siĖ zasady wypĸaty Šwiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 21.

¯WIADCENIE  TTUU DOáCIA
§ 23
WysokoŠþ Šwiadczenia
1. WysokoŠþ ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia ustalana 'est na podstawie WartoŠci RachunkuǾ obliczone' wedĸug en ednostek
unduszy z nia Wyceny danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu
Roboczy* od aty oƓyciaǾ z zastrzeƓenie* ust. 2 oraz Ȩ 28 ust. 2.
2. W przypadkuǾ gdy w acie oƓycia na Rachunku ednostek unduszy zna'du'û siĖ rŃwnieƓ 'ednostki Ubezpieczeniowych
unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena nie 'est dokonywana w kaƓdy* niu Roboczy*Ǿ to WartoŠþ Rachunku w czĖŠci
pochodzûce' z odpisania 'ednostek Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena dokonywana 'est w kaƓdy*
niu Roboczy* - obliczana 'est na zasadach okreŠlonych w ust. 1Ǿ a w czĖŠci pochodzûce' z odpisania 'ednostek Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena nie 'est dokonywana w kaƓdy* niu Roboczy* Ȕ obliczana 'est na
zasadach okreŠlonych szczegŃĸowo w Regula*inie Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowych.
3. a*iana ednostek unduszy na Šrodki pieniĖƓne nastûpi niezwĸocznie po dniuǾ na ktŃry zostaĸa obliczona wysokoŠþ
Šwiadczenia zgodnie z ust. 1 lub 2Ǿ z zachowanie* ter*inu wypĸatyǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 21 ust. 4.
okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
najdziesz je na naszej stronie internetowej.
4. oku*enty niezbĖdne do wypĸaty Šwiadczeniaǿ
1) wniosek o wypĸatĖ ŠwiadczeniaǾ
2) kopia doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania ŠwiadczeniaǾ
3) inne doku*entyǾ o ktŃrych *owa w Ȩ 21 ust. 2.
5. ¯wiadczenie z tytuĸu oƓycia *oƓe byþ wypĸacone w #or*ie 'ednorazowe' Ȕ w taki* przypadku stosu'e siĖ zasady wypĸaty
Šwiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 21Ǿ albo w #or*ie rentyǾ na zasadach okreŠlonych w Ȩ 24Ǿ z wyĸûczenie* przypadku przedĸuƓenia
Okresu UbezpieczeniaǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 4 ust. 3.

WPATA ¯WIADCENIA  TTUU DOáCIA W FORIE RENT
 10-LETNI ORESE GWARANTOWAN
§ 24
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 Rachunku.
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 zasadach wskazanych
w Ȩ 23. wota ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia sta'e siĖ skĸadkû 'ednorazowû z tytuĸu u*owy renty.
4. 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 okres, kiedy renta jest wypĸacana, 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 *iesiĖcznych kwot renty bĖdzie nastĖpowaĸa do dnia poprzedza'ûcego
RocznicĖ olisy nastĖpu'ûcû bezpoŠrednio po ukoĺczeniu przez Ubezpieczonego 85 roku ƓyciaǾ 'ednakƓe nie dĸuƓe' niƓ do
dnia Š*ierci UbezpieczonegoǾ z zastrzeƓenie* ust. 6.
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6. 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.
7. 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. 11 aĸûcznika
nr 1 do OWU.
8. 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.

¯WIADCENIE WUPU
§ 25
¯wiadczenie to wypĸacamy w przypadku rozwiûzania Umowy w trakcie jej trwania, z przyczyn innych niƓ Šmierþ
Uezpieczonego, 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 Roku olisyǿ
ș opĸaciĸeŠ kĸadki Regularne za peĸen pierwszy Rok olisy
ș nie wpĸacaĸeŠ Ɠadnych kĸadek odatkowych
ș wartoŠþ Rachunku wynosi 10 000 
otrzy*asz 75ʢ ŠrodkŃw zgro*adzonych na zĖŠci azowe' RachunkuǾ czyli 7 500  ț10 000  5 75ʢ ʲ 7 500 ).
Przykĸad nr 2
W przypadkuǾ gdy zrezygnu'esz z U*owy w 6 Roku olisyǿ
ș opĸaciĸeŠ wszystkie naleƓne kĸadki Regularne za peĸne 5 at olisy
ș nie skorzystaĸeŠ z zawieszenia opĸacania skĸadek
ș wpĸacaĸeŠ kĸadki odatkowe
ș na WartoŠþ Rachunku skĸada'û siĖǿ zĖŠþ azowa Rachunku rŃwna 30 000  i zĖŠþ Wolna Rachunku rŃwna 20 000 
otrzy*aszǿ 83ʢ zĖŠci azowe' Rachunku oraz 100ʢ zĖŠci Wolne' Rachunku czyli ț30 000  5 83ʢ) ʭ 20 000 
ʲ 44 900 .
UW Ȃ W obu przykĸadach nie braliŠ*y pod uwagĖ podatku od zyskŃw kapitaĸowych.
aĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu powoduje rozwiûzanie Umowy
eŠli chciaĸyŠ wypĸaciþ caĸoŠþ Šrodków w pierwszych latach trwania Umowy, nie otrzymasz peĸnej zgromadzonej
kwoty w ramach zĖŠci azowej Rachunku. o 10 Rocznicy Polisy wypĸacimy i okreŠlony procent jej wartoŠci
wskazany w aĸûczniku nr 1 do OWU, 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 7 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 Rachunku.
¯rodki zgromadzone w ramach zĖŠci Wolnej w caĸym okresie trwania Umowy wypĸacane sû w 100% ich wartoŠci.
2. Ubezpiecza'ûcy *a prawo w kaƓdy* czasieǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ po upĸywie okresu uprawnia'ûcego do odstûpienia
od U*owy zgodnie z Ȩ 7 ust. 1Ǿ wystûpiþ o czĖŠciowû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu z zĖŠci Wolne' Rachunku. 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
1) wniosku o czĖŠciowû lub caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ podpisanego przez osobĖ uprawnionû do otrzy*ania
¯wiadczenia WykupuǾ
2) kopii doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania ¯wiadczenia Wykupu.
TaelĖ ¯wiadczenia Wykupu znajdziesz w aĸûczniku nr 1 do OWU.
wróþ uwagĖ jak okreŠlamy Rok.
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4. W przypadku caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu wysokoŠþ tego Šwiadczenia na dany dzieĺ 'est rŃwna WartoŠci zĖŠci
Wolne' Rachunku oraz okreŠlonego procentu WartoŠci zĖŠci azowe' RachunkuǾ wskazanego w ust. 10 aĸûcznika nr 1 do
OWUǾ ustalanego na podstawie roku oznacza'ûcegoǿ
1) w Okresie azowy* oraz po 'ego upĸywieǾ 'eŠli nie zostaĸy opĸacone kĸadki Regularne naleƓne za Okres azowyǿ
a) w przypadkuǾ gdy nie nastûpiĸo zawieszenie opĸacania kĸadki Regularne' - iczbĖ at olisyǾ za ktŃre w peĸni zostaĸy
zapĸacone wszystkie kĸadki RegularneǾ powiĖkszonû o 1Ǿ 'ednak nie wyƓszû niƓ Rok olisyǾ w ktŃry* dokonywana
'est caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia WykupuǾ
b) w przypadkuǾ gdy nastûpiĸo zawieszenie opĸacania kĸadki Regularne' Ȕ iczbĖ at olisyǾ za ktŃre w peĸni zostaĸy
zapĸacone wszystkie kĸadki RegularneǾ powiĖkszonû o 1Ǿ 'ednak nie wyƓszû niƓ Rok olisy poprzedza'ûcy Rok olisyǾ
w ktŃry* dokonywana 'est caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia WykupuȀ 'eƓeli okres zawieszenia nie rozpoczyna siĖ
w RocznicĖ olisyǾ to okresyǾ za ktŃre zostaĸy zapĸacone kĸadki Regularne w atach olisyǾ w ktŃrych zawieszenie
*iaĸo *ie'sceǾ podlega'û su*owaniu.
2) po Okresie azowy*Ǿ pod warunkie* opĸacenia kĸadek Regularnych naleƓnych za Okres azowyǿ
a) w przypadkuǾ gdy nie nastûpiĸo zawieszenie opĸacania kĸadki Regularne' w Okresie azowy* - Rok olisyǾ w ktŃry*
dokonywana 'est caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia WykupuǾ
b) w przypadkuǾ gdy nastûpiĸo zawieszenie opĸacania kĸadki Regularne' w Okresie azowy* - Rok olisy poprzedza'ûcy
Rok olisyǾ w ktŃry* dokonywana 'est caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu.
5. W przypadku czĖŠciowe' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu z zĖŠci Wolne' RachunkuǾ Ubezpieczyciel dokonu'e odpisania
ednostek unduszy z Rachunku ednostek unduszy w wysokoŠci wnioskowane' przez Ubezpiecza'ûcego.
6. WysokoŠþ kwoty caĸkowite' lub czĖŠciowe' wypĸaty ¯wiadczenia WykupuǾ obliczana 'est wedĸug en ednostek unduszy
z nia Wyceny danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu Roboczy* od dnia rozwiûzania U*owy lub odpowiednio dnia dorĖczenia wniosku o czĖŠciowû wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ
z zastrzeƓenie* ust. 7 oraz Ȩ 28 ust. 2 i Ȩ 34.
7. W przypadkuǾ gdy w dniu rozwiûzania U*owyǾ o ktŃry* *owa w ust. 1 lub odpowiednio w dniu dorĖczenia wniosku o czĖŠciowû
wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ na Rachunku ednostek unduszy zna'du'û siĖ rŃwnieƓ 'ednostki Ubezpieczeniowych unduszy
apitaĸowychǾ ktŃrych wycena nie 'est dokonywana w kaƓdy* niu Roboczy*Ǿ to wysokoŠþ kwoty czĖŠciowe' lub caĸkowite'
wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu w czĖŠci pochodzûce' z odpisania 'ednostek Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ
ktŃrych wycena dokonywana 'est w kaƓdy* niu Roboczy* - obliczana 'est na zasadach okreŠlonych w ust. 6Ǿ a w czĖŠci
pochodzûce' z odpisania 'ednostek Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ ktŃrych wycena nie 'est dokonywana
w kaƓdy* niu Roboczy* Ȕ obliczana 'est na zasadach okreŠlonych szczegŃĸowo w Regula*inie Ubezpieczeniowych
unduszy apitaĸowych.
8. a*iana ednostek unduszy na Šrodki pieniĖƓne nastĖpu'e niezwĸocznie po dniuǾ na ktŃry zostaĸa obliczona wysokoŠþ
kwoty czĖŠciowe' lub caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia WykupuǾ z zachowanie* ter*inu wypĸatyǾ o ktŃry* *owa w ust. 9.
Termin wypĸaty Šwiadczenia
9. Wypĸata kwoty caĸkowite' lub czĖŠciowe' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu nastûpi niezwĸocznie po otrzy*aniu przez Ubezpieczyciela wszystkich doku*entŃwǾ o ktŃrych *owa w ust. 3Ǿ lecz nie pŃƑnie' niƓ w ter*inie 14 dni odǾ uwzglĖdnionego przy
obliczaniu kwoty do wypĸatyǾ nia Wyceny Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ ktŃrego 'ednostki zostaĸy odpisane
na'pŃƑnie'. oczûwszy od dnia wskazanego w ust. 8 do dnia wypĸaty ŠwiadczeniaǾ na Rachunku ednostek unduszy
zapisywane sû Šrodki pieniĖƓne w wysokoŠci ustalone' w oparciu o zasady okreŠlone w ust. 6Ǿ ktŃre sû nieoprocentowane.
wota do wypĸaty zostanie po*nie'szona o kwotĖ naleƓnych i niepobranych opĸat.

OPAT
§ 26
W ramach zawartej przez ieie Umowy oowiûzujû opĸaty, których zasady poierania opisaliŠmy poniƓej.
Informacje o wysokoŠciach opĸat znajdziesz w aĸûczniku nr 1 do OWU, 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
1) opĸatĖ za udzielanie ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe' - za udzielanie ochrony ty*czasowe'Ǿ
2) opĸatĖ za ryzyko - za udzielanie ochrony ubezpieczeniowe' z tytuĸu ryzyka ubezpieczeniowegoǾ
3) opĸatĖ operacy'nû - za okreŠlone czynnoŠci dokonywane w trakcie trwania U*owyǾ
4) inne opĸaty z tytuĸu dodatkowych usĸug o#erowanych przez Ubezpieczyciela zwiûzanych z Ubezpieczeniowy*i undusza*i
apitaĸowy*iǾ okreŠlone w Regula*inach Usĸug odatkowych Ȕ za Šwiadczenie tych usĸugǾ
5) opĸatĖ podstawowû - za czynnoŠci zwiûzane z zawarcie* i wykonywanie* U*owyǾ nie u'Ėte w opĸatach wskazanych
powyƓe'.
OpĸatyǾ o ktŃrych *owa powyƓe'Ǿ sĸuƓû pokryciuǿ
ʮ kosztŃw zwiûzanych z obsĸugû i wykonywanie* U*owyǾ
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ʮ kosztŃw 'e' zawarciaǾ w ty* akwizyc'i obe'*u'ûcych w szczegŃlnoŠci kosztyǿ prowiz'i poŠrednikŃwǾ wynagrodzeĺ wraz
z narzuta*i pracownikŃw za'*u'ûcych siĖ akwizyc'ûǾ badaĺ lekarskichǾ 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 innych kosztŃw zwiûzanych 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.
Opĸata za ochronĖ tymczasowû jest poierana tylko raz, przy alokacji pierwszej Skĸadki Regularnej.
2. Opĸata za udzielanie ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe' okreŠlana 'est kwotowoǾ w wysokoŠci wskazane' w ust. 5
aĸûcznika nr 1 do OWU i pobierana 'est z zĖŠci azowe' RachunkuǾ proporc'onalnie do okresu udzielania ty*czasowe'
ochrony ubezpieczeniowe'Ǿ w dniu zapisania pierwsze' kĸadki Regularne' na Rachunku ednostek unduszy.
Opĸata za ryzyko poierana jest przez caĸy czas trwania Umowy
Przykĸad opĸaty
ș Wiek Ubezpieczonego na dzieĺ zawarcia U*owyǿ 28 lat
by wyliczyþ opĸatĖ za ryzykoǾ naleƓy w aĸûczniku nr 1 do OWU țw odpowiednie' tabeli) sprawdziþ 'e' stawkĖ dla aktualnego
wieku Ubezpieczonego.
StawkĖ dzielimy przez 12, gdyƓ opĸata poierana jest w kaƓdym miesiûcu.
Przykĸad nr 1 țopĸata za ryzyko w okresie pierwszych 5 Lat PolisyȜ
ș ktualny wiek Ubezpieczonegoǿ 32 lata
ș ktualnie opĸacana skĸadkaǿ 500  *iesiĖcznie
ș WartoŠþ zĖŠci azowe' Rachunku w 4 roku polisyǿ 21 500 .
W wieku 32 lat stawka opĸaty wynosiǿ 0Ǿ001790.
W ty* przypadku podstawû naliczenia opĸaty w 4 roku polisy 'est ǿ rŃƓnica po*iĖdzy kwotû rŃwnû 10-krotnoŠci kĸadki
Regularne' w skali roku ț500  5 12 5 10 ʲ 60 000 )Ǿ a WartoŠciû zĖŠci azowe' Rachunku ț21 500 )Ǿ powiĖkszonû
'eszcze o 10ʢ WartoŠci zĖŠci azowe' Rachunku czyli 2 150 .
Wyliczenie podstawyǿ ț60 000 - 21 500) ʭ ț10ʢ 5 21 500) ʲ 38 500 ʭ 2 150 ʲ 40 650 
Obliczenie opĸaty za ryzykoǿ 40 650  5 0Ǿ001790 ǿ 12 ʲ 6Ǿ06 
Przykĸad nr 2 țopĸata za ryzyko od 6 Roku Polisy, jeŠli zmieniono wysokoŠþ ŠwiadczeniaȜ
ș ktualny wiek Ubezpieczonegoǿ 36 lat
ș WartoŠþ Rachunkuǿ 65 000 
ș WartoŠþ zĖŠci azowe' Rachunkuǿ 44 000 .
W wieku 36 lat stawka opĸaty wynosiǿ 0Ǿ002030.
We wskazany* powyƓe' wieku Ubezpieczonego ¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci byĸoby rŃwne WartoŠci Rachunku powiĖkszone' o 10ʢ WartoŠci zĖŠci azowe' Rachunku țwysokoŠþ Šwiadczenia zgodna z OWU).
W taki* przypadku to wĸaŠnie 10ʢ 'est podstawû do wyliczenia opĸaty. zyli 10ʢ 5 44 000 5 0Ǿ002030 ǿ 12 ʲ 0Ǿ74 
3. Opĸata za ryzyko ustalana 'est kwotowo na podstawie WartoŠci RachunkuǾ wieku Ubezpieczonego i 'ego stanu zdrowia.
Opĸata ta pobierana 'est z zĖŠci azowe' Rachunku oraz zĖŠci Wolne' RachunkuǾ proporc'onalnie do ich udziaĸu w WartoŠci
RachunkuǾ *iesiĖcznie z gŃry w kaƓdy* iesiûcu olisyǾ przez caĸy czas trwania U*owyǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 10 ust. 5.
4. WysokoŠþ opĸaty za ryzyko stanowi iloczyn podstawy naliczenia opĸaty i 1ȡ12 stawki podane' w abeli okreŠlone' w ust. 9
aĸûcznika nr 1 do OWU. odstawû naliczania opĸaty za ryzyko 'est 10ʢ WartoŠci zĖŠci azowe' Rachunku powiĖkszone
o rŃƓnicĖ *iĖdzy 10-krotnoŠciû kĸadki Regularne' w skali roku w dany* Roku olisyǾ a WartoŠciû zĖŠci azowe' RachunkuǾ
o ile ta rŃƓnica 'est dodatniaǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ w przypadku obniƓenia wysokoŠci ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierciǾ zgodnie z Ȩ
3 ust. 4Ǿ podstawû naliczania opĸaty za ryzyko 'est 10ʢ WartoŠci zĖŠci azowe' Rachunku.
Opĸata podstawowa poierana jest przez caĸy czas jej trwania.
Opĸata ta skĸada siĖ z czĖŠci procentowej i kwotowej.
Przykĸad opĸaty
ș kĸadka Regularna aktualna na dzieĺ zawarcia U*owyǿ 500  *iesiĖcznie
ș WartoŠþ Rachunkuǿ 20 000 
ș WartoŠþ zĖŠci azowe' Rachunkuǿ 14 000 
ș WartoŠþ zĖŠci Wolne' Rachunkuǿ 6 000 
tawka kwotowa opĸaty ț*iesiĖcznie) w 2016 roku wynosi 11Ǿ74  țopĸata ta 'est indeksowana 1 stycznia kaƓdego roku)
tawka procentowa opĸaty wynosi 2Ǿ45ʢ țrocznie).
StawkĖ dzielimy przez 12, gdyƓ opĸata poierana jest w kaƓdym miesiûcu.
Wyliczenie czĖŠci procentowe' opĸatyǿ 20 000  5 2Ǿ45ʢ ǿ 12 ʲ 40Ǿ83 
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5. Opĸata podstawowa 'est pobierana przez caĸy okres 'e' trwaniaǾ *iesiĖcznie z gŃry w kaƓdy* iesiûcu olisy. Opĸata ta
skĸada siĖ z czĖŠci okreŠlone' procentowo oraz czĖŠci okreŠlone' kwotowoǾ uzaleƓnione' od wysokoŠci kĸadki Regularne'
aktualne' na dzieĺ zawarcia U*owyǾ szczegŃĸowo okreŠlonych w ust. 6 Ȕ 7.
6. zĖŠþ opĸaty podstawowe' okreŠlona procentowo obliczana 'est 'ako iloczyn WartoŠci RachunkuǾ ustalone' na dzieĺ naliczenia
opĸaty i 1ȡ12 stawki opĸaty wskazane' w ust. 6 aĸûcznika nr 1 do OWU i pobierana z zĖŠci azowe' Rachunku oraz zĖŠci
Wolne' RachunkuǾ proporc'onalnie do ich udziaĸu w WartoŠci Rachunku.
7. zĖŠþ opĸaty podstawowe' okreŠlona kwotowo w zaleƓnoŠci od wysokoŠci kĸadki Regularne' aktualne' na dzieĺ zawarcia
U*owyǾ wskazana 'est w ust. 6 aĸûcznika nr 1 do OWU. Opĸata ta pobierana z zĖŠci azowe' Rachunku oraz zĖŠci Wolne'
RachunkuǾ proporc'onalnie do ich udziaĸu w WartoŠci RachunkuǾ *iesiĖcznie z gŃry w kaƓdy* iesiûcu olisy.
Opĸata za zarzûdzanie Portfelami Modelowymi poierana jest regularnie, ale tylko wtedy,
gdy w danym okresie posiadasz na swoim rachunku PM țczyli Portfele ModeloweȜ.
Przykĸad opĸaty
WartoŠþ Rachunku wynosiǿ 50 000 Ǿ z czegoǿ
35 000  zgro*adzone w U  1
15 000  alokowane w ort#elu odelowy*  3
o wyliczenia opĸaty ierzemy pod uwagĖ tylko wartoŠþ Šrodków zgromadzonych w PM 3.
W dany* iesiûcu olisy naliczona zostanie opĸata w wysokoŠciǿ 15 000  5 stawka opĸaty 0Ǿ70ʢ ǿ 12 ʲ 8Ǿ75 
8. Opĸata za zarzûdzanie aktywa*i ort#eli odelowych 'est okreŠlona procentowo i pobierana ze ŠrodkŃw zgro*adzonych
w ort#elach odelowychǾ *iesiĖcznie z gŃry w kaƓdy* iesiûcu olisyǾ niezaleƓnie od opĸaty od aktywŃw. Opĸata ta stanowi
su*Ė opĸat za zarzûdzanie aktywa*i kaƓdego ort#ela odelowegoǾ obliczanych 'ako iloczyn WartoŠci danego ort#ela
odelowego oraz 1ȡ12 stawki opĸaty wĸaŠciwe' dla tego ort#ela odelowegoǾ wskazane' w ust. 7 aĸûcznika nr 1 do OWU.
Opĸata operacyjna poierana jest tylko za wykonanie okreŠlonych czynnoŠci, wskazanych poniƓej.
9. Opĸata operacy'na pobierana 'est za dokonanie nastĖpu'ûcych czynnoŠciǿ
1) zapytanie o WartoŠþ RachunkuǾ
2) wezwanie do zapĸaty kĸadki Regularne'Ǿ z zastrzeƓenie* Ȩ 10 ust. 4Ǿ
3) z*ianĖ wysokoŠci kĸadki Regularne'Ǿ
4) z*ianĖ czĖstotliwoŠci opĸacania kĸadki Regularne'Ǿ
5) dokonanie onwers'iǾ
6) z*ianĖ yspozyc'i taĸe'Ǿ
7) zĸoƓenie yspozyc'i ednorazowe'Ǿ
8) zawieszenie opĸacania kĸadki Regularne'Ǿ
9) przeksztaĸcenie U*owy w U*owĖ bezskĸadkowûǾ
10) przeniesienie wierzytelnoŠci przysĸugu'ûcych Ubezpiecza'ûce*u z U*owyǾ
11) przedĸuƓenie Okresu Ubezpieczenia.
10. Opĸata operacy'na 'est okreŠlona kwotowo i pobierana z zĖŠci azowe' Rachunku oraz zĖŠci Wolne' RachunkuǾ proporc'onalnie do ich udziaĸu w WartoŠci Rachunku. Opĸata ta pobierana 'est w dany* iesiûcu olisy za czynnoŠci dokonane
w poprzedni* iesiûcu olisyǾ wedĸug stawki aktualne' na dzieĺ dokonania dane' czynnoŠci. tawki opĸaty operacy'ne'Ǿ
w zaleƓnoŠci od rodza'u dokonywane' czynnoŠci okreŠlone sû w ust. 8 aĸûcznika nr 1 do OWU.
asady ogólne dotyczûce opĸat
11. Ubezpieczyciel *oƓe 'ednostronnû decyz'û odstûpiþ na czas okreŠlony od pobierania opĸatǾ o ktŃrych *owa w ust. 1
pkt 1) i 3). ecyz'a Ubezpieczyciela nie powodu'e z*iany warunkŃwǾ na 'akich U*owa zostaĸa zawarta i nie wy*aga z*iany
U*owy.
12. OpĸatyǾ o ktŃrych *owa w ust. 1 pobierane sû z Rachunku ednostek unduszy 'ako rŃwnowartoŠþ odpowiednie' liczby
ednostek unduszy. ednostki unduszy zostanû odpisane po enach ednostek unduszy z nia Wyceny danego
Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego w dniu pobrania kaƓde' z opĸat.

INDESACJA OPAT
§ 27
1 stycznia kaƓdego roku indeksujemy kwotowû czĖŠþ opĸaty podstawowej oraz opĸatĖ operacyjnû.
Nowe opĸaty oowiûzujû od poczûtku roku kalendarzowego. PamiĖtaj, Ɠe w styczniu za czynnoŠci dokonane
w poprzednim miesiûcu poierzemy opĸatĖ operacyjnû w dotychczasowej wysokoŠci.
1.  zastrzeƓenie* ust. 3Ǿ 1 stycznia kaƓdego roku kalendarzowego Ubezpieczyciel dokonu'e podwyƓszenia o wskaƑnik wskazany
w ust. 2Ǿ wysokoŠci okreŠlonych w aĸûczniku nr 1 do OWUǿ
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1) czĖŠci opĸaty podstawowe' okreŠlone' kwotowoǾ
2) opĸaty operacy'ne'.
2. ndeksac'a wskazana w ust. 1 'est dokonywana o wiĖkszû z 2 wartoŠciǿ
1) 12-*iesiĖczny wskaƑnik wzrostu cen towarŃw i usĸugǾ ogĸaszany przez ĸŃwny Urzûd tatystyczny na koniec wrzeŠnia
kaƓdego roku kalendarzowegoǾ
2) 2ʢ.
3. Ubezpieczyciel poin#or*u'e Ubezpiecza'ûcego o dokonaniu indeksac'iǾ o ktŃre' *owa w ust. 1 - 2.

RA GWARANCJI WARTO¯CI
§ 28
1. Ubezpieczyciel nie da'e 'akichkolwiek gwaranc'i co do wysokoŠci WartoŠci Rachunku oraz wysokoŠci ŠwiadczeĺǾ ktŃrych
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 najszyciej, jak tylko Ėdzie to moƓliwe.
2. er*iny odnoszûce siĖ do czynnoŠciǿ zapisaniaǾ odpisaniaǾ za*ianyǾ wyceny ednostek unduszy oraz 'akichkolwiek pĸatnoŠci
na podstawie U*owyǾ okreŠlone w OWU i w Regula*inie Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowychǾ przy'Ėte zostaĸy
przy zaĸoƓeniuǾ Ɠe Ubezpieczyciel bĖdzie w stanie dokonaþ stosowne' transakc'i dotyczûce' aktywŃw wchodzûcych zgodnie
z Regula*ine* Ubezpieczeniowych unduszy apitaĸowych w skĸad danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego
lub ich wiarygodne' wycenyǾ na'pŃƑnie' w dniu wskazany* w OWU. W przypadku braku *oƓliwoŠci dokonania czynnoŠci
okreŠlonych w zdaniu poprzedza'ûcy* w ter*inach okreŠlonych w OWU lub Regula*inie Ubezpieczeniowych unduszy
apitaĸowychǾ spowodowane' przyczyna*i niezaleƓny*i od UbezpieczycielaǾ czynnoŠci te zostanû dokonane niezwĸocznie
po ustaniu tych przyczyn.

OGRANICENIA UPRAWNIE
§ 29
1. obowiûzanie Ubezpieczyciela wynika'ûce z U*owy 'est okreŠlone w ednostkach unduszy. apisywanie i odpisywanie
ednostek unduszy na Rachunku ednostek unduszy *a charakter po'Ėciowy i sĸuƓy ustaleniu wysokoŠci WartoŠci RachunkuǾ
¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierciǾ ¯wiadczenia z tytuĸu oƓyciaǾ czĖŠciowe' lub caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu. ednostki
unduszy zapisane na Rachunku ednostek unduszy nie da'û prawa do poszczegŃlnych aktywŃw Ubezpieczyciela. WartoŠþ
ednostek zapisanych na Rachunku ednostek unduszy sĸuƓy wyĸûcznie ustaleniu wysokoŠci Šwiadczeĺ naleƓnych z tytuĸu
U*owy.
2. rzy lokowaniu w Ubezpieczeniowe undusze apitaĸowe ŠrodkŃw zapisywanych na Rachunku ednostek unduszy
w postaci ednostek unduszy lub ŠrodkŃw pieniĖƓnychǾ Ubezpieczyciel *a prawo skorygowaþ wartoŠþ dokonanych lokat
w taki sposŃbǾ aby w kaƓde' chwili wartoŠþ lokaty nie byĸa niƓsza niƓ wysokoŠþ ¯wiadczenia Wykupu.

SARGI I RELAACJE
§ 30
Swoje zastrzeƓenia i reklamacje moƓesz zgĸaszaþ w róƓnych formach:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: reklamacje.skandiaȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi Klienta, 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. Rekla*ac'a *oƓe byþ zĸoƓonaǿ
1) orespondency'nie - na adres siedziby UbezpieczycielaǾ przesyĸkû pocztowû w rozu*ieniu przepisŃw prawa pocztowegoǾ
2) ocztû elektronicznû Ȕ na adres *ailowy wskazany do skĸadania rekla*ac'iǾ
3) OsobiŠcie Ȕ w siedzibie Ubezpieczyciela lub w dowolny* iurze Obsĸugi lienta UbezpieczycielaǾ
4) ele#onicznie Ȕ 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. 4.
4. W szczegŃlnie sko*plikowanych przypadkachǾ unie*oƓliwia'ûcych 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
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rozpatrzenia rekla*ac'i i udzielenia odpowiedziǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ nie *oƓe on przekroczyþ 60 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.

§ 31
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.

ATUALIACJA DANC
§ 32
PamiĖtaj o aktualizacji danych osoowych i adresowych, 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 swoich danych osobowychǾ 'ak rŃwnieƓ danych osobowych UposaƓonych lub UposaƓonych astĖpczych. ieprzekazanie
powyƓszych in#or*ac'i *oƓe spowodowaþ nie*oƓnoŠþ dostarczenia lub opŃƑnienie w dostarczeniu przez Ubezpieczyciela
waƓnych 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 danych
adresowych i osobowychǾ o ktŃrych *owa w zdaniu pierwszy*.

SADANIE O¯WIADCE
§ 33
Wnioski i oŠwiadczenia moƓna do nas zgĸaszaþ:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi Klienta, 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
PamiĖtaj, 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 zachowania #or*y
wskazane' dla dane' czynnoŠciǾ a w przypadku braku takiego wskazania w OWU Ȕ #or*y pise*ne' lub inne' #or*y uzgodnione'
po*iĖdzy strona*i. Wszelkie powiado*ieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia kierowane do UbezpieczycielaǾ wywiera'û skutek prawny
wobec Ubezpieczyciela z chwilû otrzy*ania przez UbezpieczycielaǾ o ile treŠþ OWU nie stanowi inacze'.

OLEJNO¯P REALIACJI DSPOCJI
§ 34
PamiĖtaj, Ɠe przy realizacji dyspozycji ierzemy pod uwagĖ kolejnoŠþ ich zgĸaszania.
RealizacjĖ kolejnej dyspozycji rozpoczniemy dopiero po zrealizowaniu tej, która wpĸynĖĸa do nas wczeŠniej.
1. aƓda dyspozyc'a Ubezpiecza'ûcego zwiûzana z zapisywanie* lub odpisywanie* ednostek unduszy na Rachunku
ednostek unduszyǾ w szczegŃlnoŠci dotyczûca inwestowania skĸadekǾ onwers'i oraz czĖŠciowych wypĸat ¯wiadczenia
WykupuǾ 'est przy'*owana do realizac'i po wykonaniu wczeŠnie'szych dyspozyc'i.
2. Wszystkie dyspozyc'eǾ o ktŃrych *owa w ust. 1Ǿ sû wykonywane przez Ubezpieczyciela w kole'noŠci ustalone' wedĸug daty
ich wpĸywu.
3. W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela dyspozyc'i po godzinie 16.00 bĖdzie onaǾ na potrzeby ter*inŃw okreŠlonych
w OWU uznana za dyspozyc'Ė zĸoƓonû dnia nastĖpnego.

ASAD PODATOWE
§ 35
1. W przypadkuǾ gdy Ubezpieczyciel w zwiûzku z wypĸatû ktŃregokolwiek ze ŠwiadczeĺǾ wynika'ûcych 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 podatkowych osŃb uprawnionychǾ kwoty pobrane i odprowadzone przez Ubezpieczyciela po*nie'sza'û
kwoty stosownych wypĸat pĸatnych przez Ubezpieczyciela na podstawie U*owy.
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Podstawy prawne dotyczûce podatków znajdziesz w Polisie.
2. asady opodatkowania przychodŃw zrealizowanych i otrzy*ywanych z tytuĸu U*owy sû okreŠlone odpowiednio w ustawach
o podatku dochodowy* od osŃb Ɯzycznych i o podatku dochodowy* od osŃb prawnych. zczegŃĸowe przepisy dotyczûce
zasad opodatkowania wskazane sû w olisie.

§ 36
1. W sprawach nieuregulowanych w OWUǾ *a'û zastosowanie obowiûzu'ûce przepisy kodeksu cywilnegoǾ ustaw regulu'ûcych
dziaĸalnoŠþ ubezpieczeniowû oraz inne obowiûzu'ûce przepisy prawa polskiego.
2. la U*Ńw zawartych zgodnie z ninie'szy*i OWUǾ wĸaŠciwy* 'est prawo polskie.

§ 37
Ubezpiecza'ûcy *a prawo przenieŠþ wierzytelnoŠci przysĸugu'ûce *u z U*owy na inny pod*iotǾ pod warunkie* uzyskania
akceptac'i Ubezpieczyciela. a czynnoŠciǾ 'akie Ubezpieczyciel *usi wykonaþ w zwiûzku z przeniesienie* wierzytelnoŠci
przysĸugu'ûcych Ubezpiecza'ûcego z U*owyǾ Ubezpieczyciel pobierze opĸatĖ operacy'nû w wysokoŠci wskazane' w ust. 8
aĸûcznika nr 1 do OWU.

§ 38
prawozdania o wypĸacalnoŠci i kondyc'i Ɯnansowe' Ubezpieczyciela publikowane sû na 'ego stronie internetowe'.

§ 39
Ubezpieczyciel 'est nstytuc'û Obowiûzanû w rozu*ieniu ustawy z dn. 16 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 zwiûzanych ze stosowanie* ŠrodkŃw bezpieczeĺstwa Ɯnansowego *oƓe *ieþ wpĸyw na
od*owĖ zawarcia U*owy lub wykonanie U*owy 'uƓ zawarte' na zasadach wskazanych w przepisach ww. ustawy.

WEJ¯CIE W áCIE OWU
§ 40
OgŃlne Warunki Ubezpieczenia na áycie z Ubezpieczeniowy* undusze* apitaĸowy* ze kĸadkû Regularnû ȍport ensionȋ
zostaĸy zatwierdzone Uchwaĸû r 169ȡ2016 arzûdu kandia áycie owarzystwa Ubezpieczeĺ .. z dnia 24 czerwca 2016 roku
i wchodzû w Ɠycie z dnie* 27 czerwca 2016 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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ĸû znik nr 1 do OWU
„Sport Pension”
țA-160627-R-SPN-160627Ȝ
1. Wiek Ubezpiecza'ûcego bĖdûcego 'ednoczeŠnie Ubezpieczony* na dzieĺ podpisania wniosku o zawarcie U*owyǿ ukoĺczone
18 lat Ȕ nieukoĺczone 56 lat
2. ata oƓycia - dzieĺ poprzedza'ûcy RocznicĖ olisy nastĖpu'ûcû po dniu ukoĺczenia przez Ubezpieczonego 65 roku Ɠycia.
W przypadku przedĸuƓenia na wniosek Ubezpiecza'ûcego Okresu Ubezpieczenia o 10 at olisy atĖ oƓycia stanowi dzieĺ
poprzedza'ûcy RocznicĖ olisy nastĖpu'ûcû po dniu ukoĺczenia przez Ubezpieczonego 75 roku ƓyciaǾ z zastrzeƓenie*
Ȩ 14 OWU.
3. WysokoŠþ kĸadki Regularne'ǿ
1) ini*alna wysokoŠþ kĸadki Regularne'ǿ
zĖstotliwoŠþ opĸacania Skĸadki Regularnej

Minimalna wysokoŠþ Skĸadki Regularnej

iesiĖcznie
wartalnie
Ńĸrocznie
Rocznie

200 
600 
1 200 
2 400 

2) aksy*alna wysokoŠþ kĸadki Regularne'ǿ 36 000 PLN (w skali roku)
4. ini*alna wysokoŠþ kĸadki odatkowe'ǿ 100 PLN
5. Opĸata za udzielanie ty*czasowe' ochrony ubezpieczeniowe' (*iesiĖcznie)ǿ 2 PLN
6. Opĸata podstawowaǿ
WysokoŠþ
Skĸadki Regularnej
na dzieĺ zawarcia Umowy
țw skali rokuȜ
do 14 999Ǿ99 
od 15 000 

Stawka opĸaty
zĖŠþ opĸaty okreŠlona kwotowoȥ
(*iesiĖcznie)

zĖŠþ opĸaty okreŠlona procentowo
(w skali roku)

11Ǿ97 
0 

2Ǿ45ʢ
2Ǿ45ʢ

ȥ (,)"'+6 %)1 %1 7ĖŠþ,-ĸ162)"$-,!46Ɠ07"+&24!+&2ǖ016 7+&(Ɠ!"$,/,(2()"+!/7,4"$,Ǿ7$,!+&"770!*&,(/"Š),+6*&
4țȨǗǜȜǽ

7. Opĸata za zarzûdzanie aktywa*i ort#eli odelowych (w skali roku)ǿ
Portfel Modelowy

Stawka opĸaty

1Ǿ 3
2
4

0Ǿ70 ʢ
0Ǿ50 ʢ
0Ǿ90 ʢ

8. Opĸata operacy'na (stawka za dokonanie dane' czynnoŠci)ǿ
zynnoŠþ podlegajûca opĸacie:

Kwota opĸaty operacyjnej aktualna na 2016 r.*

Wezwanie do zapĸaty kĸadki Regularne'
okonanie onwers'i
*iana yspozyc'i taĸe'
ĸoƓenie yspozyc'i ednorazowe'
apytanie o WartoŠþ Rachunku
*iana wysokoŠci kĸadki Regularne'
*iana czĖstotliwoŠci opĸacania kĸadki Regularne'
rzeksztaĸcenie U*owy w U*owĖ bezskĸadkowû
awieszenie opĸacania kĸadki Regularne'
rzeniesienie wierzytelnoŠci przysĸugu'ûcych
Ubezpiecza'ûce*u z U*owy
rzedĸuƓenie Okres Ubezpieczenia

5Ǿ98 

11Ǿ97 

35Ǿ92 
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okonywanie czynnoŠci za poŠrednictwem Skandia Online Ȕ ezpĸatnie.
9. 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
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001790
0Ǿ001850
0Ǿ001940
0Ǿ002030
0Ǿ002130

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
0Ǿ002260
0Ǿ002380
0Ǿ002550
0Ǿ002700
0Ǿ002900
0Ǿ003100
0Ǿ003340
0Ǿ003580
0Ǿ003860
0Ǿ004140
0Ǿ004470
0Ǿ004790
0Ǿ005150
0Ǿ005660
0Ǿ006220
0Ǿ006820
0Ǿ007470
0Ǿ008140
0Ǿ008900
0Ǿ009700

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
0Ǿ010580
0Ǿ011550
0Ǿ012670
0Ǿ013890
0Ǿ015210
0Ǿ016630
0Ǿ018200
0Ǿ019910
0Ǿ021770
0Ǿ023790
0Ǿ026040
0Ǿ028500
0Ǿ031220
0Ǿ034210
0Ǿ037550
0Ǿ041280
0Ǿ045430
0Ǿ050050
0Ǿ055200

10. OkreŠlony procent zĖŠci azowe' Rachunku wypĸacany Ubezpiecza'ûce*uǾ w przypadku odpisania ednostek unduszy
z zĖŠci azowe' Rachunku w zwiûzku z caĸkowitû wypĸatû ¯wiadczenia Wykupuǿ
Rok*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 i kole'ne

%

75%

75%

77%

79%

81%

83%

85%

87%

90%

95%

100%

ȥRok oznaczaǿ
1) w Okresie azowy* oraz po 'ego upĸywieǾ 'eŠli nie zostaĸy opĸacone kĸadki Regularne naleƓne za Okres azowyǿ
eƓeli w ramach Umowy nie nastûpiĸo
zawieszenie opĸacania Skĸadki Regularnej

Rok oznacza iczbĖ at olisyǾ za ktŃre w peĸni zostaĸy
zapĸacone wszystkie kĸadki RegularneǾ powiĖkszonû o 1Ǿ
'ednak nie wyƓszû niƓ Rok olisyǾ w ktŃry* dokonywana
'est caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu
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eƓeli w ramach Umowy nastûpiĸo
zawieszenie opĸacania Skĸadki Regularnej
Rok oznacza iczbĖ at olisyǾ za ktŃre w peĸni zostaĸy
zapĸacone wszystkie kĸadki RegularneǾ powiĖkszonû o 1Ǿ
'ednak nie wyƓszû niƓ Rok olisy poprzedza'ûcy Rok olisyǾ
w ktŃry* dokonywana 'est caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu ('eƓeli okres zawieszenia nie rozpoczyna siĖ
w RocznicĖ olisyǾ to okresyǾ za ktŃre zostaĸy zapĸacone
kĸadki Regularne w atach olisyǾ w ktŃrych zawieszenie
*iaĸo *ie'sceǾ podlega'û su*owaniu)

2) po Okresie azowy*Ǿ pod warunkie* opĸacenia kĸadek Regularnych naleƓnych za Okres azowyǿ
eƓeli w ramach Umowy nie nastûpiĸo
zawieszenie opĸacania Skĸadki Regularnej

eƓeli w ramach Umowy nastûpiĸo
zawieszenie opĸacania Skĸadki Regularnej
Rok oznacza Rok olisy poprzedza'ûcy Rok olisyǾ
w ktŃry* dokonywana 'est caĸkowita wypĸata
¯wiadczenia Wykupu

Rok oznacza Rok olisyǾ w ktŃry* dokonywana
'est caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu

11. 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 ich pro'ektachǾ 'eŠli odpowiednie ustawy
nie zostaĸy uchwalone.
inie'szy aĸûcznik zostaĸ zatwierdzony Uchwaĸû r 170ȡ2016 arzûdu kandia áycie owarzystwa Ubezpieczeĺ ..
z dnia 24 czerwca 2016 roku i wchodzi w Ɠycie z dnie* 27 czerwca 2016 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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