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COMMERCIAL UNION
Ubezpieczenia na ¯ycie
Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drog¹ elektroniczn¹ maj¹ charakter wy³¹cznie informacyjny i nie wywieraj¹ ¿adnych skutków prawnych, a w szczególnoœci
nie mog¹ stanowiæ podstawy do nawi¹zania, zmiany lub rozwi¹zania umowy ubezpieczenia z Commercial Union Polska – Towarzystwem Ubezpieczeñ na ¯ycie SA.

UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE
„PLUS”
– OPIS WEWNÊTRZNY UBEZPIECZENIA –
Ubezpieczenie uniwersalne „Plus” ³¹czy ochronê ubezpieczeniow¹ z funkcj¹ d³ugoterminowego gromadzenia
i pomna¿ania kapita³u. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobê, na ca³ym œwiecie.
Ubezpieczenie uniwersalne „Plus” ma charakter umowy d³ugoterminowej. Ubezpieczeniem mo¿e zostaæ objêta
osoba, która ukoñczy³a 12 lat, a nie ukoñczy³a 45 roku ¿ycia. Wiek ubezpieczonego okreœla siê w dniu rejestracji
wniosku, na podstawie daty bli¿szej rocznicy jego urodzin: poprzedniej lub nastêpnej. W czasie trwania umowy
ubezpieczenia, okreœlony w dniu rejestracji wniosku wiek ubezpieczonego powiêksza siê o liczbê pe³nych lat
ubezpieczenia.
I. Przedmiot ubezpieczenia
Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête jest ryzyko œmierci ubezpieczonego w okresie trwania umowy ubezpieczenia.
Ponadto ubezpieczaj¹cy mo¿e poszerzyæ ochronê z tytu³u Ubezpieczenia Uniwersalnego „Plus” o nastêpuj¹ce
umowy dodatkowe:
•
umowa dodatkowa Ubezpieczenia Ryzyka Powstania Niezdolnoœci do Pracy (NP),
•
umowa dodatkowa Ubezpieczenia Ryzyka Œmierci lub Kalectwa Wskutek Nieszczêœliwego Wypadku (NW),
•
umowa dodatkowa Ubezpieczenia Ryzyka Œmierci Wskutek Nieszczêœliwego Wypadku (SNW),
•
umowa dodatkowa Ubezpieczenia Sk³adki (US),
•
umowa dodatkowa Ubezpieczenia Ryzyka Œmierci Dziecka (SD),
•
umowa dodatkowa Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków „Na Wypadek”,
•
umowa dodatkowa Ubezpieczenia Œwiadczenia Szpitalnego „Na Zdrowie”.
II. Zawarcie umowy ubezpieczenia
1.
2.

3.

Umowa ubezpieczenia uniwersalnego „Plus” zawierana jest w trybie z³o¿enia przez ubezpieczaj¹cego na stosownym formularzu wniosku oferty zawarcia umowy ubezpieczenia oraz przyjêcia tej
oferty przez Towarzystwo.
Wniosek, aby by³ zarejestrowany przez Towarzystwo musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
•
formularz wniosku powinien byæ wype³niony w sposób poprawny,
•
do wniosku powinien byæ do³¹czony dowód zap³acenia dwóch pierwszych sk³adek regularnych – jeœli sk³adki op³acane s¹ z czêstotliwoœci¹ miesiêczn¹,
•
do wniosku powinien byæ do³¹czony dowód zap³acenia pierwszej sk³adki regularnej – jeœli
sk³adka op³acana jest z czêstotliwoœci¹ inn¹ ni¿ miesiêczna,
•
wype³niony formularz wniosku powinien udzielaæ Towarzystwu nieodwo³alne i niewygasaj¹ce w chwili zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego pe³nomocnictwo do nieograniczonego wgl¹du do danych dotycz¹cych stanu zdrowia ubezpieczonego, z wy³¹czeniem badañ
genetycznych.
Wspó³ubezpieczenie – ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia „Plus” na rzecz dwóch
ubezpieczonych (wspó³ubezpieczeni). Obowi¹zki wynikaj¹ce z tak zawartej umowy ubezpieczenia obci¹¿aj¹ osobno ka¿dego ze wspó³ubezpieczonych, natomiast wszelkie prawa z niej wynikaj¹ce przys³uguj¹ wspó³ubezpieczonym solidarnie. Ubezpieczaj¹cy mo¿e równie¿ zawrzeæ odrêbne dodatkowe umowy ubezpieczenia na rzecz ka¿dego ze wspó³ubezpieczonych. W razie jednoczesnej œmierci wspó³ubezpieczonych, œwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu³u œmierci ka¿dego
z nich równe jest po³owie œwiadczenia ubezpieczeniowego, które nale¿ne by³oby w razie œmierci
jednego ze wspó³ubezpieczonych.
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5.

5.

6.

7.

8.

9.

Badania lekarskie
4.1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Towarzystwo ma prawo ¿¹daæ, aby ubezpieczony
podda³ siê badaniom analitycznym i lekarskim. Wspomniane badania s¹ wykonywane na
koszt Towarzystwa.
4.2. Towarzystwo ma prawo ¿¹daæ, aby ubezpieczony przed³o¿y³ zaœwiadczenia lekarskie
i wyniki badañ lekarskich, które potwierdzaj¹ jego stan zdrowia. Ponadto Towarzystwo ma
prawo za¿¹daæ od ubezpieczonego, aby udzieli³ wszelkich niezbêdnych do oszacowania
ryzyka ubezpieczeniowego informacji odnoœnie swojego stanu zdrowia.
Ubezpieczony lub ubezpieczaj¹cy powinni zawsze zawiadomiæ Towarzystwo, jeœli w okresie
pomiêdzy z³o¿eniem Towarzystwu oferty (wniosek), a dorêczeniem dokumentu ubezpieczenia
(polisa) lub kontroferty powsta³y nowe lub zmieni³y siê jakiekolwiek okolicznoœci, o które Towarzystwo pyta³o w formularzu wniosku lub przed zawarciem umowy w innych pismach.
Zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach zgodnych z treœci¹ wniosku
Umowê ubezpieczenia uznaje siê za zawart¹ zgodnie z treœci¹ wniosku z chwil¹ dorêczenia
ubezpieczaj¹cemu dokumentu ubezpieczenia (polisa), na którym Towarzystwo poœwiadcza, ¿e
przyjê³o ofertê (wniosek).
Zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach odbiegaj¹cych od treœci wniosku
Na podstawie uzyskanych informacji oraz w innych przypadkach, w szczególnoœci, gdy z³o¿ony
przez ubezpieczaj¹cego wniosek nie zawiera wszelkich wymaganych oœwiadczeñ albo zawiera
postanowienia, które w jakikolwiek sposób zmieniaj¹ zapisy zamieszczone przez Towarzystwo
w treœci wniosku lub, gdy treœæ wniosku w jakikolwiek sposób nie spe³nia wymagañ wynikaj¹cych
z OWU Towarzystwo mo¿e zaproponowaæ ubezpieczaj¹cemu zawarcie umowy na warunkach
odbiegaj¹cych od treœci z³o¿onego wniosku. W takiej sytuacji Towarzystwo dorêcza ubezpieczaj¹cemu dokument (kontroferta) zawieraj¹cy proponowane warunki umowy. Wraz z kontrofert¹
Towarzystwo dorêcza pismo, którego treœæ wskazuje ubezpieczaj¹cemu na postanowienia umowy
ubezpieczenia odbiegaj¹ce od treœci wniosku. Ubezpieczaj¹cy w terminie wyznaczonym przez
Towarzystwo (przynajmniej 7 dni) ma prawo do wniesienia sprzeciwu odnoœnie dorêczonej przez
Towarzystwo kontroferty. Sprzeciw ubezpieczaj¹cego powoduje, i¿ umowa ubezpieczenia nie bêdzie zawarta, natomiast Towarzystwo zwróci ubezpieczaj¹cemu wp³acon¹ sk³adkê w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo stosownego oœwiadczenia ubezpieczaj¹cego. W razie braku sprzeciwu uwa¿a siê, ¿e kontroferta zosta³a przyjêta przez ubezpieczaj¹cego i umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w dniu nastêpuj¹cym po up³ywie terminu wyznaczonego do wniesienia sprzeciwu.
Odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia
Na podstawie uzyskanych informacji oraz w innych przypadkach, w szczególnoœci, gdy z³o¿ony
przez ubezpieczaj¹cego wniosek nie zawiera wszelkich wymaganych oœwiadczeñ albo zawiera
postanowienia, które w jakikolwiek sposób zmieniaj¹ zapisy zamieszczone przez Towarzystwo
w treœci wniosku lub, gdy treœæ wniosku w jakikolwiek sposób nie spe³nia wymagañ wynikaj¹cych
z OWU Towarzystwo mo¿e odmówiæ ubezpieczaj¹cemu zawarcia umowy ubezpieczenia.
W przypadku odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo obowi¹zane jest zwróciæ
wp³acon¹ przez ubezpieczaj¹cego sk³adkê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia podjêcia
przez Towarzystwo decyzji odnoœnie odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wycofanie z³o¿onej Towarzystwu oferty (wniosek)
Do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia, ubezpieczaj¹cy ma prawo wycofaæ z³o¿on¹ Towarzystwu ofertê zawarcia umowy ubezpieczenia (wniosek). Wycofanie oferty po zarejestrowaniu
wniosku mo¿liwe jest wy³¹cznie za zgod¹ Towarzystwa.
Jeœli ubezpieczaj¹cy skutecznie wycofa ofertê zawarcia umowy ubezpieczenia, Towarzystwo obowi¹zane jest zwróciæ wp³acon¹ przez ubezpieczaj¹cego sk³adkê w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo stosownego oœwiadczenia ubezpieczaj¹cego odnoœnie wycofania z³o¿onej wczeœniej oferty.

III. Okres ubezpieczenia
1.
2.

Umowa ubezpieczenia uniwersalnego „Plus” zawierana jest na czas nieokreœlony.
Ochrona ubezpieczeniowa przys³uguje ubezpieczonemu od dnia wskazanego w polisie, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia nastêpnego po zap³aceniu pierwszej sk³adki regularnej (jeœli sk³adka
op³acana jest z czêstotliwoœci¹ inn¹ ni¿ miesiêczna) lub dwóch pierwszych sk³adek regularnych
(jeœli sk³adki op³acane s¹ z czêstotliwoœci¹ miesiêczn¹).
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IV. Sk³adka
1.

2.

3.
4.

5.

6.

1
2

Sk³adka regularna
1.1. Umowa ubezpieczenia zak³ada mo¿liwoœæ miesiêcznej, kwartalnej, pó³rocznej lub rocznej
czêstotliwoœci op³acania sk³adki regularnej.
1.2. Dla ubezpieczenia uniwersalnego „Plus” ustala siê minimaln¹ wysokoœæ sk³adki regularnej1.
1.3. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest op³acaæ sk³adkê regularn¹ w wysokoœci i terminach okreœlonych w umowie ubezpieczenia.
Sk³adka lokacyjna
2.1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e op³acaæ w wybranej przez siebie wysokoœci i w dowolnym terminie,
dodatkow¹, dobrowoln¹ sk³adkê lokacyjn¹.
2.2. Dla ubezpieczenia uniwersalnego „Plus” ustala siê minimaln¹ wysokoœæ sk³adki lokacyjnej2.
2.3. Ubezpieczaj¹cy powinien wyraŸnie okreœliæ, któr¹ z jego wp³at nale¿y uwa¿aæ za wp³atê
sk³adki lokacyjnej. W przeciwnym razie za sk³adkê lokacyjn¹ uwa¿a siê ka¿d¹ wp³atê
w wysokoœci innej ni¿ sk³adka regularna.
Sk³adka ubezpieczeniowa (regularna oraz lokacyjna) powinna byæ op³acana przekazem pocztowym, przelewem bankowym na rachunek Towarzystwa lub w inny sposób uzgodniony z Towarzystwem.
Podzia³ sk³adki regularnej
4.1. Op³ata manipulacyjna – od ka¿dej wp³aconej przez ubezpieczaj¹cego sk³adki regularnej
Towarzystwo pobiera op³atê manipulacyjn¹ w wysokoœci 1,55 z³.
4.2. Czêœæ niealokowana sk³adki regularnej – stanowi op³atê potr¹can¹ ze sk³adki ubezpieczeniowej, przeznaczon¹ na pokrycie kosztów zwi¹zanych z zawarciem i wykonywaniem
umowy ubezpieczenia.
4.3. Alokacja sk³adki regularnej
4.3.1. Alokacja sk³adki regularnej w pierwszym roku ubezpieczenia
W pierwszym roku ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu wp³acanej sk³adki
regularnej o op³atê manipulacyjn¹ oraz o koszt ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytu³u okreœlonych, posiadanych przez ubezpieczaj¹cego umów dodatkowych,
alokacji podlega 25% tej czêœci sk³adki regularnej, która pozosta³a po wspomnianych powy¿ej odliczeniach.
4.3.2. Alokacja sk³adki regularnej w drugim roku ubezpieczenia
W drugim roku ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu wp³acanej sk³adki
regularnej o op³atê manipulacyjn¹ oraz o koszt ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytu³u okreœlonych, posiadanych przez ubezpieczaj¹cego umów dodatkowych, alokacji podlega 80% tej czêœci sk³adki regularnej, która pozosta³a po wspomnianych powy¿ej odliczeniach.
4.3.3. Alokacja sk³adki regularnej w trzecim roku i kolejnych latach ubezpieczenia
W trzecim roku i kolejnych latach ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu
wp³acanej sk³adki regularnej o op³atê manipulacyjn¹ oraz o koszt ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytu³u okreœlonych, posiadanych przez ubezpieczaj¹cego umów dodatkowych, alokacji podlega 90% tej czêœci sk³adki regularnej, która
pozosta³a po wspomnianych powy¿ej odliczeniach.
Podzia³ sk³adki lokacyjnej
5.1. Sk³adka lokacyjna wolna jest od op³aty manipulacyjnej.
5.2. Czêœæ niealokowana sk³adki – stanowi op³atê potr¹can¹ ze sk³adki ubezpieczeniowej,
przeznaczon¹ na pokrycie kosztów zwi¹zanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia.
5.3. Alokacja sk³adki lokacyjnej – alokowane jest 95 % ka¿dej wp³aconej sk³adki lokacyjnej.
Indeksacja sk³adek regularnych
6.1. Indeksacja jest mechanizmem stosowanym w celu zapobiegania niekorzystnym zmianom
realnych wartoœci sk³adek ubezpieczeniowych oraz œwiadczeñ w czasie trwania umowy
ubezpieczenia. Indeksacja jest dobrowolna, decyzja o skorzystaniu z niej le¿y w gestii
ubezpieczaj¹cego.

Zobacz: „Limity i op³aty kwotowe w ubezpieczeniach indywidualnych”
Zobacz: „Limity i op³aty kwotowe w ubezpieczeniach indywidualnych”
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Zasady indeksacji:
•
Towarzystwo proponuje ubezpieczaj¹cemu indeksacjê najpóŸniej 49 (czterdzieœci
dziewiêæ) dni przed dat¹, na któr¹ indeksacja ma byæ skuteczna.
•
Ubezpieczaj¹cy mo¿e wybraæ wskaŸnik indeksacji ni¿szy od zaproponowanego
przez Towarzystwo pod warunkiem, ¿e kolejne sk³adki po zindeksowaniu nie bêd¹
ni¿sze od wysokoœci sk³adki obowi¹zuj¹cej bezpoœrednio przed indeksacj¹.
•
Jeœli ubezpieczaj¹cy wybierze wskaŸnik indeksacji wy¿szy od zaproponowanego
przez Towarzystwo lub, gdy ubezpieczaj¹cy nie póŸniej ni¿ 30 dni przed dat¹, na
któr¹ indeksacja ma byæ skuteczna, nie odpowie na propozycjê Towarzystwa, indeksacja nastêpuje zgodnie z wskaŸnikiem zaproponowanym przez Towarzystwo.
•
Ubezpieczaj¹cy mo¿e, nie póŸniej ni¿ 30 dni przed dat¹, na któr¹ indeksacja ma
byæ skuteczna zrezygnowaæ z jej zastosowania.
6.3. WskaŸnik indeksacji:
•
Proponowany ubezpieczaj¹cemu przez Towarzystwo maksymalny wskaŸnik indeksacji jest obliczany jako nadwy¿ka wzrostu wartoœci jednostki Funduszu Gwarantowanego lub innego o podobnej strukturze aktywów ponad okreœlon¹ przez
Towarzystwo stopê procentow¹. Podczas obliczania proponowanego przez Towarzystwo maksymalnego wskaŸnika indeksacji uwzglêdnia siê wzrost wartoœci jednostki funduszu za okres od daty, na któr¹ obliczono poprzednio proponowany
ubezpieczaj¹cemu maksymalny wskaŸnik indeksacji. Wysokoœæ stopy procentowej, o której mowa powy¿ej, przyjmuje siê tak¿e za okres od daty, na któr¹ obliczono poprzednio proponowany ubezpieczaj¹cemu maksymalny wskaŸnik indeksacji, przy czym w skali roku stopa procentowa nie przekroczy 5%.
•
Oprócz proponowanego ubezpieczaj¹cemu maksymalnego wskaŸnika indeksacji,
Towarzystwo wylicza za okres 12 miesiêcy (zgodnie z opisanymi powy¿ej zasadami) tzw. pomocniczy wskaŸnik indeksacji. Jeœli pomocniczy wskaŸnik indeksacji
bêdzie wynosi³ 10% lub wiêcej, Towarzystwo zaproponuje ubezpieczaj¹cemu indeksacjê ze skutkiem na najbli¿sz¹ rocznicê ubezpieczenia lub te¿ inn¹ wczeœniejsz¹ datê. Jeœli natomiast pomocniczy wskaŸnik indeksacji bêdzie ni¿szy ni¿
10%, Towarzystwo mo¿e zaproponowaæ ubezpieczaj¹cemu indeksacjê ze skutkiem na najbli¿sz¹ rocznicê ubezpieczenia.
Zaprzestanie op³acania sk³adek regularnych. Ubezpieczenie bezsk³adkowe.
7.1. Zaprzestanie op³acania sk³adek regularnych w pierwszych dwóch latach ubezpieczenia
W przypadku nieop³acenia w terminie sk³adki regularnej w pierwszych dwóch latach ubezpieczenia, Towarzystwo ma prawo wezwaæ ubezpieczaj¹cego do zap³aty zaleg³ej sk³adki
wyznaczaj¹c dodatkowy 7-dniowy, licz¹c od dnia otrzymania przez ubezpieczaj¹cego wezwania Towarzystwa termin na zap³acenie zaleg³ej sk³adki. Jeœli zaleg³a sk³adka nie zostanie op³acona w dodatkowym, wyznaczonym przez Towarzystwo terminie, umowa ubezpieczenia ulegnie rozwi¹zaniu z ostatnim dniem tego terminu.
7.2. Zaprzestanie op³acania sk³adek regularnych w trzecim roku lub nastêpnych latach ubezpieczenia – umowa z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek
W przypadku nieop³acenia w terminie sk³adki w trzecim roku lub nastêpnych latach
ubezpieczenia, jeœli wartoœæ polisy jest wystarczaj¹ca na pokrycie nale¿nych Towarzystwu
w kolejnym miesi¹cu ubezpieczenia op³at oraz kosztów, umowa ubezpieczenia ulega przekszta³ceniu w umowê ubezpieczenia z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek z dniem wymagalnoœci pierwszej nieop³aconej sk³adki.
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek warunki ochrony
ubezpieczeniowej pozostaj¹ niezmienione (chyba, ¿e warunki ogólne posiadanych przez
ubezpieczaj¹cego umów dodatkowych stanowi¹ inaczej) natomiast, nale¿ne Towarzystwu
op³aty oraz koszty potr¹cane s¹ z rachunku podstawowego. Ubezpieczaj¹cy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek nie mo¿e wp³acaæ sk³adki lokacyjnej oraz nie mo¿e dokonywaæ zmian wysokoœci sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci
ubezpieczonego. Ubezpieczaj¹cy nie mo¿e tak¿e dokonaæ zmian czêstotliwoœci op³acania
sk³adek regularnych. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia z zawieszon¹ p³atnoœci¹
sk³adek ubezpieczaj¹cy, pod warunkiem op³acenia bie¿¹cej sk³adki regularnej, mo¿e
wnioskowaæ o wyra¿enie przez Towarzystwo zgody na przywrócenie umowie ubezpieczenia postaci sk³adkowej.
6.2.

7.
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7.3.

Ubezpieczenie bezsk³adkowe
W przypadku, gdy ubezpieczaj¹cy w terminie 12 miesiêcy liczonych od dnia wymagalnoœci pierwszej nieop³aconej sk³adki nie z³o¿y wniosku o przywrócenie umowie ubezpieczenia z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek jej postaci sk³adkowej, lub, gdy Towarzystwo nie
wyrazi zgody na takie przekszta³cenie, to umowa ubezpieczenia z dniem podjêcia takiej
decyzji przez Towarzystwo ulega przekszta³ceniu w umowê ubezpieczenia bezsk³adkowego, o nastêpuj¹cej charakterystyce:
•
warunki ochrony ubezpieczeniowej pozostaj¹ niezmienione (chyba, ¿e warunki ogólne posiadanych przez ubezpieczaj¹cego umów dodatkowych stanowi¹ inaczej),
•
w czasie trwania umowy ubezpieczenia o charakterze bezsk³adkowym, nale¿ne
Towarzystwu op³aty oraz koszty potr¹cane s¹ z rachunku podstawowego,
•
ubezpieczaj¹cy nie mo¿e uiszczaæ sk³adek ubezpieczeniowych,
•
ubezpieczaj¹cy nie mo¿e dokonywaæ zmian wysokoœci sumy ubezpieczenia
z tytu³y œmierci ubezpieczonego,
•
ubezpieczaj¹cy nie mo¿e dokonywaæ zmian polegaj¹cych na przeliczaniu ca³oœci lub czêœci zarachowanych na rachunku jednostek danego funduszu kapita³owego na jednostki innego ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego,
•
ubezpieczenie bezsk³adkowe uniemo¿liwia powrót do ubezpieczenia sk³adkowego.
Umowa ubezpieczenia przyjmuje powy¿sz¹ charakterystykê tak¿e, gdy przekszta³cenie ubezpieczenia w umowê o charakterze bezsk³adkowym nast¹pi na wniosek ubezpieczaj¹cego.
Ubezpieczaj¹cy mo¿e tak¿e wnioskowaæ o przekszta³cenie ubezpieczenia w umowê o charakterze bezsk³adkowym z ograniczon¹ ochron¹. Towarzystwo nie
wyrazi zgody na takie przekszta³cenie, jeœli wartoœæ polisy w dniu z³o¿enia przez
ubezpieczaj¹cego wniosku o przekszta³ceniu umowy jest mniejsza od minimalnej
wysokoœci wymaganej przez Towarzystwo3. Umowa ubezpieczenia bezsk³adkowego z ograniczon¹ ochron¹, o któr¹ wnioskowa³ ubezpieczaj¹cy przyjmuje
nastêpuj¹c¹ charakterystykê:
•
œwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu³u œmierci ubezpieczonego jest równe sumie wartoœci polisy i wartoœci lokacyjnej,
•
rozwi¹zaniu ulegaj¹ wszystkie posiadane przez ubezpieczaj¹cego umowy dodatkowe,
•
w czasie trwania umowy ubezpieczenia o charakterze bezsk³adkowym,
nale¿ne Towarzystwu op³aty potr¹cane s¹ z rachunku podstawowego,
•
ubezpieczaj¹cy nie mo¿e uiszczaæ sk³adek ubezpieczeniowych,
•
ubezpieczaj¹cy nie mo¿e dokonywaæ zmian wysokoœci sumy ubezpieczenia z tytu³y œmierci ubezpieczonego,
•
ubezpieczaj¹cy nie mo¿e dokonywaæ zmian polegaj¹cych na przeliczaniu ca³oœci lub czêœci zarachowanych na rachunku jednostek danego
funduszu kapita³owego na jednostki innego ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego,
•
ubezpieczenie bezsk³adkowe uniemo¿liwia powrót do ubezpieczenia
sk³adkowego.

V. Rachunek
Towarzystwo z chwil¹ rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej otwiera rachunek, sk³adaj¹cy siê z rachunku podstawowego i rachunku lokacyjnego.
1.

2.

3

Rachunek podstawowy – czêœæ wp³acanej sk³adki regularnej, która podlega alokacji przeliczana
jest na jednostki funduszy, zarachowywane na rachunku podstawowym zgodnie z wartoœci¹ tych
jednostek z dnia zap³aty sk³adki lub z dnia wymagalnoœci sk³adki – w zale¿noœci od tego, która
z tych dat jest póŸniejsza.
Rachunek lokacyjny – czêœæ wp³acanej sk³adki lokacyjnej, która podlega alokacji przeliczana
jest na jednostki funduszy, zarachowywane na rachunku lokacyjnym, zgodnie z wartoœci¹ tych
jednostek z dnia zap³aty sk³adki.
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3.

4.

5.

W gestii ubezpieczaj¹cego le¿y wybór ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, na których
jednostki przeliczana bêdzie alokowana czêœæ sk³adki (regularnej i lokacyjnej). Ubezpieczaj¹cy okreœla tak¿e sposób podzia³u kwoty alokowanej czêœci sk³adki (regularnej i lokacyjnej) pomiêdzy wybrane fundusze, z uwzglêdnieniem warunku, ¿e udzia³ w sk³adce alokowanej ¿adnego
z wybranych funduszy kapita³owych nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 5%.
3.1. Jeœli ubezpieczaj¹cy nie dokona wyboru ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, na
których jednostki bêdzie przeliczana alokowana czêœæ sk³adki lokacyjnej i jeœli nie okreœli sposobu podzia³u kwoty alokowanej czêœci sk³adki lokacyjnej pomiêdzy wybrane fundusze, to podzia³ tej sk³adki pomiêdzy fundusze dokonany bêdzie zgodnie z ostatnim
podzia³em sk³adki lokacyjnej. Jeœli natomiast sk³adka lokacyjna jest op³acana po raz pierwszy – zgodnie z podzia³em sk³adki regularnej.
Koszty i op³aty pobierane z rachunku
W ubezpieczeniu „Plus” z rachunku podstawowego, w sposób cykliczny pobiera siê op³atê administracyjn¹, miesiêczny koszt ochrony ubezpieczeniowej oraz inne koszty wynikaj¹ce z posiadanych przez ubezpieczaj¹cego okreœlonych umów dodatkowych. Z rachunku lokacyjnego nie
pobiera siê w sposób cykliczny ¿adnych op³at.
Op³ata administracyjna, miesiêczny koszt ochrony ubezpieczeniowej oraz inne koszty i op³aty
wynikaj¹ce z posiadanych przez ubezpieczaj¹cego umów dodatkowych
W dniu rozpoczynaj¹cym pierwszy oraz ka¿dy kolejny miesi¹c ubezpieczenia Towarzystwo potr¹ca z rachunku podstawowego op³atê administracyjn¹ (1,91 z³ lub 1,20 z³ w przypadku ubezpieczenia bezsk³adkowego), miesiêczny koszt ochrony ubezpieczeniowej oraz inne koszty i op³aty wynikaj¹ce z posiadanych przez ubezpieczaj¹cego umów dodatkowych.
Potr¹ceñ dokonuje siê poprzez odliczenie odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych
funduszy kapita³owych zgodnie z ich wartoœci¹ w dniu rozpoczynaj¹cym pierwszy oraz ka¿dy
kolejny miesi¹c ubezpieczenia, proporcjonalnie do udzia³u tych funduszy w wartoœci polisy
w tym dniu.
Miesiêczny koszt ochrony ubezpieczeniowej, to iloczyn wskaŸnika kosztu oraz dodatniej ró¿nicy
sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego i bie¿¹cej wartoœci polisy.
Miesiêczny wskaŸnik kosztu ochrony ubezpieczeniowej obliczany jest przez Towarzystwo
z uwzglêdnieniem statystycznego prawdopodobieñstwa zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz
aktualnego ryzyka ubezpieczeniowego podejmowanego przez Towarzystwo na podstawie szczegó³owych informacji dotycz¹cych ubezpieczonego. Miesiêczny wskaŸnik kosztu ochrony ubezpieczeniowej stanowi iloraz liczby z Tabeli miesiêcznych wskaŸników kosztu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedniej dla p³ci ubezpieczonego i jego wieku w dniu potr¹cenia miesiêcznego
kosztu ochrony ubezpieczeniowej oraz kwoty 10 000 z³. Tabela miesiêcznych wskaŸników kosztu ochrony ubezpieczeniowej obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi
za³¹cznik do OWU i mo¿e ulec modyfikacji.
Je¿eli w danym miesi¹cu ubezpieczenia nale¿ne Towarzystwo op³aty i koszty nie mog¹ byæ
potr¹cone w ca³oœci lub czêœci z powodu niewystarczaj¹cej wartoœci polisy, natomiast wszystkie
sk³adki regularne op³acono w wysokoœci i terminach okreœlonych w umowie, wówczas Towarzystwo odlicza z rachunku podstawowego odpowiedni¹ liczbê jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, jaka jest mo¿liwa do odliczenia, udzielaj¹c ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej w niezmienionym zakresie. Po dokonaniu alokacji kolejnych sk³adek regularnych,
Towarzystwo odliczy z rachunku podstawowego brakuj¹c¹ w poprzednim miesi¹cu liczbê jednostek funduszy oraz dokona innych stosownych potr¹ceñ. Opisana zasada ma zastosowanie przez
okres pierwszych dziesiêciu lat ubezpieczenia, z zastrze¿eniem, ¿e nie przekszta³cono umowy
w ubezpieczenie bezsk³adkowe czy ubezpieczenie z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek.
Zmiany Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych
5.1. Ubezpieczaj¹cy od drugiej rocznicy ubezpieczenia mo¿e za¿¹daæ przeliczenia ca³oœci
lub czêœci zarachowanych na rachunku podstawowym jednostek danego ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego na jednostki innego funduszu.
5.2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie za¿¹daæ przeliczenia ca³oœci lub czêœci zarachowanych na rachunku lokacyjnym jednostek danego ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego na jednostki innego funduszu.
5.3. Zasady przeliczania jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego na jednostki
innego funduszu (rachunek podstawowy i rachunek lokacyjny):
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Op³ata za zmianê funduszu – w przypadku dokonania przeliczenia jednostek
ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego na jednostki innego funduszu Towarzystwo upowa¿nione jest do potr¹cenia z rachunku podstawowego lub lokacyjnego (w zale¿noœci, którego z tych rachunków dotyczy zmiana) op³aty za zmianê
funduszu (20 z³). Op³aty tej nie pobiera siê od pierwszej takiej zmiany dokonanej
w danym roku ubezpieczenia.
Potr¹cenia op³aty za zmianê funduszu dokonuje siê poprzez odliczenie z rachunku
podstawowego lub lokacyjnego (w zale¿noœci, którego z rachunków dotyczy zmiana) odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych
(na które przeliczane s¹ jednostki dotychczasowych funduszy) proporcjonalnie do
udzia³u tych funduszy w przeliczanej kwocie oraz zgodnie z wartoœci¹ jednostek
danego funduszu z dnia dokonania przeliczenia.
b)
Wartoœæ polisy i wartoœæ lokacyjna nie zmieniaj¹ siê w zwi¹zku z przeliczeniem
jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego na jednostki innego funduszu chyba, ¿e przeliczenia tego dokonuje siê czêœciej ni¿ raz w roku ubezpieczenia
(op³ata za zmianê funduszu – 20 z³)
c)
£¹czna wartoœæ jednostek ¿adnego funduszu, zarachowanych na rachunku po dokonaniu przeliczenia i pobraniu op³aty za zmianê funduszu, nie mo¿e byæ ni¿sza
od wartoœci minimalnej ustalonej przez Towarzystwo chyba, ¿e przeliczane s¹ wszystkie jednostki danego funduszu4.
d)
Towarzystwo zobowi¹zane jest do dokonania przeliczenia w terminie 7 dni od dnia
otrzymania stosownego oœwiadczenia ubezpieczaj¹cego.
e)
Przeliczenie nastêpuje wed³ug wartoœci jednostek funduszy obowi¹zuj¹cej w dniu
jego dokonania.
f)
W wyniku przeliczenia nie mo¿e wzrosn¹æ liczba jednostek Funduszu Gwarantowanego.
5.4. Ubezpieczaj¹cy od drugiej rocznicy ubezpieczenia mo¿e zmieniæ proporcje podzia³u
czêœci sk³adki regularnej podlegaj¹cej alokacji pomiêdzy wybrane ubezpieczeniowe
fundusze kapita³owe.
Zasady zmian proporcji podzia³u alokowanej sk³adki pomiêdzy ubezpieczeniowe fundusze kapita³owe:
a)
Op³ata za zmianê funduszu – w przypadku dokonania zmiany proporcji podzia³u
alokowanej sk³adki regularnej pomiêdzy ubezpieczeniowe fundusze kapita³owe
Towarzystwo upowa¿nione jest do potr¹cenia z rachunku podstawowego op³aty
za zmianê funduszu (20 z³). Op³aty tej nie pobiera siê od pierwszej takiej zmiany
dokonanej w danym roku ubezpieczenia.
Potr¹cenia op³aty za zmianê funduszu dokonuje siê poprzez odliczenie odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, proporcjonalnie
do udzia³u poszczególnych funduszy w wartoœci polisy w dniu dokonania zmiany
oraz zgodnie z wartoœci¹ jednostek danego funduszu obowi¹zuj¹c¹ tego dnia.
b)
W wyniku zmiany udzia³ w sk³adce ¿adnego z funduszy nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 5%.
c)
Towarzystwo zobowi¹zane jest do dokonania zmiany w terminie 30 dni od dnia
otrzymania stosownego oœwiadczenia ubezpieczaj¹cego.
d)
Zmiana jest skuteczna, pocz¹wszy od daty pierwszej alokacji sk³adki po jej dokonaniu.
e)
W wyniku zmiany nie mo¿e wzrosn¹æ udzia³ Funduszu Gwarantowanego.
Op³ata za zarz¹dzanie i administracjê ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi
6.1. Towarzystwo uprawnione jest do pobierania op³aty za zarz¹dzanie i administracjê ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi.
6.2. Wysokoœæ op³aty ustalana jest dla odpowiedniego funduszu, w odniesieniu do wszystkich
zawartych z Towarzystwem umów ubezpieczenia z tytu³u, których na rachunki zarachowuje siê jednostki danego funduszu.
6.3. Op³ata pobierana jest z aktywów danego funduszu podczas jego wyceny. Pobranie op³aty powoduje odpowiedni¹ zmianê wartoœci tych aktywów i tym samym wartoœci jednostki funduszu.
6.4. Bie¿¹ce wysokoœci op³at za zarz¹dzanie i administracjê ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi znajduj¹ siê w dokumencie „Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych”.
a)

6.

4

Zobacz: „Limity i op³aty kwotowe w ubezpieczeniach indywidualnych”

7

VI. Czêœciowa lub ca³kowita wyp³ata wartoœci lokacyjnej
Wartoœæ lokacyjna – suma wartoœci jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych zgromadzonych na
rachunku lokacyjnym
Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie za¿¹daæ czêœciowej lub ca³kowitej wyp³aty wartoœci lokacyjnej.
Zasady czêœciowej lub ca³kowitej wyp³aty wartoœci lokacyjnej:
a)

b)

c)

d)
e)

Op³ata z tytu³u czêœciowej lub ca³kowitej wyp³aty wartoœci lokacyjnej – w przypadku dokonywania czêœciowej wyp³aty wartoœci lokacyjnej Towarzystwo uprawnione jest do potr¹cenia z rachunku
lokacyjnego op³aty operacyjnej (50 z³). W przypadku ca³kowitej wyp³aty wartoœci lokacyjnej Towarzystwo uprawnione jest do potr¹cenia z wyp³acanej kwoty op³aty operacyjnej (50 z³).
Op³ata z tytu³u czêœciowej wyp³aty wartoœci lokacyjnej pobierana jest poprzez odliczenie odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, proporcjonalnie do udzia³u poszczególnych funduszy w wyp³acanej kwocie oraz zgodnie z wartoœci¹ jednostek danego
funduszu wed³ug stanu z najbli¿szego dnia, nastêpuj¹cego po dniu otrzymania przez Towarzystwo
stosownego ¿¹dania ubezpieczaj¹cego odnoœnie czêœciowej wyp³aty wartoœci lokacyjnej.
Ubezpieczaj¹cy ¿¹daj¹c czêœciowej wyp³aty wartoœci lokacyjnej obowi¹zany jest wskazaæ fundusz lub fundusze, których jednostki maj¹ byæ odliczone z rachunku celem dokonania wyp³aty,
natomiast:
•
jeœli ubezpieczaj¹cy wska¿e wiêcej ni¿ jeden ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy, obowi¹zany jest podaæ udzia³ poszczególnych funduszy w czêœci wartoœci lokacyjnej podlegaj¹cej wyp³acie,
•
jeœli ubezpieczaj¹cy nie wska¿e ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, których jednostki maj¹ byæ odliczone z rachunku celem dokonania czêœciowej wyp³aty wartoœci
lokacyjnej wyp³ata nastêpuje poprzez odliczenie z rachunku jednostek funduszy proporcjonalnie do udzia³u poszczególnych funduszy w wartoœci lokacyjnej,
•
je¿eli wartoœæ zgromadzonych na rachunku jednostek któregokolwiek z funduszy nie
jest wystarczaj¹ca do dokonania wyp³aty w sposób wskazany przez ubezpieczaj¹cego,
wyp³ata nastêpuje poprzez odliczenie z rachunku jednostek funduszy proporcjonalnie do
udzia³u poszczególnych funduszy w wartoœci lokacyjnej,
•
je¿eli wartoœæ zgromadzonych na rachunku jednostek któregokolwiek z funduszy nie
jest wystarczaj¹ca do potr¹cenia op³aty z tytu³u czêœciowej lub ca³kowitej wyp³aty wartoœci lokacyjnej, wówczas odpowiedniemu zwiêkszeniu ulega udzia³ pozosta³ych funduszy w czêœci wartoœci lokacyjnej podlegaj¹cej wyp³acie.
Towarzystwo dokonuje czêœciowej lub ca³kowitej wyp³aty wartoœci lokacyjnej poprzez odliczenie z rachunku lokacyjnego takiej liczby jednostek, których wartoœæ jest równa ¿¹danej przez
ubezpieczaj¹cego kwocie. Przeliczenie wspomnianej powy¿ej liczby jednostek funduszu lub funduszy nastêpuje zgodnie z ich wartoœci¹ obowi¹zuj¹c¹ w najbli¿szym dniu, nastêpuj¹cym po dniu
otrzymania przez Towarzystwo stosownego ¿¹dania ubezpieczaj¹cego odnoœnie czêœciowej lub
ca³kowitej wyp³aty wartoœci lokacyjnej.
Czêœciowa lub ca³kowita wyp³ata wartoœci lokacyjnej nastêpuje w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia przez ubezpieczaj¹cego stosownego ¿¹dania.
Czêœciowa lub ca³kowita wyp³ata wartoœci lokacyjnej dokonywana jest przelewem na rachunek
bankowy uprawnionego do otrzymania wyp³aty wartoœci lokacyjnej, lub w inny sposób uzgodniony z Towarzystwem.

VII. Œwiadczenie ubezpieczeniowe
1. Wysokoœæ œwiadczenia
Obliczaj¹c wysokoœci œwiadczenia, uwzglêdnia siê:
wysokoœæ sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego obowi¹zuj¹c¹ w dniu jego œmierci,
wartoœæ polisy i wartoœæ lokacyjn¹ – obliczone jako iloczyn liczby i wartoœci jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych na rachunku podstawowym (wartoœæ polisy) i rachunku lokacyjnym (wartoœæ lokacyjna) w dniu œmierci ubezpieczonego.
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1.1.

2.

5
6

Suma ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego ulega automatycznemu podwy¿szeniu z chwil¹ indeksacji sk³adki regularnej, zgodnie ze wskaŸnikiem o jaki sk³adka ta zosta³a zindeksowana.
1.2. W razie œmierci ubezpieczonego Towarzystwo zobowi¹zuje siê do zap³aty œwiadczenia
ubezpieczeniowego, równego sumie wartoœci lokacyjnej oraz wiêkszej z dwóch kwot, którymi s¹: suma ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego oraz wartoœæ polisy.
1.2.1. Jeœli ubezpieczony nie ukoñczy³ 18 lat, suma ubezpieczenia zostanie ograniczona do kwoty ustalonej przez Towarzystwo5.
1.2.2. Dla osób ucz¹cych siê, które ukoñczy³y 18 lat suma ubezpieczenia zostanie ograniczona do kwoty ustalonej przez Towarzystwo6.
1.3. Je¿eli œmieræ ubezpieczonego nast¹pi:
jako bezpoœredni lub poœredni rezultat próby samobójczej podjêtej w ci¹gu
12 miesiêcy od daty rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej,
jako bezpoœredni lub poœredni rezultat jakichkolwiek dzia³añ wojennych, dzia³añ
zbrojnych, zamieszek lub œwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy chyba, ¿e udzia³ ubezpieczonego w aktach przemocy wynika³ z wykonywania czynnoœci s³u¿bowych, stanu wy¿szej koniecznoœci lub obrony koniecznej,
to Towarzystwo wyp³aci œwiadczenie ubezpieczeniowe równe sumie wartoœci polisy i wartoœci lokacyjnej.
Zasady wyp³aty œwiadczenia
2.1. Towarzystwo wyp³aci œwiadczenie po uprzednim otrzymaniu stosownego zawiadomienia
o zdarzeniu ubezpieczeniowym, wyjaœnieniu okolicznoœci niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa oraz ustaleniu wysokoœci œwiadczenia.
2.2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo poinformuje uprawnionego do otrzymania œwiadczenia, jakie dokumenty potrzebne s¹ do wyp³aty œwiadczenia.
2.3. Œwiadczenie ubezpieczeniowe wyp³acane jest uposa¿onym w czêœciach okreœlonych przez
ubezpieczonego, natomiast:
•
jeœli ubezpieczony wskaza³ uposa¿onych, a nie okreœli³ ich udzia³u w œwiadczeniu, uznaje siê, i¿ udzia³y te s¹ równe,
•
jeœli uposa¿ony zmar³ przed œmierci¹ ubezpieczonego, wskazanie uposa¿onego
jest bezskuteczne,
•
jeœli uposa¿ony przyczyni³ siê do œmierci ubezpieczonego wskazanie uposa¿onego jest bezskuteczne,
•
jeœli w chwili œmierci ubezpieczonego nie ma ¿adnego z uposa¿onych, œwiadczenie przypada uposa¿onym zastêpczym na zasadach ustalonych dla uposa¿onych,
•
jeœli w chwili œmierci ubezpieczonego nie ma uposa¿onych ani uposa¿onych
zastêpczych, œwiadczenie przypada osobom, które tworz¹ kr¹g ustawowych spadkobierców ubezpieczonego (nie musz¹ w tym przypadku zachodziæ przes³anki do
dziedziczenia ustawowego, osobom tym œwiadczenie przypada w kolejnoœci
i w czêœciach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego).
2.4. Œwiadczenie wyp³acane jest przelewem na rachunek bankowy uprawnionego do otrzymania danego œwiadczenia. Œwiadczenie mo¿e byæ tak¿e wyp³acone w inny sposób uzgodniony z Towarzystwem.
2.5. Towarzystwo zobowi¹zane jest do wyp³aty œwiadczenia ubezpieczeniowego w terminie
30 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia odnoœnie zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego, natomiast:
•
jeœli wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa bêdzie niemo¿liwe w terminie 30 dni, Towarzystwo wyp³aci œwiadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy do³o¿eniu nale¿ytej
starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe – Towarzystwo zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci wyp³aty
roszczenia w ca³oœci lub czêœci oraz wyp³aca bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia.
2.6. Jeœli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni¿ to okreœlono
w zg³oszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym fakcie pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wskazuj¹c na okolicznoœci i podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹
lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia.

Zobacz: „Limity i op³aty kwotowe w ubezpieczeniach indywidualnych”
Zobacz: „Limity i op³aty kwotowe w ubezpieczeniach indywidualnych”
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VIII. Zmiany w rocznicê ubezpieczenia
1.

2.

Ubezpieczaj¹cy mo¿e wnioskowaæ o dokonanie w pierwsz¹ i ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê ubezpieczenia (za zgod¹ Towarzystwa ) nastêpuj¹cych zmian:
zmiana wysokoœci sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego, przy zachowaniu
dotychczasowej wysokoœci sk³adek regularnych,
zmiana czêstotliwoœci op³acania sk³adek regularnych.
1.1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wnioskowaæ o dokonanie powy¿ej wymienionych zmian w ka¿dym
czasie, natomiast wniosek bêdzie rozpatrywany, jeœli dotrze do Towarzystwa nie póŸniej
ni¿ 30 dni przed najbli¿sz¹ rocznic¹ ubezpieczenia.
Op³ata za zmianê umowy – jeœli Towarzystwo wyrazi zgodê na dokonanie zmiany wysokoœci
sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego (innej ni¿ wynikaj¹ca z indeksacji) lub
zmiany czêstotliwoœci op³acania sk³adek regularnych, to Towarzystwo uprawnione jest do potr¹cenia z rachunku podstawowego op³aty za zmianê umowy (20 z³).
2.1. Potr¹cenia op³aty za zmianê dokonuje siê poprzez odliczenie odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, proporcjonalnie do udzia³u poszczególnych funduszy w wartoœci polisy w dniu dokonania zmiany oraz zgodnie z wartoœci¹ jednostek funduszy obowi¹zuj¹c¹ w tym dniu.

IX. Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia
1.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu w nastêpuj¹cych przypadkach:
a)
Gdy ubezpieczaj¹cy odst¹pi od umowy w terminie 30 dni od dnia dorêczenia mu polisy.
Umowê ubezpieczenia rozwi¹zuje siê z nastêpnym dniem po dniu, w którym Towarzystwo
otrzyma³o oœwiadczenie ubezpieczaj¹cego o odst¹pieniu od umowy. W przypadku odst¹pienia od umowy, Towarzystwo zwraca ubezpieczaj¹cemu wp³acon¹ sk³adkê w wysokoœci
nominalnej, przy czym Towarzystwo ma prawo potr¹ciæ sk³adkê za czas udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej. Sk³adka jest zwracana w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
rozwi¹zania umowy.
b)
Gdy nast¹pi œmieræ ubezpieczonego. Umowê ubezpieczenia rozwi¹zuje siê z dniem nast¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
c)
Gdy nast¹pi œmieræ jednego ze wspó³ubezpieczonych lub jednoczesna œmieræ wspó³ubezpieczonych. Umowê ubezpieczenia rozwi¹zuje siê z dniem nast¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
d)
Gdy ubezpieczaj¹cy wypowie umowê, co mo¿e mieæ miejsce w ka¿dym czasie jej trwania. Umowê ubezpieczenia rozwi¹zuje siê z nastêpnym dniem po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma³o oœwiadczenie ubezpieczaj¹cego o wypowiedzeniu umowy.
e)
Gdy ubezpieczaj¹cy nie op³aci w terminie sk³adki regularnej nale¿nej w pierwszych
dwóch latach ubezpieczenia. Towarzystwo wezwie ubezpieczaj¹cego do zap³aty zaleg³ej
sk³adki, wyznaczaj¹c dodatkowy 7-dniowy, licz¹c od dnia otrzymania przez ubezpieczaj¹cego wezwania Towarzystwa termin na zap³acenie zaleg³ej sk³adki. Jeœli zaleg³a sk³adka
nie zostanie op³acona w dodatkowym, wyznaczonym przez Towarzystwo terminie, umowa
ubezpieczenia ulegnie rozwi¹zaniu z ostatnim dniem tego terminu.
f)
Gdy wartoœæ polisy jest niewystarczaj¹ca na pokrycie nale¿nych Towarzystwu op³at oraz
kosztów. Umowê ubezpieczenia rozwi¹zuje siê z ostatnim dniem miesi¹ca ubezpieczenia,
poprzedzaj¹cego miesi¹c, w którym pierwszego dnia wartoœæ polisy by³aby niewystarczaj¹ca
na pokrycie nale¿nych Towarzystwu op³at oraz kosztów. Powy¿szy zapis nie dotyczy pierwszych 10 lat trwania umowy ubezpieczenia, z zastrze¿eniem, ¿e umowa ubezpieczenia przez
okres pierwszych 10 lat nie by³a przekszta³cona w ubezpieczenie bezsk³adkowe czy w umowê
z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek oraz pod warunkiem, ¿e we wspomnianym powy¿ej okresie
wszystkie sk³adki regularne by³y p³acone terminowo i w wymaganej wysokoœci.
g)
Gdy rozwi¹zaniu ulegnie umowa dodatkowa. Umowê ubezpieczenia rozwi¹zuje siê
z dniem i w okolicznoœciach wskazanych w ogólnych warunkach umowy dodatkowej (umowa dodatkowa Ubezpieczenia Ryzyka Powstania Niezdolnoœci do Pracy, umowa dodatkowa Ubezpieczenie Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków „Na Wypadek” (w przypadku
œmierci ubezpieczonego).
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2.

Wartoœæ odst¹pienia
2.1. Jeœli rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia „Plus” nastêpuje w okolicznoœciach, które nie
powoduj¹ zwrotu sk³adki, ani wyp³aty œwiadczenia z tytu³u umowy g³ównej lub z tytu³u
jakiejkolwiek umowy dodatkowej, to Towarzystwo wyp³aca ubezpieczaj¹cemu albo jego
spadkobiercom wartoœæ odst¹pienia:
jeœli rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia ma miejsce przed up³ywem drugiego roku
trwania umowy ubezpieczenia lub gdy nie op³acono sk³adek nale¿nych za okres
pierwszych dwóch lat ubezpieczenia to wartoœæ odst¹pienia równa jest wartoœci
lokacyjnej,
jeœli rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia ma miejsce po up³ywie dwóch lat trwania
ubezpieczenia, to wartoœæ odst¹pienia równa jest sumie wartoœci polisy oraz
wartoœci lokacyjnej, pod warunkiem zap³acenia sk³adki regularnej nale¿nej za
ten okres.
2.2. Wspomnian¹ powy¿ej wartoœæ polisy oraz wartoœæ lokacyjn¹ oblicza siê jako iloczyn liczby oraz wartoœci jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych zgromadzonych na
rachunku podstawowym (wartoœæ polisy) i rachunku lokacyjnym (wartoœæ lokacyjna)
w dniu rozwi¹zania umowy.
2.3. Wyp³ata wartoœci odst¹pienia nastêpuje w terminie 30 dni od dnia rozwi¹zania umowy
ubezpieczenia.
2.4. Wyp³ata wartoœci odst¹pienia dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy uprawnionego do otrzymania wartoœci odst¹pienia, lub w inny sposób uzgodniony z Towarzystwem.

X. Pozosta³e informacje
Cesja – ubezpieczaj¹cy i ubezpieczony mog¹, za uprzedni¹ zgod¹ Towarzystwa przenieœæ prawa przys³uguj¹ce im
z umowy ubezpieczenia na osoby trzecie.
Prawo w³aœciwe dla umowy ubezpieczenia – prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast:
•
je¿eli miejsce zamieszkania lub siedziba zarz¹du ubezpieczaj¹cego znajduje siê w Pañstwie
cz³onkowskim Unii Europejskiej wówczas prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia jest
prawo tego pañstwa,
•
je¿eli ubezpieczaj¹cy jest osob¹ fizyczn¹, która ma miejsce zamieszkania w pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej innym ni¿ pañstwo, którego jest obywatelem, ubezpieczaj¹cy mo¿e
przed zawarciem umowy ubezpieczenia wybraæ prawo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Zestawienie op³at –

Rodzaj op³aty

Wysokoœæ op³aty
1,55 z³

Op³ata manipulacyjna

1,91 z³
Op³ata administracyjna

1,20 z³ - w przypadku
ubezpieczenia bezsk³adkowego

Op³ata operacyjna

50 z³

Op³ata za zmianê funduszu

20 z³

Op³ata za zmianê umowy

20 z³
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