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Uniwersalnego

PERSPEKTYWA 3/2003

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y przyjête
uchwa³¹ Zarz¹du Commercial Union Polska – Towarzystwa
Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna z 6 listopada 2003 roku
i wesz³y w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.

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.
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Uniwersalnego PERSPEKTYWA
§ 1.
DEFINICJE
Ilekroæ w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia,
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na ich podstawie,
dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz w innych oœwiadczeniach sk³adanych w zwi¹zku
z zawarciem tej umowy lub w jej wykonaniu, u¿ywa siê wymienionych poni¿ej terminów, nale¿y przez nie rozumieæ
w odpowiednim przypadku i liczbie:
1) alokacja sk³adki – przeliczanie na jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych okreœlonej w OWU
czêœci sk³adki;
2) dzieñ zap³aty sk³adki – dzieñ, w którym sk³adka znajdzie siê w posiadaniu Towarzystwa; w razie wp³aty na
rachunek bankowy Towarzystwa jest nim dzieñ uznania wp³aty na rachunku;
3) jednostki funduszu – jednakowej wartoœci udzia³y, na
które pojêciowo podzielony jest ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy;
4) miesi¹ce ubezpieczenia – bezpoœrednio po sobie nastêpuj¹ce okresy rozpoczynaj¹ce siê odpowiednio w
dniu rejestracji wniosku oraz w przypadaj¹ce w nastêpnych miesi¹cach kalendarzowych dni oznaczone t¹ sam¹
dat¹ dzienn¹; jeœli pierwszym dniem ochrony ubezpieczeniowej jest dzieñ oznaczony dat¹ dzienn¹ nie wystêpuj¹c¹ w danym miesi¹cu kalendarzowym, miesi¹c
ubezpieczenia rozpoczyna siê w ostatnim dniu takiego
miesi¹ca kalendarzowego;
5) OWU – niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia;
6) rachunek – wydzielony pojêciowo dla umowy ubezpieczenia rachunek jednostek funduszy, na którym jednostki
funduszy s¹ zarachowywane i odliczane w sposób okreœlony w OWU; rachunek sk³ada siê:
a) z rachunku podstawowego, na którym s¹ zarachowywane jednostki funduszy w wyniku alokacji sk³adki regularnej i w innych przypadkach okreœlonych
w OWU oraz odliczane w sposób okreœlony w OWU
oraz
b) z rachunku lokacyjnego, na którym s¹ zarachowywane jednostki funduszy w wyniku alokacji sk³adki
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lokacyjnej i w innych przypadkach okreœlonych
w OWU oraz odliczane w sposób okreœlony w OWU;
7) rejestracja wniosku – odnotowanie przyjêcia wniosku
przez biuro g³ówne Towarzystwa, dokonane przez opatrzenie formularza wniosku pieczêci¹ Towarzystwa i adnotacj¹ o dacie wykonania tej czynnoœci;
8) rocznica ubezpieczenia – dzieñ rozpoczynaj¹cy drugi
i ka¿dy kolejny rok ubezpieczenia, przy czym lata ubezpieczenia s¹ to bezpoœrednio po sobie nastêpuj¹ce okresy rozpoczynaj¹ce siê odpowiednio w dniu rejestracji
wniosku oraz w przypadaj¹ce w nastêpnych latach kalendarzowych dni oznaczone t¹ sam¹ dat¹ dzienn¹; je¿eli dat¹ rejestracji wniosku jest 29 lutego, drugi rok
i kolejne lata ubezpieczenia rozpoczynaj¹ siê ostatniego
dnia lutego;
9) suma ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego - minimalna kwota, któr¹ na warunkach okreœlonych
w umowie ubezpieczenia Towarzystwo zobowi¹zane
jest zap³aciæ w razie œmierci ubezpieczonego;
10) Towarzystwo – Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie SA;
11) ubezpieczaj¹cy – osoba, która zawiera z Towarzystwem umowê ubezpieczenia;
12) ubezpieczeniowe fundusze kapita³owe lub fundusze – wyodrêbnione pojêciowo czêœci aktywów Towarzystwa gromadzone i inwestowane z przeznaczeniem
na okreœlone wyp³aty przewidziane w umowach ubezpieczenia;
13) ubezpieczony – osoba, której ¿ycia dotyczy umowa
ubezpieczenia;
14) uposa¿ony – osoba wskazana przez ubezpieczonego
jako uprawniona do otrzymania, na warunkach opisanych w OWU, œwiadczenia przewidzianego w razie
œmierci ubezpieczonego;
15) uposa¿ony zastêpczy – osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania, na warunkach opisanych w OWU, œwiadczenia przewidzianego
w razie œmierci ubezpieczonego, je¿eli w chwili œmierci
ubezpieczonego nie ma uposa¿onych;
16) wartoœæ jednostki funduszu – wartoœæ, zgodnie z któr¹
jednostki funduszu s¹ zarachowywane na rachunek
i odliczane z tego rachunku; wartoœæ jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego ustalana jest zgod-
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nie z zasadami i w terminach okreœlonych w opisie danego funduszu;
17) wartoœæ lokacyjna – wartoœæ bêd¹ca sum¹ wartoœci
jednostek funduszy zgromadzonych na rachunku lokacyjnym;
18) wartoœæ odst¹pienia – kwota, któr¹ Towarzystwo zobowi¹zuje siê wyp³aciæ w razie rozwi¹zania umowy
ubezpieczenia w przypadkach wskazanych w OWU;
19) wartoœæ polisy – wartoœæ bêd¹ca sum¹ wartoœci jednostek funduszy zgromadzonych na rachunku podstawowym;
20) wiek ubezpieczonego – wiek ubezpieczonego okreœlony w dniu rejestracji wniosku na podstawie daty bli¿szej rocznicy jego urodzin: poprzedniej lub nastêpnej,
powiêkszony o liczbê pe³nych lat ubezpieczenia;
21) zdarzenie ubezpieczeniowe – œmieræ ubezpieczonego oraz zdarzenia ubezpieczeniowe okreœlone w zawartych umowach dodatkowych do umowy ubezpieczenia
zawieranej na podstawie OWU.
§ 2.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowi¹zaniu Towarzystwa do zap³aty w razie œmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, œwiadczenia ubezpieczeniowego bêd¹cego
sum¹ wartoœci lokacyjnej oraz wiêkszej z dwóch wartoœci, którymi s¹: suma ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego
oraz wartoœæ polisy.
2. Okreœlony w ust. 1 zakres ochrony ubezpieczeniowej za
zgod¹ Towarzystwa mo¿e zostaæ rozszerzony o ryzyko dodatkowe. Objêcie ubezpieczonego, a jeœli strony siê tak umówi¹ tak¿e innych osób, ochron¹ z tytu³u poszczególnych kategorii ryzyka dodatkowego nastêpuje poprzez zawarcie przez
ubezpieczaj¹cego umów dodatkowych, na zasadach przewidzianych w odrêbnych ogólnych warunkach tych umów.
§ 3.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI
Towarzystwo wyp³aci œwiadczenie ubezpieczeniowe równe sumie wartoœci polisy i wartoœci lokacyjnej, je¿eli œmieræ
ubezpieczonego nast¹pi:
1) jako bezpoœredni lub poœredni rezultat próby samobójczej podjêtej w ci¹gu 12 (dwunastu) miesiêcy od daty
rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej,
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2) 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.
§ 4.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreœlony.
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie z³o¿enia
przez ubezpieczaj¹cego oferty zawarcia umowy ubezpieczenia oraz przyjêcia tej oferty przez Towarzystwo. Oferta sk³adana jest na formularzu wniosku Towarzystwa. Przyjmuj¹c
wniosek, Towarzystwo dokonuje jego rejestracji, po uprzednim stwierdzeniu, ¿e ³¹cznie zosta³y spe³nione nastêpuj¹ce
przes³anki:
1) formularz wniosku wype³niony zosta³ w sposób poprawny i – z zastrze¿eniem wyj¹tków w nim przewidzianych
– zupe³ny,
2) do wniosku zosta³ do³¹czony dowód:
a) zap³acenia dwóch pierwszych sk³adek regularnych –
w przypadku sk³adki p³atnej z czêstotliwoœci¹ miesiêczn¹,
b) zap³acenia pierwszej sk³adki regularnej – w przypadku sk³adki p³atnej z czêstotliwoœci¹ inn¹ ni¿ miesiêczna,
3) Towarzystwu, zgodnie z treœci¹ wniosku, udzielone zosta³o nieodwo³alne i niewygasaj¹ce w chwili zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego pe³nomocnictwo do nieograniczonego wgl¹du do danych dotycz¹cych stanu zdrowia ubezpieczonego, z wy³¹czeniem wyników badañ
genetycznych.
3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Towarzystwo
mo¿e za¿¹daæ, aby ubezpieczony podda³ siê badaniom analitycznym i lekarskim, które wykonane zostan¹ na koszt Towarzystwa. Towarzystwo mo¿e ponadto ¿¹daæ przed³o¿enia
zaœwiadczeñ i wyników badañ potwierdzaj¹cych stan zdrowia ubezpieczonego oraz udzielenia wszelkich informacji uznanych przez nie za niezbêdne w celu oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego.
4. Umowê na warunkach zgodnych z treœci¹ wniosku uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ dorêczenia ubezpieczaj¹cemu dokumentu, w którym Towarzystwo sk³ada oœwiadczenie woli o
przyjêciu oferty. Do chwili dorêczenia ubezpieczaj¹cemu do-
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kumentu ubezpieczenia (polisy) ubezpieczaj¹cy lub ubezpieczony powinni niezw³ocznie zawiadomiæ Towarzystwo
o powstaniu lub zmianie jakichkolwiek okolicznoœci maj¹cych
wp³yw na zawarcie umowy ubezpieczenia, o które Towarzystwo pyta³o w formularzu wniosku lub przed zawarciem
umowy w innych pismach.
5. Na podstawie uzyskanych informacji Towarzystwo mo¿e
odmówiæ zawarcia umowy ubezpieczenia b¹dŸ zaproponowaæ
ubezpieczaj¹cemu zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach odbiegaj¹cych od treœci z³o¿onego przez niego wniosku
(kontroferta). Z³o¿enie kontroferty nastêpuje poprzez dorêczenie ubezpieczaj¹cemu odpowiedniego dokumentu zawieraj¹cego oœwiadczenie Towarzystwa, wraz z pismem, w którym
Towarzystwo zwróci ubezpieczaj¹cemu uwagê na postanowienia umowy ubezpieczenia odbiegaj¹ce od treœci wniosku oraz
wyznaczy ubezpieczaj¹cemu przynajmniej siedmiodniowy termin do wniesienia sprzeciwu. W razie braku sprzeciwu uwa¿a
siê, i¿ kontroferta Towarzystwa zosta³a przyjêta, a umowa
ubezpieczenia zosta³a zawarta zgodnie z warunkami zaproponowanymi przez Towarzystwo, w dniu nastêpuj¹cym po up³ywie terminu wyznaczonego do wniesienia sprzeciwu. W razie
wniesienia sprzeciwu umowê uwa¿a siê za niezawart¹.
6. Towarzystwo mo¿e odmówiæ zawarcia umowy ubezpieczenia lub z³o¿yæ ubezpieczaj¹cemu kontrofertê tak¿e w innych
przypadkach ni¿ wskazany w ustêpie poprzedzaj¹cym,
a w szczególnoœci wówczas, gdy z³o¿ony przez ubezpieczaj¹cego wniosek nie zawiera wszelkich wymaganych oœwiadczeñ,
zawiera postanowienia, które w jakikolwiek sposób zmieniaj¹
lub uzupe³niaj¹ zapisy zamieszczone przez Towarzystwo
w treœci formularza wniosku, b¹dŸ w inny sposób nie spe³nia
wymagañ wynikaj¹cych z OWU.
7. Do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczaj¹cy mo¿e wycofaæ z³o¿on¹ Towarzystwu ofertê. Wycofanie
oferty po dokonaniu rejestracji wniosku mo¿liwe jest wy³¹cznie za zgod¹ Towarzystwa. Je¿eli ubezpieczaj¹cy skutecznie
wycofa ofertê zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo
obowi¹zane jest zwróciæ wp³acon¹ przez niego sk³adkê w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 (trzydzieœci) dni od dnia otrzymania oœwiadczenia ubezpieczaj¹cego o wycofaniu oferty. Postanowienie to stosuje siê równie¿ wówczas, gdy Towarzystwo odmówi zawarcia umowy ubezpieczenia lub gdy ubezpieczaj¹cy nie przyjmie kontroferty Towarzystwa.
§ 5.
OKRES UBEZPIECZENIA
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie okreœlonym w OWU
przys³uguje ubezpieczonemu od dnia wskazanego w polisie,
nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia nastêpnego po zap³aceniu
pierwszej sk³adki lub dwóch pierwszych sk³adek regularnych
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zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2, do dnia rozwi¹zania umowy ubezpieczenia.
§ 6.
SUMA UBEZPIECZENIA
1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego wskazana jest w umowie ubezpieczenia i ulega
automatycznemu podwy¿szeniu z chwil¹ indeksacji sk³adki
regularnej, zgodnie ze wskaŸnikiem, o jaki sk³adka ta zosta³a
zindeksowana. Zasady indeksacji sk³adki regularnej wskazane s¹ w § 9.
2. Wskazane w umowach dodatkowych sumy ubezpieczenia ulegaj¹ podwy¿szeniu z chwil¹ indeksacji sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, o ten sam wskaŸnik, o jaki
jest podwy¿szana ta suma ubezpieczenia, chyba ¿e ogólne
warunki ubezpieczenia tych umów stanowi¹ inaczej.
§ 7.
SK£ADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest op³acaæ sk³adkê, której
wysokoœæ oznaczona jest w umowie ubezpieczenia (sk³adka
regularna). Ubezpieczaj¹cy mo¿e ponadto op³acaæ dodatkow¹
sk³adkê (sk³adka lokacyjna). Towarzystwo ustala minimaln¹
wysokoœæ sk³adki regularnej oraz sk³adki lokacyjnej.
2. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest op³acaæ sk³adkê regularn¹ w terminach okreœlonych w umowie ubezpieczenia.
Umowa mo¿e okreœlaæ miesiêczn¹, kwartaln¹, pó³roczn¹ lub
roczn¹ czêstotliwoœæ op³acania sk³adki regularnej. Sk³adka lokacyjna mo¿e byæ op³acana w dowolnym terminie. Za op³acenie sk³adki lokacyjnej uwa¿a siê wp³atê, przy której ubezpieczaj¹cy wyrazi³ wolê uznania jej za tak¹ oraz wp³atê, której
wysokoœæ ró¿na jest od wysokoœci sk³adki regularnej.
3. Sk³adka powinna byæ op³acana przekazem pocztowym,
przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa lub w inny
sposób uzgodniony z Towarzystwem.
§ 8.
PODZIA£ SK£ADKI
1. Od ka¿dej wp³aconej przez ubezpieczaj¹cego sk³adki
regularnej Towarzystwo pobiera op³atê manipulacyjn¹.
2. Z zastrze¿eniem ust. 4, alokacji podlega wskazana
w zamieszczonej poni¿ej tabeli i okreœlona na podstawie wieku ubezpieczonego lub starszego ze wspó³ubezpieczonych
w dniu rejestracji wniosku, czêœæ ka¿dej nale¿nej w pierw-
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szych dwóch latach ubezpieczenia sk³adki regularnej, pomniejszonej o op³atê manipulacyjn¹.
wiek ubezpieczonego
alokacja (I i II rok)
wiek ubezpieczonego
alokacja (I i II rok)
wiek ubezpieczonego
alokacja (I i II rok)
wiek ubezpieczonego
alokacja (I i II rok)
wiek ubezpieczonego
alokacja (I i II rok)
wiek ubezpieczonego
alokacja (I i II rok)

do 30
20,0%
35
32,5%
40
45,0%
45
57,5%
50
70,0%
55
82,5%

31
22,5%
36
35,0%
41
47,5%
46
60,0%
51
72,5%
56
85,0%

32
25,0%
37
37,5%
42
50,0%
47
62,5%
52
75,0%
57
87,5%

33
34
27,5% 30,0%
38
39
40,0% 42,5%
43
44
52,5% 55,0%
48
49
65,0% 67,5%
53
54
77,5% 80,0%
58 i wiêcej
90%

3. Z zastrze¿eniem ust. 4, alokacji podlega:
1) 90 proc. (dziewiêædziesi¹t procent) ka¿dej nale¿nej
w trzecim, czwartym i pi¹tym roku ubezpieczenia sk³adki regularnej, pomniejszonej o op³atê manipulacyjn¹,
2) 95 proc. (dziewiêædziesi¹t piêæ procent) ka¿dej nale¿nej
w szóstym roku i kolejnych latach ubezpieczenia sk³adki regularnej, pomniejszonej o op³atê manipulacyjn¹.
4. Je¿eli dodatkowa umowa ubezpieczenia, na której podstawie rozszerzony zosta³ zakres ochrony ubezpieczeniowej,
tak stanowi, alokacji podlega okreœlona w postanowieniach
ustêpów poprzedzaj¹cych czêœæ sk³adki regularnej, pomniejszonej o op³atê manipulacyjn¹ oraz koszt ochrony ubezpieczeniowej udzielanej z tytu³u zawarcia dodatkowej umowy
ubezpieczenia.
5. Alokacji podlega 95 proc. (dziewiêædziesi¹t piêæ procent) ka¿dej wp³aconej przez ubezpieczaj¹cego sk³adki lokacyjnej.
6. Czêœæ niealokowana sk³adki regularnej oraz sk³adki lokacyjnej stanowi op³atê potr¹can¹ ze sk³adki ubezpieczeniowej, przeznaczon¹ na pokrycie kosztów zwi¹zanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, innych ni¿ wyraŸnie przewidziane w OWU.
§ 9.
INDEKSACJA SK£ADEK REGULARNYCH
1. Indeksacja jest dobrowolna i ma zapobiec istotnej zmianie realnych wartoœci sk³adek ubezpieczeniowych i œwiadczeñ
w d³ugim okresie. Indeksacja sk³adek dokonana zgodnie z zasadami okreœlonymi w poni¿szych ustêpach nie stanowi zmiany
umowy ubezpieczenia.
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2. Towarzystwo zaproponuje ubezpieczaj¹cemu indeksacjê najpóŸniej 49 (czterdzieœci dziewiêæ) dni przed dat¹, na
któr¹ indeksacja ma byæ skuteczna. Indeksacja nie nastêpuje,
je¿eli ubezpieczaj¹cy nie póŸniej ni¿ 30 (trzydzieœci) dni przed
dat¹, na któr¹ indeksacja ma byæ skuteczna, powiadomi Towarzystwo o rezygnacji z indeksacji.
3. Proponowany ubezpieczaj¹cemu 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. Maksymalny wskaŸnik indeksacji uwzglêdnia
wzrost wartoœci jednostki funduszu, o którym mowa powy¿ej, za okres od daty, na któr¹ obliczono poprzedni proponowany ubezpieczaj¹cemu maksymalny wskaŸnik indeksacji.
Wysokoœæ stopy procentowej, o której mowa powy¿ej, przyjmuje siê za ten sam okres, przy czym w skali roku nie przekroczy ona 5 proc. (piêciu procent).
4. Je¿eli pomocniczy maksymalny wskaŸnik indeksacji,
przez który rozumie siê wskaŸnik obliczony za okres 12 miesiêcy zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 3, jest równy
lub wy¿szy ni¿ 10 proc. (dziesiêæ procent), Towarzystwo zaproponuje ubezpieczaj¹cemu indeksacjê ze skutkiem na najbli¿sz¹ rocznicê ubezpieczenia lub te¿ inn¹ wczeœniejsz¹ datê.
Je¿eli pomocniczy maksymalny wskaŸnik indeksacji jest ni¿szy ni¿ 10 proc. (dziesiêæ procent), Towarzystwo mo¿e zaproponowaæ ubezpieczaj¹cemu indeksacjê ze skutkiem na najbli¿sz¹ rocznicê ubezpieczenia.
5. Korzystaj¹c z indeksacji ubezpieczaj¹cy mo¿e wybraæ
jej wskaŸnik inny od zaproponowanego mu maksymalnego
wskaŸnika. Je¿eli ubezpieczaj¹cy wybra³ wskaŸnik indeksacji
ni¿szy od maksymalnego, kolejne sk³adki nie mog¹ byæ ni¿sze
od wysokoœci sk³adki obowi¹zuj¹cej bezpoœrednio przed indeksacj¹. Je¿eli wybrany przez ubezpieczaj¹cego wskaŸnik
indeksacji bêdzie wy¿szy od maksymalnego albo gdy ubezpieczaj¹cy nie póŸniej ni¿ 30 (trzydzieœci) dni przed dat¹, na
któr¹ indeksacja ma byæ skuteczna, nie odpowie na informacjê
Towarzystwa, indeksacja nastêpuje zgodnie z maksymalnym
wskaŸnikiem zaproponowanym przez Towarzystwo.
§ 10.
RACHUNEK
1. Towarzystwo otwiera rachunek, sk³adaj¹cy siê z rachunku
podstawowego i rachunku lokacyjnego, z chwil¹ rozpoczêcia
ochrony ubezpieczeniowej. Czêœæ wp³aconej sk³adki regularnej
podlegaj¹ca alokacji przeliczana jest na jednostki funduszy zarachowywane na rachunku podstawowym, zgodnie z wartoœci¹
tych jednostek wed³ug stanu z dnia zap³aty sk³adki lub z dnia
wymagalnoœci sk³adki, w zale¿noœci od tego, która z tych dat jest
póŸniejsza. Czêœæ wp³aconej sk³adki lokacyjnej podlegaj¹ca alo-
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kacji przeliczana jest na jednostki funduszy zarachowywane na
rachunku lokacyjnym, zgodnie z wartoœci¹ tych jednostek wed³ug stanu z dnia zap³aty sk³adki.
2. Ubezpieczaj¹cy dokonuje wyboru ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, na których jednostki przeliczana bêdzie czêœæ
sk³adki regularnej podlegaj¹ca alokacji, a tak¿e okreœla udzia³
poszczególnych funduszy w kwocie alokowanej sk³adki. Ubezpieczaj¹cy dokonuje wyboru pomiêdzy funduszami prowadzonymi i udostêpnionymi przez Towarzystwo dla umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU w chwili sporz¹dzania wniosku, z zastrze¿eniem, ¿e w razie dokonywania podzia³u
sk³adki pomiêdzy ró¿ne fundusze, udzia³ w alokowanej sk³adce
¿adnego z nich nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 5 proc. (piêæ procent).
3. Op³acaj¹c sk³adkê lokacyjn¹ ubezpieczaj¹cy dokonuje wyboru ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, na których jednostki przeliczana bêdzie czêœæ tej sk³adki podlegaj¹ca alokacji,
a tak¿e okreœla udzia³ poszczególnych funduszy w kwocie alokowanej sk³adki. Ubezpieczaj¹cy dokonuje w takim przypadku
wyboru pomiêdzy funduszami prowadzonymi i udostêpnionymi
przez Towarzystwo dla umów ubezpieczenia zawieranych na
podstawie OWU w chwili z³o¿enia przez ubezpieczaj¹cego odpowiedniego oœwiadczenia, z zastrze¿eniem, ¿e w razie dokonywania podzia³u sk³adki pomiêdzy ró¿ne fundusze, udzia³ w alokowanej sk³adce ¿adnego z nich nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 5 proc. (piêæ
procent). Je¿eli ubezpieczaj¹cy nie dokona³ wyboru ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, na których jednostki przeliczana
bêdzie czêœæ sk³adki lokacyjnej podlegaj¹ca alokacji, ani nie okreœli³
udzia³u poszczególnych funduszy w kwocie alokowanej sk³adki,
podzia³ tej sk³adki pomiêdzy poszczególne fundusze dokonany
bêdzie zgodnie z ostatnim podzia³em sk³adki lokacyjnej, a je¿eli
sk³adka lokacyjna jest op³acana po raz pierwszy - zgodnie z ostatnim podzia³em sk³adki regularnej.
4. W dniu rozpoczynaj¹cym pierwszy oraz ka¿dy kolejny
miesi¹c ubezpieczenia Towarzystwo potr¹ca z rachunku podstawowego op³atê administracyjn¹ oraz miesiêczny koszt ochrony ubezpieczeniowej, jak te¿ inne koszty i op³aty, o których
mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia umów dodatkowych. Potr¹ceñ powy¿szych dokonuje siê poprzez odliczenie
odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy
kapita³owych innych ni¿ jednostki Funduszu Premiowego. Odliczenie to dokonywane jest zgodnie z wartoœci¹ jednostek danego funduszu wed³ug stanu z dnia rozpoczynaj¹cego pierwszy oraz ka¿dy kolejny miesi¹c ubezpieczenia, proporcjonalnie
do udzia³u funduszy w wartoœci polisy w tym dniu, pomniejszonej o wartoœæ jednostek Funduszu Premiowego.
5. Miesiêczny koszt ochrony ubezpieczeniowej jest obliczany jako iloczyn wskaŸnika kosztu oraz dodatniej ró¿nicy sumy
ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego i bie¿¹cej wartoœci polisy. Miesiêczny wskaŸnik kosztu ochrony ubezpiecze-
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niowej kalkulowany 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 (dziesiêæ tysiêcy) z³otych. Tabela miesiêcznych wskaŸników kosztu ochrony ubezpieczeniowej obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi
za³¹cznik do OWU i mo¿e ulec zmianie zgodnie z zasadami,
o których mowa w zdaniach poprzedzaj¹cych.
6. Poczynaj¹c od trzeciej rocznicy ubezpieczenia ubezpieczaj¹cy mo¿e za¿¹daæ przeliczenia ca³oœci lub czêœci zarachowanych na jego rachunku podstawowym jednostek danego
ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego na jednostki innego funduszu prowadzonego i udostêpnionego przez Towarzystwo dla umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie
OWU w chwili z³o¿enia przez ubezpieczaj¹cego odpowiedniego oœwiadczenia, z zastrze¿eniem, ¿e przeliczenie zarachowanych na rachunku jednostek Funduszu Premiowego mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie w razie jednoczesnego przeliczenia wszystkich jednostek Funduszu Gwarantowanego Plus, a w wyniku
przeliczenia nie mo¿e wzrosn¹æ liczba jednostek Funduszu
Gwarantowanego Plus ani Funduszu Premiowego.
7. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie za¿¹daæ przeliczenia ca³oœci lub czêœci zarachowanych na jego rachunku lokacyjnym jednostek danego ubezpieczeniowego funduszu
kapita³owego na jednostki innego funduszu prowadzonego
i udostêpnionego przez Towarzystwo dla umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU w chwili z³o¿enia przez
ubezpieczaj¹cego odpowiedniego oœwiadczenia, z zastrze¿eniem, ¿e przeliczenie zarachowanych na rachunku jednostek
Funduszu Premiowego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w wypadku
jednoczesnego przeliczenia wszystkich jednostek Funduszu
Gwarantowanego Plus oraz w wyniku przeliczenia nie mo¿e
wzrosn¹æ liczba jednostek Funduszu Gwarantowanego Plus,
ani Funduszu Premiowego.
8. Przeliczenia, o którym mowa w ust. 6 i ust. 7, dokonuje
siê w taki sposób, ¿e:
1) wartoœæ polisy i wartoœæ lokacyjna pozostaj¹ niezmienione, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 9,
2) ³¹czna wartoœæ jednostek ¿adnego funduszu, zarachowanych na rachunku po dokonaniu przeliczenia i potr¹ceniu
op³aty, o której mowa w ust. 9, nie mo¿e byæ ni¿sza od
wartoœci minimalnej ustalonej przez Towarzystwo, chyba
¿e przeliczane s¹ wszystkie jednostki danego funduszu,
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3) Towarzystwo zobowi¹zane jest do dokonania przeliczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania stosownego oœwiadczenia ubezpieczaj¹cego,
4) przeliczenie nastêpuje wed³ug wartoœci jednostek funduszy obowi¹zuj¹cej w dniu jego dokonania.
9. W razie dokonania przez ubezpieczaj¹cego zmiany,
o której mowa w ust. 6 lub w ust. 7, Towarzystwo upowa¿nione jest do potr¹cenia z rachunku op³aty za zmianê funduszu.
Potr¹cenia dokonuje siê przez odliczenie z rachunku podstawowego lub z rachunku lokacyjnego, w zale¿noœci od tego,
którego z tych rachunków dotyczy zmiana, odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, na
których jednostki przeliczane s¹ jednostki dotychczasowych
funduszy - proporcjonalnie do udzia³u tych funduszy w przeliczanej kwocie. Odliczenie to dokonywane jest zgodnie z wartoœci¹ jednostek danego funduszu wed³ug stanu z dnia dokonania przeliczenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 lub
ust. 7. Op³acie nie podlega dokonanie pierwszej zmiany
w danym roku ubezpieczenia.
10. Poczynaj¹c od trzeciej rocznicy ubezpieczenia ubezpieczaj¹cy mo¿e zmieniæ proporcje podzia³u czêœci sk³adki
regularnej podlegaj¹cej alokacji pomiêdzy wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapita³owe, prowadzone i udostêpnione
przez Towarzystwo dla umów ubezpieczenia zawieranych na
podstawie OWU w chwili z³o¿enia przez ubezpieczaj¹cego
odpowiedniego oœwiadczenia, z zastrze¿eniem, ¿e w wyniku
tej zmiany udzia³ w alokowanej sk³adce ¿adnego z funduszy
nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 5 proc. (piêæ procent). Towarzystwo
zobowi¹zane jest do dokonania zmiany w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego oœwiadczenia ubezpieczaj¹cego, zaœ zmiana jest skuteczna pocz¹wszy
od daty pierwszej alokacji sk³adki po jej dokonaniu.
11. W razie dokonania przez ubezpieczaj¹cego zmiany,
o której mowa w ust. 10, Towarzystwo upowa¿nione jest do potr¹cenia z rachunku podstawowego op³aty za zmianê funduszu.
Potr¹cenia dokonuje siê przez odliczenie odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, proporcjonalnie do udzia³u poszczególnych funduszy w wartoœci polisy, wed³ug stanu z dnia dokonania zmiany i zgodnie z wartoœci¹ jednostek danego funduszu obowi¹zuj¹c¹ tego dnia. Op³acie nie podlega dokonanie pierwszej zmiany w danym roku ubezpieczenia.
12. Towarzystwo uprawnione jest do pobierania op³aty za
zarz¹dzanie i administracjê ubezpieczeniowymi funduszami
kapita³owymi. Wysokoœæ op³aty ustalana jest dla odpowiedniego funduszu, w odniesieniu do wszystkich zawartych
z Towarzystwem umów ubezpieczenia, na których rachunki
zarachowywane s¹ jednostki danego funduszu. Op³ata ta pobierana jest z aktywów danego ubezpieczeniowego funduszu
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kapita³owego podczas ich wyceny, a jej pobranie powoduje
odpowiedni¹ zmianê wartoœci tych aktywów, a tym samym
wartoœci jednostki funduszu.
13. Je¿eli w danym miesi¹cu ubezpieczenia nale¿ne Towarzystwu op³aty lub koszty nie mog¹ byæ potr¹cone w ca³oœci
lub czêœci z powodu niewystarczaj¹cej wartoœci polisy,
a wszystkie dotychczas wymagane sk³adki regularne by³y p³acone w wysokoœci i terminach oznaczonych w umowie ubezpieczenia, Towarzystwo odlicza z rachunku podstawowego
odpowiedni¹ liczbê jednostek ubezpieczeniowych funduszy
kapita³owych innych ni¿ Fundusz Premiowy, jaka jest mo¿liwa do odliczenia, udzielaj¹c jednoczeœnie ubezpieczonemu
ochrony ubezpieczeniowej w niezmienionym zakresie. Po dokonaniu alokacji kolejnych sk³adek regularnych Towarzystwo
odliczy z rachunku podstawowego brakuj¹c¹ w poprzednim
miesi¹cu ubezpieczenia liczbê jednostek funduszy oraz dokona innych stosownych potr¹ceñ. Zasada opisana powy¿ej bêdzie mia³a zastosowanie przez okres pierwszych dziesiêciu lat
ubezpieczenia pod warunkiem, ¿e umowa ubezpieczenia nie
uleg³a przekszta³ceniom, o których mowa w § 12 ust. 2-7.
§ 11.
WYP£ATA WARTOŒCI LOKACYJNEJ
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie za¿¹daæ czêœciowej lub ca³kowitej wyp³aty wartoœci lokacyjnej. ¯¹daj¹c
czêœciowej wyp³aty, ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest wskazaæ
fundusz lub fundusze, których jednostki maj¹ byæ odliczone
z rachunku celem dokonania wyp³aty, przy czym jednostki
Funduszu Premiowego mog¹ byæ odliczone z rachunku wy³¹cznie w razie jednoczesnego odliczenia wszystkich jednostek
Funduszu Gwarantowanego Plus sk³adaj¹cych siê na wartoœæ
lokacyjn¹. Je¿eli ubezpieczaj¹cy wska¿e wiêcej ni¿ jeden ubezpieczeniowy fundusz kapita³owy, obowi¹zany jest równie¿
podaæ udzia³ poszczególnych funduszy w czêœci wartoœci lokacyjnej podlegaj¹cej wyp³acie. Je¿eli ubezpieczaj¹cy nie wska¿e ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, których jednostki maj¹ byæ odliczone z rachunku celem dokonania czêœciowej wyp³aty wartoœci lokacyjnej lub wartoœæ zgromadzonych na rachunku jednostek któregokolwiek z funduszy nie
jest wystarczaj¹ca do dokonania wyp³aty w sposób wskazany
przez ubezpieczaj¹cego, wyp³ata nastêpuje poprzez odliczenie jednostek funduszy z rachunku proporcjonalnie do udzia³u poszczególnych funduszy w wartoœci lokacyjnej. Je¿eli,
w razie czêœciowej wyp³aty wartoœci lokacyjnej, wartoœæ zgromadzonych na rachunku jednostek któregokolwiek z funduszy nie jest wystarczaj¹ca do potr¹cenia op³aty zgodnie z ust.
4, odpowiedniemu zwiêkszeniu ulega udzia³ pozosta³ych funduszy w czêœci wartoœci lokacyjnej podlegaj¹cej wyp³acie.
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2. Dokonuj¹c czêœciowej lub ca³kowitej wyp³aty wartoœci
lokacyjnej, Towarzystwo odlicza z rachunku lokacyjnego tak¹
liczbê jednostek, których wartoœæ jest równa ¿¹danej kwocie,
przy czym przeliczenie odliczanych jednostek funduszu lub
funduszy nastêpuje wed³ug ich wartoœci obowi¹zuj¹cej w najbli¿szym dniu nastêpuj¹cym po dniu otrzymania przez Towarzystwo ¿¹dania ubezpieczaj¹cego, o którym mowa w ust. 1.
3. Czêœæ lub ca³oœæ wartoœci lokacyjnej ustalone zgodnie
z ust. 1 i ust. 2 wyp³acane s¹ ubezpieczaj¹cemu w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia z³o¿enia przez niego ¿¹dania, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia dotycz¹ce sposobu wyp³aty œwiadczeñ okreœlone w § 13 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.
4. W razie dokonywania czêœciowej wyp³aty wartoœci lokacyjnej Towarzystwo uprawnione jest do potr¹cenia z rachunku lokacyjnego op³aty operacyjnej. Op³ata potr¹cana jest
poprzez odliczenie odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych – proporcjonalnie do udzia³u poszczególnych funduszy w wyp³acanej kwocie. Odliczenie
to dokonywane jest zgodnie z wartoœci¹ jednostek danego funduszu wed³ug stanu z najbli¿szego dnia nastêpuj¹cego po
dniu otrzymania przez Towarzystwo ¿¹dania ubezpieczaj¹cego, o którym mowa w ust. 1. W razie ca³kowitej wyp³aty
wartoœci lokacyjnej Towarzystwo uprawnione jest do potr¹cenia z wyp³acanej kwoty op³aty operacyjnej.
§ 12.
ZAPRZESTANIE OP£ACANIA SK£ADEK
REGULARNYCH. UBEZPIECZENIE BEZSK£ADKOWE
1. W razie nieop³acenia w terminie sk³adki regularnej nale¿nej w pierwszych trzech latach ubezpieczenia, Towarzystwo ma prawo wezwaæ ubezpieczaj¹cego do zap³aty zaleg³ej
sk³adki, wyznaczaj¹c mu dodatkowy 7-dniowy termin na zap³acenie tej sk³adki, licz¹c od dnia otrzymania przez niego
wezwania Towarzystwa. Je¿eli sk³adka nie zostanie op³acona
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Towarzystwo,
umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu z ostatnim dniem
tego terminu.
2. W razie nieop³acenia w terminie sk³adki regularnej nale¿nej w czwartym roku lub nastêpnych latach ubezpieczenia,
je¿eli wartoœæ polisy przewy¿sza wysokoœæ nale¿nych Towarzystwu w kolejnym miesi¹cu ubezpieczenia op³at oraz kosztów, z dniem wymagalnoœci pierwszej nieop³aconej sk³adki
umowa ubezpieczenia ulega przekszta³ceniu w umowê ubezpieczenia z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek.
3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia z zawieszon¹
p³atnoœci¹ sk³adek, warunki ochrony ubezpieczeniowej pozostaj¹ niezmienione, chyba ¿e ogólne warunki ubezpieczenia
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umów dodatkowych stanowi¹ inaczej, a nale¿ne Towarzystwu op³aty oraz koszty potr¹cane s¹ z rachunku podstawowego w sposób okreœlony w § 10 ust. 4 i ust. 5. W tym czasie
ubezpieczaj¹cy nie mo¿e wp³acaæ sk³adki lokacyjnej ani dokonywaæ zmian, o których mowa w § 15.
4. 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 tej umowie postaci sk³adkowej.
5. Je¿eli ubezpieczaj¹cy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia z zawieszon¹ p³atnoœci¹ sk³adek nie z³o¿y wniosku
o przywrócenie umowie ubezpieczenia jej postaci sk³adkowej
w terminie 12 (dwunastu) miesiêcy liczonych od dnia wymagalnoœci pierwszej nieop³aconej sk³adki lub Towarzystwo nie
wyrazi zgody na powy¿sze, z dniem podjêcia takiej decyzji
przez Towarzystwo umowa ubezpieczenia ulega przekszta³ceniu w umowê ubezpieczenia bezsk³adkowego, z zachowaniem niezmienionych warunków ochrony ubezpieczeniowej,
chyba ¿e ogólne warunki ubezpieczenia umów dodatkowych
stanowi¹ inaczej. W czasie trwania ubezpieczenia bezsk³adkowego nale¿ne Towarzystwu op³aty oraz koszty potr¹cane
s¹ z rachunku podstawowego w sposób okreœlony w § 10 ust.
4 i ust. 5, a ubezpieczaj¹cy nie mo¿e wp³acaæ sk³adek oraz
dokonywaæ zmian, o których mowa w § 15. Umowa ubezpieczenia mo¿e ulec przekszta³ceniu w umowê ubezpieczenia bezsk³adkowego, o której mowa w zdaniach poprzedzaj¹cych,
równie¿ na wniosek ubezpieczaj¹cego - z dniem podjêcia takiej decyzji przez Towarzystwo.
6. Na wniosek ubezpieczaj¹cego z³o¿ony przed dniem podjêcia przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 5,
Towarzystwo z dniem podjêcia takiej decyzji przekszta³ci
umowê ubezpieczenia w umowê ubezpieczenia bezsk³adkowego, zobowi¹zuj¹c¹ Towarzystwo do zap³aty œwiadczenia
ubezpieczeniowego z tytu³u œmierci ubezpieczonego w wysokoœci równej sumie wartoœci polisy i wartoœci lokacyjnej. Towarzystwo mo¿e odmówiæ dokonania przekszta³cenia, je¿eli
wartoœæ polisy w dniu z³o¿enia wniosku jest mniejsza od minimalnej wysokoœci wymaganej przez Towarzystwo. W czasie
trwania ubezpieczenia bezsk³adkowego nale¿ne Towarzystwu
op³aty potr¹cane s¹ z rachunku podstawowego w sposób okreœlony w § 10 ust. 4, a ubezpieczaj¹cy nie mo¿e wp³acaæ sk³adek oraz dokonywaæ zmian, o których mowa w § 15.
7. Po przekszta³ceniu umowy ubezpieczenia w któr¹kolwiek ze wskazanych powy¿ej umów ubezpieczenia bezsk³adkowego przywrócenie jej sk³adkowej postaci nie jest mo¿liwe.
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§ 13.
USTALENIE WYSOKOŒCI I WYP£ATA ŒWIADCZENIA
1. Przy obliczaniu wysokoœci œwiadczenia uwzglêdnia siê
wysokoœæ sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego obowi¹zuj¹c¹ w dniu jego œmierci, a wartoœæ polisy i wartoœæ lokacyjn¹ oblicza siê jako iloczyn liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych zgromadzonych na
rachunku w dniu œmierci ubezpieczonego i wartoœci tych jednostek obowi¹zuj¹cej w tym dniu.
2. Wyp³ata œwiadczenia nastêpuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaœnieniu okolicznoœci niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa i wysokoœci œwiadczenia. Ciê¿ar bezspornego udowodnienia zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz uprawnieñ do otrzymania œwiadczenia ci¹¿y na osobie dochodz¹cej
roszczenia o zap³atê œwiadczenia. W razie zdarzenia ubezpieczeniowego, które mia³o miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty dowodowe musz¹ zostaæ uwierzytelnione przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹. Postanowienia zdañ poprzedzaj¹cych stosuje siê równie¿, je¿eli sporna jest tylko czêœæ œwiadczenia.
3. Bezzw³ocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym Towarzystwo pisemnie lub w innej formie poinformuje uprawnionego do otrzymania œwiadczenia,
jakie dokumenty s¹ potrzebne do wyp³aty œwiadczenia.
4. Œwiadczenie ubezpieczeniowe wyp³acane jest uposa¿onym w czêœciach okreœlonych przez ubezpieczonego. Je¿eli ubezpieczony wskaza³ kilku uposa¿onych, a nie okreœli³ ich udzia³u
w œwiadczeniu, uwa¿a siê, ¿e udzia³y te s¹ równe. Wskazanie
uposa¿onego staje siê bezskuteczne, je¿eli uposa¿ony zmar³
przed œmierci¹ ubezpieczonego albo umyœlnie przyczyni³ siê do
jego œmierci. Je¿eli w chwili œmierci ubezpieczonego nie ma ¿adnego z uposa¿onych, œwiadczenie przypada uposa¿onym zastêpczym z zastosowaniem zasad ustalonych dla uposa¿onych.
Je¿eli w chwili œmierci ubezpieczonego nie ma uposa¿onych ani
uposa¿onych zastêpczych, œwiadczenie przypada osobom, które
tworz¹ kr¹g ustawowych spadkobierców ubezpieczonego, bez
wzglêdu na to, czy w konkretnym przypadku zachodz¹ przes³anki do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym œwiadczenie przypada w kolejnoœci i w czêœciach zgodnych z ogólnymi
zasadami dziedziczenia ustawowego.
5. Œwiadczenie wyp³acane jest przelewem na rachunek
bankowy uprawnionego do otrzymania danego œwiadczenia
lub w inny sposób uzgodniony z Towarzystwem.
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6. Towarzystwo zobowi¹zane jest do dokonania wyp³aty
œwiadczenia ubezpieczeniowego w terminie 30 (trzydziestu)
dni od otrzymania zawiadomienia o zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego. Je¿eli wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa oka¿e siê niemo¿liwe w tym terminie, œwiadczenie zostanie wyp³acone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym przy
do³o¿eniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci
by³o mo¿liwe. W takim przypadku Towarzystwo zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczenia w ca³oœci lub czêœci, a
tak¿e wyp³aca bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia.
7. Je¿eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w
innej wysokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, Towarzystwo poinformuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹
z roszczeniem, wskazuj¹c na okolicznoœci i podstawê prawn¹
uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty
œwiadczenia.
§ 14.
SKUTKI PODANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI
Je¿eli niezgodnie z prawd¹ podano do wiadomoœci Towarzystwa informacje, o które Towarzystwo pyta³o na piœmie
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Towarzystwo wolne
jest od odpowiedzialnoœci, chyba ¿e okolicznoœci, których dotyczy³y informacje nieprawdziwe, nie maj¹ wp³ywu na prawdopodobieñstwo zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego. Po
up³ywie trzech lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
Towarzystwo nie mo¿e podnieœæ zarzutu, ¿e przy zawarciu
umowy podano informacje nieprawdziwe.
§ 15.
ZMIANY W ROCZNICÊ UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wnioskowaæ o zgodê Towarzystwa na zmianê w pierwsz¹ i ka¿d¹ kolejn¹ rocznicê ubezpieczenia:
1) wysokoœci sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego, przy zachowaniu dotychczasowej wysokoœci sk³adek regularnych,
2) czêstotliwoœci op³acania sk³adek regularnych.
2. ¯¹danie ubezpieczaj¹cego nie podlega rozpoznaniu, je¿eli zostanie z³o¿one póŸniej ni¿ 30 (trzydzieœci) dni przed
najbli¿sz¹ rocznic¹ ubezpieczenia.
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3. Je¿eli Towarzystwo wyrazi zgodê na dokonanie zmiany
wysokoœci sumy ubezpieczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego, innej ni¿ wynikaj¹ca z jej indeksacji lub na dokonanie
zmiany czêstotliwoœci op³acania sk³adek regularnych, uprawnione jest do potr¹cenia z rachunku op³aty za dokonan¹ zmianê (op³ata za zmianê umowy). Potr¹cenia dokonuje siê przez
odliczenie odpowiedniej liczby jednostek ubezpieczeniowych
funduszy kapita³owych, proporcjonalnie do udzia³u poszczególnych funduszy w wartoœci polisy, wed³ug stanu z dnia
dokonania zmiany i zgodnie z wartoœci¹ jednostek danego
funduszu obowi¹zuj¹c¹ tego dnia.
§ 16.
WSPÓ£UBEZPIECZENIE
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia
na rzecz dwóch ubezpieczonych (wspó³ubezpieczenie). O ile
OWU lub zawarta na ich podstawie umowa ubezpieczenia nie
stanowi¹ inaczej, powinnoœci wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia obci¹¿aj¹ osobno ka¿dego ze wspó³ubezpieczonych,
natomiast wszelkie prawa z niej wynikaj¹ce przys³uguj¹ wspó³ubezpieczonym solidarnie.
2. Objêcie ka¿dego z ubezpieczonych ochron¹ z tytu³u
poszczególnych kategorii ryzyka dodatkowego, o których mowa
w § 2 ust. 2, nastêpuje poprzez zawarcie przez ubezpieczaj¹cego odrêbnych dodatkowych umów ubezpieczenia na rzecz
ka¿dego z nich.
3. 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.
§ 17.
ROZWI¥ZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Poza przypadkami odrêbnie wskazanymi w OWU lub
wynikaj¹cymi z przepisów prawa, umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) odst¹pienia przez ubezpieczaj¹cego od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dorêczenia mu polisy,
2) œmierci ubezpieczonego albo jednego ze wspó³ubezpieczonych lub jednoczesnej œmierci wspó³ubezpieczonych,
3) dokonanego przez ubezpieczaj¹cego wypowiedzenia
umowy, które mo¿e mieæ miejsce w ka¿dym czasie jej
trwania,
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4) je¿eli wartoœæ polisy jest niewystarczaj¹ca na pokrycie
nale¿nych Towarzystwu op³at oraz kosztów, z zastrze¿eniem postanowieñ § 10 ust. 13,
5) rozwi¹zania umowy dodatkowej, je¿eli ogólne warunki,
na których podstawie zosta³a zawarta, tak stanowi¹.
2. Umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê:
1) z nastêpnym dniem po dniu, w którym Towarzystwo
otrzyma³o oœwiadczenie woli ubezpieczaj¹cego o odst¹pieniu od umowy lub o wypowiedzeniu umowy –
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3,
2) z dniem nast¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego –
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
3) z ostatnim dniem miesi¹ca ubezpieczenia, poprzedzaj¹cego miesi¹c, w którym pierwszego dnia wartoœæ polisy by³aby niewystarczaj¹ca na pokrycie nale¿nych Towarzystwu op³at oraz kosztów - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
4) z dniem wskazanym w ogólnych warunkach, na których
podstawie zosta³a zawarta umowa dodatkowa –
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
3. W razie odst¹pienia przez ubezpieczaj¹cego od umowy, Towarzystwo zwraca ubezpieczaj¹cemu wp³acon¹ przez
niego sk³adkê w wysokoœci nominalnej, przy czym ma prawo
potr¹ciæ sk³adkê za czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Sk³adka jest zwracana w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30
(trzydzieœci) dni od dnia rozwi¹zania umowy ubezpieczenia.
Postanowienia dotycz¹ce sposobu wyp³aty œwiadczeñ okreœlone w § 13 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.
§ 18.
WARTOŒÆ ODST¥PIENIA
1. W razie rozwi¹zania umowy ubezpieczenia zawartej na
podstawie OWU w okolicznoœciach, które nie uzasadniaj¹
wyp³aty œwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu³u tej umowy
lub którejkolwiek z umów dodatkowych ani zwrotu sk³adki,
Towarzystwo wyp³aca ubezpieczaj¹cemu albo jego spadkobiercom wartoœæ odst¹pienia.
2. Je¿eli rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia ma miejsce po
up³ywie 3 (trzech) lat ubezpieczenia, wartoœæ odst¹pienia jest
równa sumie wartoœci polisy oraz wartoœci lokacyjnej, pod
warunkiem zap³acenia sk³adki regularnej nale¿nej za ten okres.
W pozosta³ych przypadkach wartoœæ odst¹pienia jest równa
wartoœci lokacyjnej.
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3. Wartoœæ polisy oraz wartoœæ lokacyjn¹, o których mowa
w ust. 2, oblicza siê jako iloczyn liczby jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych zgromadzonych na rachunku w dniu rozwi¹zania umowy i wartoœci tych jednostek obowi¹zuj¹cej w tym dniu.
4. Wyp³ata wartoœci odst¹pienia nastêpuje w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia rozwi¹zania umowy ubezpieczenia.
Postanowienia dotycz¹ce sposobu wyp³aty œwiadczeñ okreœlone w § 13 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.

§ 19.
CESJA
Ubezpieczaj¹cy i ubezpieczony mog¹ przenieœæ prawa
przys³uguj¹ce im z umowy ubezpieczenia na osoby trzecie
wy³¹cznie za uprzedni¹ zgod¹ Towarzystwa.
§ 20.
INFORMACJE
Informacje dotycz¹ce wymienionych w OWU wielkoœci
minimalnych, maksymalnych i limitów, obowi¹zuj¹cych
w poszczególnych dniach, w tym w dniu sporz¹dzenia wniosku i jego rejestracji, udzielane s¹ przez Dzia³ Obs³ugi Klienta
Towarzystwa.
§ 21.
DOBRE OBYCZAJE
Z uprawnieñ okreœlonych w OWU, Towarzystwo nie bêdzie korzysta³o w sposób godz¹cy w dobre obyczaje ani
w inny sposób, który postanowienia uprawniaj¹ce Towarzystwo do stosownych ustaleñ czyni³by niedozwolonymi.
§ 22.
OŒWIADCZENIA WOLI
1. Wszelkie oœwiadczenia woli oraz inne oœwiadczenia
i powiadomienia przewidziane w OWU i sk³adane w zwi¹zku
z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia wymagaj¹
formy pisemnej. Z³o¿ony podpis powinien byæ zgodny z wzorem podpisu przekazanym uprzednio Towarzystwu. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody
powsta³e po stronie ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego, uposa¿onego i uposa¿onego zastêpczego oraz innych osób, w szczególnoœci z tytu³u opóŸnienia w reakcji na oœwiadczenie lub
powiadomienie ubezpieczaj¹cego lub ubezpieczonego, je¿eli
z³o¿ony podpis nie jest zgodny z wzorem podpisu przekazanym uprzednio Towarzystwu.
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2. Pisma Towarzystwa skierowane pod ostatnim znanym
Towarzystwu adresem ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego,
uposa¿onego i innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia
uwa¿a siê za dorêczone po up³ywie 30 (trzydziestu) dni od
daty ich wys³ania.
3. Wszelkie dokumenty, których przekazanie Towarzystwu
zgodnie z OWU jest niezbêdne, powinny byæ sporz¹dzone
w jêzyku polskim lub przet³umaczone na jêzyk polski przez
t³umacza przysiêg³ego.

§ 23.
PRAWO W£AŒCIWE
1. Z zastrze¿eniem ust. 2, prawem w³aœciwym dla umowy
ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Je¿eli miejsce zamieszkania lub siedziba zarz¹du ubezpieczaj¹cego znajduje siê w pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej, prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo
tego pañstwa. Je¿eli ubezpieczaj¹cy jest osob¹ fizyczn¹ maj¹c¹
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.
3. Je¿eli prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia
jest prawo inne ni¿ Rzeczypospolitej Polskiej, prawo to okreœlone jest w umowie ubezpieczenia.
§ 24.
S¥D W£AŒCIWY
S¹dem w³aœciwym w sprawach o roszczenia ze stosunku
ubezpieczenia jest s¹d w³aœciwoœci ogólnej lub s¹d w³aœciwy
dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego, uposa¿onego lub innego uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
§ 25.
SKARGI I ZA¯ALENIA
1. Organem w³aœciwym do rozpatrywania skarg i za¿aleñ
jest Zarz¹d Towarzystwa lub upowa¿nieni przez Zarz¹d pracownicy Towarzystwa.
2. Skargi i za¿alenia mog¹ byæ sk³adane w siedzibie Towarzystwa, przesy³ane w formie pisemnej b¹dŸ elektronicznej
lub przekazywane Towarzystwu w innej formie umo¿liwiaj¹cej okreœlenie to¿samoœci osoby zg³aszaj¹cej skargê lub za¿alenie oraz przedmiot tej skargi lub za¿alenia.
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3. Skargi i za¿alenia s¹ rozpatrywane niezw³ocznie po ich
otrzymaniu, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia ich otrzymania. Je¿eli rozpatrzenie skargi lub za¿alenia oka¿e siê niemo¿liwe w terminie, o którym mowa powy¿ej,
Towarzystwo rozpatrzy skargê lub za¿alenie najpóŸniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale¿nej starannoœci rozpatrzenie takie by³o mo¿liwe.
4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub za¿alenia zawiadamia siê osobê, która zg³osi³a skargê lub za¿alenie, bezzw³ocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie
uzgodnionej z zainteresowanym.
§ 26.
ZA£¥CZNIKI
Za³¹cznikiem do OWU, stanowi¹cym ich integraln¹ czêœæ,
jest:
1) Tabela op³at,
2) Tabela miesiêcznych wskaŸników kosztu ochrony ubezpieczeniowej,
3) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych.
TABELA OP£AT
I. Wysokoœæ op³at
Rodzaj op³aty

Wysokoœæ op³aty

Manipulacyjna

3 z³

Administracyjna

5,73 z³
3,60 z³ - w przypadku
ubezpieczenia bezsk³adkowego

Operacyjna

50 z³

Za zmianê funduszu

20 z³

Za zmianê umowy

20 z³

II. Zasady ustalania wysokoœci op³at
1. Wysokoœæ op³aty manipulacyjnej oraz administracyjnej, potr¹canych przez Towarzystwo zgodnie z OWU, mo¿e
ulec podwy¿szeniu. Zmiana wysokoœci op³at nie mo¿e mieæ
miejsca czêœciej ni¿ raz w danym roku kalendarzowym.
2. Podwy¿szenie wysokoœci op³at, o których mowa w pkt 1,
nastêpuje zgodnie ze wskaŸnikiem ustalonym przez Towarzystwo. Stosunek ustalonej przez Towarzystwo nowej wyso-
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koœci op³at do wysokoœci op³at okreœlonych w Tabeli op³at nie
mo¿e byæ wiêkszy od wy¿szego z nastêpuj¹cych wskaŸników:
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych lub wzrostu
przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w sektorze przedsiêbiorstw, wynikaj¹cych z og³oszeñ G³ównego Urzêdu Statystycznego, obejmuj¹cych okres od dnia ostatniej zmiany wysokoœci op³at do dnia, w którym ustalona zosta³a nowa wysokoœæ op³at.
3. Wysokoœæ op³aty operacyjnej, za zmianê funduszu oraz
za zmianê umowy, potr¹canych przez Towarzystwo zgodnie
z OWU, kalkulowana jest przez Towarzystwo na podstawie
czêstotliwoœci dokonywania operacji, w zwi¹zku, z którymi
op³aty te s¹ pobierane, oraz kosztów tych operacji ponoszonych przez Towarzystwo.
4. Wysokoœæ op³at, o których mowa w pkt 3, obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zosta³a wskazana w powy¿szej Tabeli i mo¿e ulec zmianie zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie poprzedzaj¹cym.
5. Zmiana wysokoœci op³at dokonana zgodnie z powy¿szymi zasadami nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
zgody ubezpieczaj¹cego. O podwy¿szeniu wysokoœci op³at
ubezpieczaj¹cy jest informowany najpóŸniej w najbli¿szym
terminie zaproponowania mu indeksacji sk³adki zgodnie z
OWU.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego PERSPEKTYWA 3/2003
– 24 –

C
U

COMMERCIAL UNION
Ubezpieczenia na ¯ycie

MIESIÊCZNE WSKAŹNIKI KOSZTU OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ
Miesiêczny wskaŸnik kosztu ochrony ubezpieczeniowej
jest ilorazem wskaŸnika wybranego z poni¿szych na
podstawie wieku i p³ci ubezpieczonego oraz kwoty
10 000 (dziesiêæ tysiêcy) z³otych
Wiek
ubezpieczonego
do 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

P³eæ ubezpieczonego
mê¿czyzna
0,84 z³
0,86 z³
0,87 z³
0,89 z³
0,93 z³
0,93 z³
0,95 z³
0,98 z³
1,05 z³
1,15 z³
1,24 z³
1,34 z³
1,43 z³
1,53 z³
1,63 z³
1,76 z³
1,93 z³
2,15 z³
2,41 z³
2,70 z³
3,03 z³
3,37 z³
3,73 z³
4,09 z³
4,48 z³
4,89 z³
5,35 z³
5,86 z³
6,42 z³
7,01 z³
7,66 z³
8,34 z³
9,07 z³
9,83 z³
10,65 z³
11,53 z³

kobieta
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,86
0,87
0,89
0,93
0,93
0,95
0,98
1,05
1,15
1,24
1,34
1,43
1,53
1,63
1,76
1,93
2,15
2,41
2,70
3,03
3,37
3,73
4,09
4,48
4,89
5,35
5,86
6,42

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

Wiek
ubezpieczonego
do 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Wiek
ubezpieczonego
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
od 100

P³eæ ubezpieczonego
mê¿czyzna

kobieta

12,48 z³
13,53 z³
14,69 z³
15,95 z³
17,32 z³
18,78 z³
20,33 z³
21,96 z³
23,69 z³
25,56 z³
27,58 z³
29,73 z³
32,02 z³
34,41 z³
36,92 z³
39,56 z³
42,43 z³
45,59 z³
49,11 z³
52,97 z³
57,14 z³
61,58 z³
66,36 z³
71,48 z³
76,93 z³
82,82 z³
88,83 z³
95,03 z³
101,43 z³
107,68 z³
115,18 z³
123,14 z³
131,57 z³
140,48 z³
149,89 z³
159,82 z³
170,28 z³
181,28 z³
192,83 z³
204,95 z³
217,63 z³
230,87 z³
244,68 z³
259,06 z³
273,98 z³

7,01 z³
7,66 z³
8,34 z³
9,07 z³
9,83 z³
10,65 z³
11,53 z³
12,48 z³
13,53 z³
14,69 z³
15,95 z³
17,32 z³
18,78 z³
20,33 z³
21,96 z³
23,69 z³
25,56 z³
27,58 z³
29,73 z³
32,02 z³
34,41 z³
36,92 z³
39,56 z³
42,43 z³
45,59 z³
49,11 z³
52,97 z³
57,14 z³
61,58 z³
66,36 z³
71,48 z³
76,93 z³
82,82 z³
88,83 z³
95,03 z³
101,43 z³
107,68 z³
115,18 z³
123,14 z³
131,57 z³
140,48 z³
149,89 z³
159,82 z³
170,28 z³
181,28 z³

Wiek
ubezpieczonego
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
od 100

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego PERSPEKTYWA 3/2003
– 26 –

C
U

COMMERCIAL UNION
Ubezpieczenia na ¯ycie

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH
FUNDUSZY KAPITA£OWYCH
I. Postanowienia wstêpne. Wykaz ubezpieczeniowych
funduszy kapita³owych
Niniejszy Regulamin okreœla zasady dzia³ania ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych utworzonych w celu inwestowania œrodków pieniê¿nych pochodz¹cych ze sk³adek
ubezpieczeniowych.
Niniejszy Regulamin zawiera wykaz ubezpieczeniowych
funduszy kapita³owych oferowanych dla umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, do których ten Regulamin stanowi za³¹cznik, okreœla
zasady lokowania œrodków tych funduszy oraz zasady i terminy wyceny jednostek tych funduszy.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach
stosuje siê postanowienia wymienionych powy¿ej ogólnych
warunków oraz warunków ogólnych dodatkowych umów
ubezpieczenia ewentualnie zawieranych jako uzupe³nienie
umów ubezpieczenia zawartych na podstawie tych pierwszych
ogólnych warunków. W dalszej czêœci niniejszych zasad
wszystkie ogólne warunki wymienione w zdaniu poprzedzaj¹cym nazywane bêd¹ ³¹cznie „ogólnymi warunkami”.
Lista oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych:
1. Fundusz Gwarantowany
2. Fundusz Gwarantowany Plus (do 31.12.2003 r. – Fundusz Optymalny) oraz Fundusz Premiowy*
3. Fundusz Stabilnego Wzrostu (do 31.12.2003 r. – Fundusz Strategiczny)
4. Fundusz Zrównowa¿ony (do 31.12.2003 r. – Fundusz
Aktywny)
5. Fundusz Miêdzynarodowy
6. Commercial Union – Fundusz Akcji
7. Fundusz Dynamiczny
8. Fundusz Pieniê¿ny
9. Fundusz Eurozrównowa¿ony
* – Fundusz Gwarantowany Plus (do 31.12.2003 r. - Fundusz Optymalny) oraz Fundusz Premiowy s¹ oferowane wy³¹cznie w Ubezpieczeniu Uniwersalnym Perspektywa, w którym natomiast nie jest oferowany Fundusz Gwarantowany

II. Regulamin lokowania œrodków ubezpieczeniowych
funduszy kapita³owych
Niniejszy Regulamin lokowania œrodków ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych obejmuje charakterystykê aktywów wchodz¹cych w sk³ad poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych, kryteria doboru aktywów i za-
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sady ich dywersyfikacji oraz inne ograniczenia inwestycyjne,
opisane odrêbnie dla ka¿dego z oferowanych funduszy kapita³owych.
Ka¿dy z ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych tworz¹
wyodrêbnione pojêciowo aktywa Towarzystwa zbierane i inwestowane z przeznaczeniem na okreœlone wyp³aty przewidziane
w umowach ubezpieczenia. Wyodrêbnione na powy¿szych zasadach aktywa pozostaj¹ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ Towarzystwa,
które decyduje o formach, kierunkach i sposobach ich inwestowania, zarz¹dzania, jak równie¿ przechowania. Ubezpieczaj¹cy,
ubezpieczony, uposa¿ony, ani inne osoby uprawnione z umowy
ubezpieczenia nie mog¹ ¿¹daæ wydzielenia poszczególnych aktywów przypisanych do danego funduszu.
Wszelkie koszty zewnêtrzne wynikaj¹ce z inwestowania
i przechowywania aktywów funduszu, a w szczególnoœci op³aty
i prowizje od zawartych transakcji, koszty prowadzenia rachunków i dokonywanych przelewów, koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem wyceny oraz koszty bezpiecznego przechowywania aktywów przez podmioty zewnêtrzne, op³aty wynikaj¹ce z przepisów, w szczególnoœci podatkowych, jak te¿ postanowieñ zawartych umów ubezpieczenia, w szczególnoœci op³aty za zarz¹dzanie i administracjê ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi, pomniejszaj¹ wartoœæ aktywów funduszu.
Wysokoœæ op³at za zarz¹dzanie i administracjê ubezpieczeniowymi funduszami kapita³owymi, do których pobierania
uprawnione jest Towarzystwo, ustalana jest odrêbnie dla ka¿dego funduszu, w odniesieniu do wszystkich zawartych z Towarzystwem umów ubezpieczenia, z których tytu³u na rachunki
zarachowywane s¹ jednostki danego funduszu. Op³aty pobierane s¹ z aktywów danego ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego podczas ich wyceny, a ich pobranie powoduje odpowiedni¹ zmianê wartoœci tych aktywów, a tym samym wartoœci jednostki funduszu. Op³aty naliczane s¹ od œredniej rocznej wartoœci danego funduszu i wynosz¹ maksymalnie 5 proc. (piêæ procent) tej œredniej w skali roku dla danego funduszu.
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Bie¿¹ca wysokoœæ op³at w skali roku
Fundusz Gwarantowany

2 proc.

Fundusz Gwarantowany Plus
(do 31.12.2003 r. Fundusz Optymalny)

3 proc.

Fundusz Premiowy

3 proc.

Fundusz Miêdzynarodowy

2 proc.

Fundusz Stabilnego Wzrostu
(do 31.12.2003 r. Fundusz Strategiczny)
Fundusz Zrównowa¿ony
(do 31.12.2003 r. Fundusz Aktywny)
Fundusz Dynamiczny

1,5 proc.
1,5 proc.
1,75 proc.

CU – Fundusz Akcji

1,5 proc.

Fundusz Pieniê¿ny

1,5 proc.

Fundusz Eurozrównowa¿ony

2 proc.

Fundusz Gwarantowany
Celem inwestycyjnym Funduszu Gwarantowanego jest uzyskanie wyników inwestycyjnych zapewniaj¹cych dochód porównywalny z innymi bezpiecznymi formami oszczêdzania.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub
inne podmioty, akcjach, certyfikatach inwestycyjnych lub jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, listach
zastawnych, po¿yczkach, nieruchomoœciach lub ich czêœciach,
depozytach bankowych oraz œrodkach pieniê¿nych, w tym
zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje
terminowe typu futures, transakcje zamienne, o ile s³u¿¹
zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami wchodz¹cymi w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej wymienionymi aktywami w sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ inne aktywa, które
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami mog¹ stanowiæ pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Fundusz Gwarantowany jest funduszem o bezpiecznym
profilu inwestycyjnym. Aktywa Funduszu s¹ lokowane g³ównie w d³u¿nych papierach wartoœciowych. Tylko nieznaczn¹
czêœæ aktywów Funduszu stanowi¹ akcje. Proporcje pomiêdzy wartoœciami lokat Funduszu w poszczególnych rodzajach aktywów oraz dobór poszczególnych aktywów do Funduszu uzale¿niony jest przede wszystkim od oceny bie¿¹cej
i prognozowanej sytuacji na rynku finansowych instrumentów
d³u¿nych oraz na rynku akcji. Przy ocenie bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku d³u¿nych papierów wartoœciowych
oraz rynku akcji, s³u¿¹cej podjêciu decyzji o lokowaniu œrodków w poszczególnych rodzajach aktywów oraz doborze papierów wartoœciowych, stosowane s¹ g³ównie:
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1) analiza sytuacji gospodarczej kraju,
2) analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca obecn¹ i prognozowan¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ i pozycjê
rynkow¹ poszczególnych spó³ek,
3) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
4) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
5) ocena poziomu wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych,
6) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
Ryzyko obni¿enia wartoœci jednostki Funduszu ponoszone jest przez Towarzystwo. Towarzystwo gwarantuje, ¿e wartoœæ jednostki Funduszu na dany dzieñ wyceny nie bêdzie
ni¿sza ni¿ wartoœæ jednostki Funduszu ustalona na poprzedni
dzieñ wyceny.
Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:

Akcje
D³ugoterminowe d³u¿ne papiery
wartoœciowe o sta³ym
oprocentowaniu
Nieruchomoœci
D³u¿ne instrumenty finansowe
rynku pieniê¿nego

Min.

Maks.

0 proc.

10 proc.

15 proc.

55 proc.

0 proc.

5 proc.

30 proc.

85 proc.

Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych limitów bezpoœrednio w powy¿szych rodzajach aktywów lub poœrednio – w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych maj¹cych
siedzibê na obszarze Polski lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne rodzaje aktywów. W razie przekroczenia powy¿szych limitów Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania w terminie 3 miesiêcy stanu aktywów Funduszu do
wymagañ okreœlonych powy¿ej.
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Fundusz Gwarantowany Plus (do 31.12.2003 r. – Fundusz Optymalny) oraz Fundusz Premiowy
Celem inwestycyjnym Funduszu Gwarantowanego Plus
jest stabilny wzrost wartoœci jednostki Funduszu.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub
inne podmioty, akcjach, certyfikatach inwestycyjnych lub jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, listach
zastawnych, po¿yczkach, nieruchomoœciach lub ich czêœciach,
depozytach bankowych oraz œrodkach pieniê¿nych, w tym
zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje
terminowe typu futures, transakcje zamienne, o ile s³u¿¹
zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami wchodz¹cymi w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej wymienionymi w
sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ inne aktywa, które zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami mog¹ stanowiæ pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.
W sk³ad aktywów Funduszu Gwarantowanego Plus
wchodz¹ g³ównie d³u¿ne papiery wartoœciowe charakteryzuj¹ce siê bezpiecznym profilem inwestycyjnym. Proporcje pomiêdzy wartoœciami lokat Funduszu w poszczególnych rodzajach aktywów oraz dobór poszczególnych aktywów do
Funduszu uzale¿niony jest przede wszystkim od oceny bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku finansowych instrumentów d³u¿nych oraz na rynku akcji. Przy ocenie bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz rynku akcji, s³u¿¹cej podjêciu decyzji o lokowaniu
œrodków w poszczególnych rodzajach aktywów oraz doborze
papierów wartoœciowych, stosowane s¹ g³ównie:
1) analiza sytuacji gospodarczej kraju,
2) analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca obecn¹ i prognozowan¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ i pozycjê
rynkow¹ poszczególnych spó³ek,
3) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
4) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
5) ocena poziomu wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych,
6) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
Ryzyko obni¿enia wartoœci jednostki Funduszu ponoszone jest przez Towarzystwo. Towarzystwo gwarantuje, ¿e war-
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toœæ jednostki Funduszu na dany dzieñ wyceny nie bêdzie
ni¿sza ni¿ wartoœæ jednostki Funduszu ustalona na poprzedni
dzieñ wyceny.
Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:

Akcje

Min.

Maks.

0 proc.

20 proc.

D³ugoterminowe d³u¿ne papiery
wartoœciowe o sta³ym
oprocentowaniu

20 proc.

70 proc.

D³u¿ne instrumenty finansowe
rynku pieniê¿nego

10 proc.

80 proc.

Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych limitów bezpoœrednio w powy¿szych rodzajach aktywów lub poœrednio – w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê
za granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne rodzaje aktywów. W razie przekroczenia powy¿szych limitów Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania
w terminie 3 miesiêcy stanu aktywów Funduszu do wymagañ
okreœlonych powy¿ej.
Posiadaj¹c jednostki Funduszu Gwarantowanego Plus,
ubezpieczaj¹cy nieodp³atnie otrzymuje jednostki Funduszu
Premiowego, w iloœci proporcjonalnej (0,1 proc.) do ³¹cznej
liczby jednostek Funduszu Gwarantowanego Plus i Funduszu
Premiowego w dniu rozpoczynaj¹cym pierwszy oraz ka¿dy
kolejny miesi¹c ubezpieczenia. Liczba przekazywanych jednostek Funduszu Premiowego, o której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, mo¿e ulec zmianie.
Fundusz Premiowy wykazuje zbie¿n¹ do Funduszu Gwarantowanego Plus charakterystykê aktywów oraz proporcje
pomiêdzy wartoœciami lokat Funduszu w poszczególnych rodzajach aktywów i kryteriach doboru aktywów. Towarzystwo
nie gwarantuje jednak, ¿e wartoœæ jednostki Funduszu Premiowego nie bêdzie siê obni¿aæ.
W sk³ad aktywów Funduszu Premiowego wchodz¹ g³ównie d³u¿ne papiery wartoœciowe, w tym obligacje o sta³ym
oprocentowaniu z d³ugim terminem do wykupu oraz akcje, co
mo¿e spowodowaæ istotne zmiany wartoœci jednostki Fundu-
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szu Premiowego oraz podleganie tendencjom spadkowym w zale¿noœci od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych stanu
oraz koniunktury na rynku akcji.
Fundusz Stabilnego Wzrostu (do 31.12.2003 r. - Fundusz Strategiczny)
Celem inwestycyjnym Funduszu Stabilnego Wzrostu jest
stabilny i d³ugoterminowy wzrost wartoœci jednostki Funduszu. Towarzystwo nie gwarantuje osi¹gniêcia wy¿ej okreœlonego celu.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub
inne podmioty, akcjach, certyfikatach inwestycyjnych lub jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, listach
zastawnych, po¿yczkach, depozytach bankowych oraz œrodkach pieniê¿nych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje
zamienne, o ile s³u¿¹ zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami wchodz¹cymi w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej
wymienionymi aktywami w sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ
inne aktywa, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami mog¹
stanowiæ pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Fundusz Stabilnego Wzrostu jest funduszem o niskim
poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa Funduszu s¹ lokowane g³ównie w d³u¿nych papierach wartoœciowych. Lokowanie aktywów Funduszu g³ównie w d³u¿nych papierach wartoœciowych, w tym d³ugoterminowych obligacjach o sta³ym oprocentowaniu, oraz utrzymywanie czêœci aktywów Funduszu
w akcjach powoduje, ¿e wartoœæ jednostki Funduszu mo¿e wykazywaæ zmiennoœæ i podlegaæ tendencjom spadkowym w zale¿noœci od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych oraz
stanu koniunktury na rynku akcji.
Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:

Akcje
D³ugoterminowe d³u¿ne papiery
wartoœciowe o sta³ym
oprocentowaniu
D³u¿ne instrumenty finansowe
rynku pieniê¿nego

Min.

Maks.

0 proc.

20 proc.

20 proc.

80 proc.

0 proc.

80 proc.
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Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych
limitów bezpoœrednio w ww. rodzajach aktywów lub poœrednio
- w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne rodzaje aktywów.
W razie przekroczenia powy¿szych limitów, Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania w terminie 3 miesiêcy
stanu aktywów Funduszu do wymagañ okreœlonych powy¿ej.
Udzia³ wartoœci akcji w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu, w ramach limitu, o którym mowa powy¿ej, uzale¿niony
jest od oceny bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji
i rynku finansowych instrumentów d³u¿nych. Przy ocenie bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku d³u¿nych papierów
wartoœciowych oraz rynku akcji, s³u¿¹cej podjêciu decyzji o lokowaniu œrodków w poszczególnych rodzajach aktywów oraz doborze papierów wartoœciowych, stosowane s¹ g³ównie:
1) analiza sytuacji gospodarczej kraju,
2) analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca obecn¹ i prognozowan¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ i pozycjê
rynkow¹ poszczególnych spó³ek,
3) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
4) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
5) ocena poziomu wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych,
6) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
Fundusz Zrównowa¿ony (do 31.12.2003 r. - Fundusz Aktywny)
Celem inwestycyjnym Funduszu Zrównowa¿onego jest
d³ugoterminowy wzrost wartoœci jednostki Funduszu poprzez
inwestycje w akcje i d³u¿ne instrumenty finansowe. Towarzystwo nie gwarantuje osi¹gniêcia wy¿ej okreœlonego celu.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w akcjach, d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub inne podmioty, listach zastawnych, po¿yczkach, certyfikatach inwestycyjnych lub jednostkach uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, depozytach bankowych oraz œrodkach pieniê¿nych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje
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zamienne, o ile s³u¿¹ zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami wchodz¹cymi w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej
wymienionymi aktywami w sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ
inne aktywa, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami mog¹
stanowiæ pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Fundusz Zrównowa¿ony jest funduszem o œrednim poziomie ryzyka inwestycyjnego charakterystycznym dla funduszy typu zrównowa¿onego. Aktywa Funduszu s¹ lokowane g³ównie w d³u¿nych papierach wartoœciowych, w tym d³ugoterminowych obligacjach o sta³ym oprocentowaniu, oraz akcjach, co mo¿e spowodowaæ istotne zmiany wartoœci jednostki
Funduszu oraz podleganie tendencjom spadkowym w zale¿noœci od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych oraz
stanu koniunktury na rynku akcji.
Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:

Akcje

Min.

Maks.

30 proc.

60 proc.

D³ugoterminowe d³u¿ne papiery
wartoœciowe o sta³ym
oprocentowaniu

0 proc.

70 proc.

D³u¿ne instrumenty finansowe
rynku pieniê¿nego

0 proc.

70 proc.

Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych limitów bezpoœrednio w ww. rodzajach aktywów lub
poœrednio – w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za
granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne
rodzaje aktywów. W razie przekroczenia powy¿szych limitów
Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania w terminie 3 miesiêcy stanu aktywów Funduszu do wymagañ okreœlonych powy¿ej.
Proporcje miêdzy lokatami aktywów Funduszu w akcjach
i d³u¿nych papierach wartoœciowych, w ramach limitów, o których mowa powy¿ej, uzale¿nione s¹ od oceny bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów d³u¿nych. Przy ocenie bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na
rynku d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz rynku akcji, s³u¿¹cej podjêciu decyzji o lokowaniu œrodków w poszczególnych
rodzajach aktywów oraz doborze papierów wartoœciowych,
stosowane s¹ g³ównie:
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1) analiza sytuacji gospodarczej kraju,
2) analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca obecn¹ i prognozowan¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ i pozycjê
rynkow¹ poszczególnych spó³ek,
3) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
4) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
5) ocena poziomu wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych,
6) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
Fundusz Miêdzynarodowy
Celem inwestycyjnym Funduszu Miêdzynarodowego jest
d³ugoterminowy wzrost wartoœci jednostki poprzez inwestycje na rynkach finansowych w kraju i za granic¹. Towarzystwo
nie gwarantuje osi¹gniêcia wy¿ej okreœlonego celu.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w jednostkach
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski, tytu³ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce
siedzibê za granic¹, certyfikatach inwestycyjnych, akcjach, d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub inne podmioty, listach zastawnych, po¿yczkach, depozytach bankowych oraz œrodkach pieniê¿nych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu
mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje zamienne, o ile s³u¿¹ zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami wchodz¹cymi
w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej wymienionymi aktywami
w sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ inne aktywa, które zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami mog¹ stanowiæ pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.
Fundusz Miêdzynarodowy jest funduszem o wysokim
ryzyku inwestycyjnym. Aktywa Funduszu s¹ lokowane
w znacz¹cym stopniu w akcjach notowanych na rynkach zagranicznych oraz w tytu³ach uczestnictwa emitowanych przez
instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za granic¹, w których w sk³ad aktywów wchodz¹ g³ównie akcje notowane na rynkach zagranicznych. Pozosta³e aktywa Funduszu lokowane s¹ g³ównie w akcjach notowanych na Gie³dzie
Papierów Wartoœciowych w Warszawie oraz w d³u¿nych instrumentach finansowych. Wartoœæ jednostki Funduszu mo¿e
wykazywaæ wysok¹ zmiennoœæ i podlegaæ zarówno krótkoterminowym, jak i d³ugoterminowym tendencjom spadkowym.
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Poziom wartoœci jednostki Funduszu w znacznym stopniu
zale¿y od koniunktury na rynkach akcji w kraju i na œwiecie
oraz wahañ kursów wymiany z³otego wobec euro, dolara amerykañskiego i innych walut obcych.
Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:
Min.

Maks.

Akcje zagraniczne

30 proc.

80 proc.

Akcje krajowe

10 proc.

40 proc.

D³ugoterminowe d³u¿ne papiery
wartoœciowe o sta³ym
oprocentowaniu

0 proc.

25 proc.

D³u¿ne instrumenty finansowe
rynku pieniê¿nego

0 proc.

60 proc.

Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych limitów bezpoœrednio w ww. rodzajach aktywów lub
poœrednio – w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za
granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne
rodzaje aktywów. W razie przekroczenia powy¿szych limitów, Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania
w terminie 3 miesiêcy stanu aktywów Funduszu do wymagañ
okreœlonych powy¿ej.
Udzia³ lokat w zagranicznych instrumentach finansowych
oraz w akcjach w wartoœci aktywów Funduszu w ramach limitów, o których mowa powy¿ej, uzale¿niony jest g³ównie od
oceny bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na œwiatowych rynkach akcji oraz prognozowanej relacji z³otego do euro i dolara
amerykañskiego oraz innych walut obcych. Przy ocenie bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynkach œwiatowych akcji oraz
rynku d³u¿nych papierów wartoœciowych, s³u¿¹cej podjêciu
decyzji o lokowaniu œrodków w poszczególnych rodzajach
aktywów oraz doborze papierów wartoœciowych i innych instrumentów finansowych, stosowane s¹ g³ównie:
1) analiza sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów
i regionów,
2) analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca obecn¹ i prognozowan¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ i pozycjê
rynkow¹ poszczególnych spó³ek,
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3) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
4) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
5) ocena poziomu wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych,
6) bie¿¹ca i prognozowana relacja z³otego do euro i dolara
amerykañskiego oraz innych walut obcych,
7) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
Commercial Union – Fundusz Akcji
Celem inwestycyjnym Commercial Union – Funduszu Akcji jest uzyskanie w d³ugim terminie wysokiego poziomu dochodu zgodnego ze wzrostem cen akcji spó³ek notowanych na
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Towarzystwo nie gwarantuje osi¹gniêcia wy¿ej okreœlonego celu.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w akcjach, d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub inne podmioty, certyfikatach inwestycyjnych lub jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, listach
zastawnych, po¿yczkach, depozytach bankowych oraz œrodkach pieniê¿nych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje
zamienne, o ile s³u¿¹ zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami wchodz¹cymi w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej
wymienionymi aktywami w sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ
inne aktywa, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
mog¹ stanowiæ pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Commercial Union – Fundusz Akcji jest funduszem o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Aktywa Funduszu s¹ lokowane g³ównie w akcjach notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Wartoœæ jednostki Funduszu
mo¿e wykazywaæ bardzo wysok¹ zmiennoœæ i podlegaæ zarówno krótkoterminowym, jak i d³ugoterminowym tendencjom
spadkowym. Ryzyko inwestycyjne Funduszu jest ograniczane
poprzez staranny dobór do Funduszu akcji spó³ek reprezentuj¹cych ró¿ne bran¿e oraz wysokie zdywersyfikowanie pakietu akcji. G³ównym kryterium doboru akcji spó³ek do Funduszu jest analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca ocenê sytuacji ekonomiczno-finansowej i perspektyw rozwoju poszczególnych spó³ek i bran¿. Najwiêksz¹ czeœæ Funduszu stanowi¹
akcje najwiêkszych polskich spó³ek. Poziom wartoœci jednostki Funduszu w znacznym stopniu zale¿y od koniunktury na
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.
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Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:
Min.
Akcje
D³u¿ne papiery wartoœciowe
i inne d³u¿ne instrumenty finansowe

Maks.

70 proc. 100 proc.
0 proc.

30 proc.

Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych limitów bezpoœrednio w ww. rodzajach aktywów lub
poœrednio – w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za
granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne
rodzaje aktywów. W razie przekroczenia powy¿szych limitów
Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania w terminie 3 miesiêcy stanu aktywów Funduszu do wymagañ okreœlonych powy¿ej.
Udzia³ lokat w akcjach w wartoœci aktywów Funduszu w
ramach limitu, o którym mowa powy¿ej, uzale¿niony jest od
oceny bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku
finansowych instrumentów d³u¿nych. Przy ocenie bie¿¹cej
i prognozowanej sytuacji na rynku d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz rynku akcji, s³u¿¹cej podjêciu decyzji o lokowaniu œrodków w poszczególnych rodzajach aktywów oraz doborze papierów wartoœciowych, stosowane s¹ g³ównie:
1) analiza sytuacji gospodarczej kraju,
2) analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca obecn¹ i prognozowan¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ i pozycjê
rynkow¹ poszczególnych spó³ek,
3) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
4) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
5) ocena poziomu wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych,
6) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
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Fundusz Dynamiczny
Celem inwestycyjnym Funduszu Dynamicznego jest uzyskanie w d³ugim terminie wysokiego poziomu dochodu g³ównie poprzez inwestycje na rynku akcji. Towarzystwo nie gwarantuje osi¹gniêcia wy¿ej okreœlonego celu.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w akcjach, d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub inne podmioty, certyfikatach inwestycyjnych lub jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, listach
zastawnych, po¿yczkach, depozytach bankowych oraz œrodkach pieniê¿nych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje
zamienne, o ile s³u¿¹ zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami wchodz¹cymi w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej
wymienionymi aktywami w sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ
inne aktywa, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami mog¹
stanowiæ pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Fundusz Dynamiczny jest funduszem o wysokim ryzyku
inwestycyjnym. Aktywa Funduszu s¹ lokowane g³ównie
w akcjach notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych
w Warszawie S.A. Fundusz Dynamiczny wykazuje zmienne,
wysokie, mog¹ce siêgaæ ca³oœci aktywów zaanga¿owanie
w akcje. Pozosta³a czêœæ Funduszu inwestowana jest w d³u¿ne instrumenty finansowe. Fundusz zarz¹dzany jest aktywnie.
Poziom zaanga¿owania w akcje jest zmienny i wynika
z przewidywanego stanu koniunktury na rynku akcji. Wysokie
ryzyko inwestycyjne zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia spadków cen akcji oraz ze zmiennoœci¹ zaanga¿owania Funduszu
w akcje jest ograniczane poprzez staranny dobór do Funduszu
akcji spó³ek reprezentuj¹cych ró¿ne bran¿e oraz wysokie zdywersyfikowanie pakietu akcji. G³ównym kryterium doboru spó³ek
do Funduszu jest analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca ocenê sytuacji ekonomiczno-finansowej i perspektyw rozwoju poszczególnych spó³ek i bran¿. Wartoœæ jednostki Funduszu
w znacznym stopniu zale¿y od stanu koniunktury na Gie³dzie
Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.
Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:
Min.
Akcje
D³u¿ne papiery wartoœciowe
i inne d³u¿ne instrumenty finansowe

Maks.

50 proc. 100 proc.
0 proc.

50 proc.
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Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych limitów bezpoœrednio w ww. rodzajach aktywów lub
poœrednio – w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za
granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne
rodzaje aktywów. W razie przekroczenia powy¿szych limitów
Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania w terminie 3 miesiêcy stanu aktywów Funduszu do wymagañ okreœlonych powy¿ej.
Udzia³ lokat w akcjach w wartoœci aktywów Funduszu w
ramach limitu, o którym mowa powy¿ej, uzale¿niony jest od
oceny bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku
finansowych instrumentów d³u¿nych. Przy ocenie bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku d³u¿nych papierów wartoœciowych oraz rynku akcji, s³u¿¹cej podjêciu decyzji o lokowaniu
œrodków w poszczególnych rodzajach aktywów oraz doborze
papierów wartoœciowych, stosowane s¹ g³ównie:
1) analiza sytuacji gospodarczej kraju,
2) analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca obecn¹ i prognozowan¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ i pozycjê
rynkow¹ poszczególnych spó³ek,
3) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
4) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
5) ocena poziomu wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych,
6) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
Fundusz Pieniê¿ny
Celem inwestycyjnym Funduszu Pieniê¿nego jest uzyskanie wyników inwestycyjnych zapewniaj¹cych dochód porównywalny z innymi bezpiecznymi formami oszczêdzania. Towarzystwo nie gwarantuje osi¹gniêcia wy¿ej okreœlonego celu.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub
inne podmioty, certyfikatach inwestycyjnych lub jednostkach
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, listach zastawnych, po¿yczkach, depozytach bankowych i œrodkach pieniê¿nych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje,
transakcje terminowe typu futures, transakcje zamienne, o ile
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s³u¿¹ zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami
wchodz¹cymi w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej wymienionymi
aktywami w sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ inne d³u¿ne instrumenty finansowe, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami mog¹ stanowiæ pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Fundusz Pieniê¿ny jest funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa Funduszu s¹ lokowane w d³u¿nych instrumentach finansowych. W sk³ad aktywów wchodz¹
g³ównie instrumenty finansowe rynku pieniê¿nego. Lokowanie
aktywów Funduszu g³ównie w d³u¿nych instrumentach finansowych rynku pieniê¿nego powoduje, ¿e tempo wzrostu wartoœci jednostki Funduszu jest uzale¿nione od poziomu rynkowych stóp procentowych. Znacz¹c¹ czêœæ aktywów Funduszu
mog¹ stanowiæ d³u¿ne papiery wartoœciowe emitowane przez
przedsiêbiorstwa, co wi¹¿e siê z wyst¹pieniem ryzyka zwi¹zanego z pogorszeniem sytuacji finansowej emitenta. W szczególnoœci utrata p³ynnoœci lub og³oszenie niewyp³acalnoœci mo¿e
spowodowaæ niesp³acenie przez emitenta w terminie odsetek
lub niedokonanie wykupu wyemitowanych d³u¿nych papierów wartoœciowych, co mo¿e spowodowaæ obni¿enie wartoœci
d³u¿nych papierów wartoœciowych tego emitenta i spadek
wartoœci jednostki Funduszu.
Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:
Min.
D³u¿ne instrumenty finansowe
rynku pieniê¿nego
D³ugoterminowe d³u¿ne papiery
wartoœciowe o sta³ym
oprocentowaniu

Maks.

80 proc. 100 proc.

0 proc.

20 proc.

Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych
limitów bezpoœrednio w ww. rodzajach aktywów lub poœrednio
– w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne rodzaje aktywów.
W razie przekroczenia powy¿szych limitów Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania w terminie 3 miesiêcy
stanu aktywów Funduszu do wymagañ okreœlonych powy¿ej.
Przy ocenie bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na rynku pieniê¿nym oraz rynku d³u¿nych papierów wartoœciowych, s³u¿¹-
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cej podjêciu decyzji o lokowaniu œrodków w poszczególnych
rodzajach aktywów oraz o doborze finansowych instrumentów d³u¿nych, stosowane s¹ g³ównie:
1) analiza sytuacji gospodarczej kraju,
2) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
3) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
4) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
Fundusz Eurozrównowa¿ony
Celem inwestycyjnym Funduszu Eurozrównowa¿onego
jest d³ugoterminowy wzrost wartoœci jednostki poprzez inwestycje w finansowe instrumenty denominowane g³ównie w euro.
Towarzystwo nie gwarantuje osi¹gniêcia wy¿ej okreœlonego
celu.
Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane w jednostkach
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski, tytu³ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce
siedzibê za granic¹, certyfikatach inwestycyjnych, akcjach, d³u¿nych papierach wartoœciowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub inne podmioty, listach zastawnych, po¿yczkach, depozytach bankowych oraz œrodkach pieniê¿nych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych. Aktywami Funduszu
mog¹ byæ instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu futures, transakcje zamienne, o ile s³u¿¹ zmniejszeniu ryzyka zwi¹zanego z innymi aktywami wchodz¹cymi
w sk³ad Funduszu. Poza wy¿ej wymienionymi aktywami
w sk³ad Funduszu mog¹ wchodziæ inne aktywa, które zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami mog¹ stanowiæ pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.
Dokonuj¹c oceny ryzyka inwestycyjnego Funduszu poprzez ocenê mo¿liwoœci spadku wartoœci jednostki Funduszu
wyra¿onej w euro, profil ryzyka Funduszu mo¿na scharakteryzowaæ jako œredni, charakterystyczny dla funduszy typu zrównowa¿onego. Jednak¿e oceniaj¹c ryzyko spadku wartoœci jednostki Funduszu wyra¿onej w z³otych, bior¹c pod uwagê ryzyko walutowe oraz zdecydowanie dominuj¹cy udzia³ w Funduszu instrumentów finansowych wyra¿onych w euro i walutach
krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej, ryzyko inwestycyjne
Funduszu nale¿y oceniæ jako wysokie. Wysoka zmiennoœæ kursów euro i innych walut europejskich wobec z³otego mo¿e powodowaæ zwiêkszon¹ zmiennoœæ wartoœci jednostki Funduszu.
Mo¿liwoœæ wyst¹pienia niekorzystnych dla dochodowoœci instrumentów finansowych wchodz¹cych w sk³ad aktywów Fun-
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duszu zmian kursów walutowych mo¿e spowodowaæ istotne
i d³ugoterminowe obni¿enie wartoœci jednostki Funduszu.
Aktywa Funduszu s¹ lokowane g³ównie w sposób bezpoœredni lub poœredni (poprzez tytu³y (jednostki) uczestnictwa
albo certyfikaty inwestycyjne) w denominowanych w euro lub
innych walutach krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej d³u¿nych papierach wartoœciowych, w tym d³ugoterminowych obligacjach o sta³ym oprocentowaniu oraz akcjach, co mo¿e spowodowaæ istotne zmiany wartoœci jednostki Funduszu oraz
podleganie tendencjom spadkowym w zale¿noœci od zmian
poziomu rynkowych stóp procentowych oraz stanu koniunktury na rynkach akcji krajów europejskich.
Znacz¹c¹ czêœæ d³u¿nych instrumentów finansowych wchodz¹cych w sk³ad Funduszu mog¹ stanowiæ d³u¿ne papiery
wartoœciowe emitowane przez przedsiêbiorstwa, co wi¹¿e siê
z wyst¹pieniem ryzyka pogorszenia sytuacji finansowej emitenta. W szczególnoœci utrata p³ynnoœci lub og³oszenie niewyp³acalnoœci mo¿e spowodowaæ niesp³acenie przez emitenta
w terminie odsetek lub niedokonanie wykupu wyemitowanych
d³u¿nych papierów wartoœciowych, co mo¿e spowodowaæ
obni¿enie wartoœci d³u¿nych papierów wartoœciowych tego
emitenta i mieæ negatywny wp³yw na wartoœæ jednostki Funduszu. W przypadku d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez rz¹dy rozwiniêtych krajów europejskich ryzyko to jest minimalne.
Aktywa Funduszu lokowane s¹ z zachowaniem zasad dywersyfikacji i ograniczeñ inwestycyjnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Poni¿sza tabela zawiera minimalny i maksymalny udzia³ wartoœci lokat Funduszu w poszczególnych
rodzajach aktywów w ³¹cznej wartoœci aktywów Funduszu:
Min.

Maks.

Akcje zagraniczne (europejskie)

30 proc.

60 proc.

D³u¿ne papiery wartoœciowe
i instrumenty finansowe rynku
pieniê¿nego denominowane w euro
i innych walutach europejskich

40 proc.

70 proc.

Aktywa Funduszu mog¹ byæ lokowane wed³ug powy¿szych
limitów bezpoœrednio w ww. rodzajach aktywów lub poœrednio –
w certyfikatach inwestycyjnych, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych maj¹cych siedzibê na obszarze Polski
lub tytu³ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania maj¹ce siedzibê za granic¹, specjalizuj¹cych siê w inwestowaniu w poszczególne rodzaje aktywów.
W razie przekroczenia powy¿szych limitów Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania w terminie 3 miesiêcy
stanu aktywów Funduszu do wymagañ okreœlonych powy¿ej.
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Poziom zaanga¿owania w poszczególnych rodzajach aktywów, w ramach limitów, o których mowa powy¿ej, uzale¿niony jest g³ównie od oceny bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji
na europejskich rynkach akcji oraz d³u¿nych instrumentów
finansowych. Przy ocenie bie¿¹cej i prognozowanej sytuacji na
europejskim rynku akcji oraz d³u¿nych papierów wartoœciowych, s³u¿¹cej podjêciu decyzji o lokowaniu œrodków w poszczególnych rodzajach aktywów oraz doborze papierów wartoœciowych, stosowane s¹ g³ównie:
1) analiza sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów i
regionów,
2) analiza fundamentalna uwzglêdniaj¹ca obecn¹ i prognozowan¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ i pozycjê
rynkow¹ poszczególnych spó³ek,
3) bie¿¹cy i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz stopy inflacji,
4) ocena mo¿liwoœci wzrostu cen papierów wartoœciowych,
5) ocena poziomu wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych,
6) ocena ryzyka braku p³ynnoœci papierów wartoœciowych,
zmiennoœci ich cen oraz niewyp³acalnoœci emitentów.
III. Zasady tworzenia i umarzania jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych oraz zasady i terminy
ich wyceny
Jednostki funduszu s¹ tworzone w momencie wprowadzenia do funduszu aktywów. Wartoœæ aktywów dodanych do
zasobów funduszu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ iloczyn liczby
tworzonych jednostek oraz wartoœci jednostki obowi¹zuj¹cej
w dniu ich tworzenia, z uwzglêdnieniem koniecznych zaokr¹gleñ. W przypadku jednostek Funduszu Gwarantowanego, Funduszu Gwarantowanego Plus (do 31.12.2003 r. – Funduszu
Optymalnego) oraz Funduszu Premiowego wartoœæ aktywów
dodanych do zasobów funduszu wyliczana jest zgodnie z przyjêtymi w Towarzystwie metodami aktuarialnymi.
Umorzenie jednostek funduszu jest zwi¹zane ze zmniejszeniem aktywów funduszu. Wartoœæ aktywów wycofanych
z funduszu nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ iloczyn liczby umorzonych jednostek oraz wartoœci jednostki obowi¹zuj¹cej w dniu
ich umorzenia, z uwzglêdnieniem koniecznych zaokr¹gleñ.
W przypadku jednostek Funduszu Gwarantowanego, Funduszu Gwarantowanego Plus (do 31.12.2003 r. – Funduszu Optymalnego) oraz Funduszu Premiowego wartoœæ aktywów wycofanych z funduszu wyliczana jest zgodnie z przyjêtymi
w Towarzystwie metodami aktuarialnymi.
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Wartoœæ jednostek Funduszu Gwarantowanego, Funduszu Gwarantowanego Plus (do 31.12.2003 r. – Funduszu Optymalnego) oraz Funduszu Premiowego jest okreœlana na ka¿dy
dzieñ, a wartoœæ jednostek pozosta³ych ubezpieczeniowych
funduszy kapita³owych na ka¿dy dzieñ roboczy oraz na ka¿dy ostatni dzieñ miesi¹ca kalendarzowego, przy czym tak
ustalona wartoœæ jednostek tych funduszy obowi¹zuje do najbli¿szego dnia, na który jest okreœlana wartoœæ jednostek. Przez
dzieñ roboczy, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym
oraz w dalszej czêœci niniejszego Regulaminu, rozumie siê ka¿dy
dzieñ od poniedzia³ku do pi¹tku, z wy³¹czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wycena jednostek funduszu dokonywana jest w najbli¿szym dniu roboczym nastêpuj¹cym po
dniu, na który ustalana jest wartoœæ tych jednostek.
Dokonuj¹c wyceny wartoœci jednostek funduszu, Towarzystwo stosuje zasady opisane szczegó³owo poni¿ej, odrêbnie ustalone dla Funduszu Gwarantowanego, Funduszu Gwarantowanego Plus (do 31.12.2003 r. – Funduszu Optymalnego) i Funduszu Premiowego oraz dla pozosta³ych ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych.
Zasady wyceny jednostek Funduszu Gwarantowanego,
Funduszu Gwarantowanego Plus (do 31.12.2003 r. – Funduszu Optymalnego) oraz Funduszu Premiowego
Wycena wartoœci jednostki funduszu przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie okreœlana jest cena jednostki zgodnie
z zasadami wyceny wartoœci jednostek pozosta³ych ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych.
W drugim etapie wyliczana jest obowi¹zuj¹ca wartoœæ jednostki na dany dzieñ z uwzglêdnieniem nadwy¿ki ceny jednostki wyliczonej w pierwszym etapie nad ostatnio ustalon¹
wartoœci¹ jednostki oraz rynkowych stóp procentowych, przy
zastosowaniu aktuarialnej metody dystrybucji zysków inwestycyjnych funduszu ustalonej przez Towarzystwo. Obowi¹zuj¹ca wartoœæ jednostki nie uwzglêdnia w pe³ni zysków inwestycyjnych osi¹ganych z aktywów funduszu, ani ewentualnych strat. Zyski inwestycyjne czêœciowo przek³adaj¹ siê na
wzrost wartoœci jednostki, jednak ich czêœæ przeznaczona jest
na pokrycie ewentualnych strat, co pozwala na zwiêkszanie
wartoœci jednostki w okresach gorszej koniunktury na rynkach
finansowych i zapobiega zmniejszeniu siê jej wartoœci w tym
okresie oraz zapewnia bardziej równomierny wzrost ceny jednostki.
Zasady wyceny jednostek pozosta³ych ubezpieczeniowych funduszy kapita³owych
Wartoœæ jednostki funduszu na dany dzieñ ustalana jest
w drodze podzia³u wartoœci aktywów netto funduszu ustalonej na ten dzieñ przez liczbê wszystkich jednostek funduszu.
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Wartoœæ aktywów netto funduszu jest równa wartoœci wszystkich aktywów funduszu w dniu, na który dokonywana jest wycena aktywów funduszu, pomniejszonej o zobowi¹zania funduszu ustalone na ten dzieñ. W szczególnoœci aktywa funduszu s¹
pomniejszane o wszelkie koszty zewnêtrzne wynikaj¹ce z inwestowania i przechowywania aktywów funduszu, w tym op³aty
i prowizje od zawartych transakcji, koszty prowadzenia rachunków i dokonywanych przelewów, koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem wyceny oraz koszty bezpiecznego przechowywania aktywów przez podmioty zewnêtrzne, op³aty wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów, w szczególnoœci podatkowych, jak te¿
postanowieñ zawartych umów ubezpieczenia, w tym op³aty za
zarz¹dzanie i administracjê ubezpieczeniowymi funduszami
kapita³owymi.
Do ustalenia wartoœci aktywów Towarzystwo mo¿e przyjmowaæ nastêpuj¹ce sposoby ich wyceny, w zale¿noœci od tego,
który sposób wyceny uwa¿a za najbardziej wiarygodny:
1) wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na
aktywnym rynku regulowanym, na którym nastêpuje
publiczny obrót instrumentami finansowymi, a informacje o tej cenie s¹ ogólnie dostêpne,
2) oszacowania d³u¿nych instrumentów finansowych przez
wyspecjalizowan¹, niezale¿n¹ jednostkê œwiadcz¹c¹ tego
rodzaju us³ugi, przy czym mo¿liwe jest rzetelne oszacowanie przep³ywów pieniê¿nych zwi¹zanych z tymi
instrumentami,
3) zastosowania w³aœciwego modelu wyceny instrumentu
finansowego, gdy wprowadzone do tego modelu dane
wejœciowe pochodz¹ z aktywnego regulowanego rynku,
4) oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
og³oszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nieró¿ni¹cego siê istotnie, podobnego instrumentu finansowego albo cen sk³adników z³o¿onego instrumentu finansowego,
5) oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomoc¹
metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.
Powy¿sze sposoby wyceny mog¹ oznaczaæ w praktyce
nastêpuj¹ce metody wyceny dla poszczególnych instrumentów finansowych:
1) akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe – zgodnie z cen¹ ustalon¹ przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. lub CETO lub inn¹ wiarygodn¹
instytucjê finansow¹,
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2) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego – zgodnie z cen¹ wyliczon¹ przez zarz¹dzaj¹cego funduszem,
3) akcje, prawa do akcji lub obligacji – zgodnie z cen¹ innej
emisji lub papieru podobnego,
4) instrumenty pochodne – zgodnie z cen¹ teoretyczn¹ tego
instrumentu,
5) obligacje z wbudowanym dodatkowym ryzykiem (premi¹) – zgodnie z wartoœci¹ obligacji bez tego ryzyka
pomniejszon¹ (powiêkszon¹) o wycenê tego ryzyka (premii),
6) obligacje nienotowane lub notowane, których cena gie³dowa nie jest wiarygodna – zgodnie z wartoœci¹ wyliczon¹ matematycznie na podstawie cen z rynku pierwotnego lub wtórnego innych obligacji o podobnej konstrukcji,
7) instrumenty d³u¿ne – zgodnie z wartoœci¹ amortyzacji
ró¿nicy pomiêdzy kosztem nabycia i wartoœci¹ wykupu.
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Poni¿szy Aneks stanowi dostosowanie treœci ogólnych warunków ubezpieczenia do wymogów znowelizowanej Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Nowelizacja ustawy polega na wprowadzeniu wobec ubezpieczaj¹cego
(tj. osoby op³acaj¹cej sk³adkê) obowi¹zku informowania ubezpieczonego
(tj. osoby, której ¿ycie jest ubezpieczone) o œwiadczeniach przys³uguj¹cych
z umowy ubezpieczenia – w szczególnoœci w razie zmiany warunków umowy ubezpieczenia lub zmiany wysokoœci œwiadczeñ.

Aneks do Ogólnych Warunków
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ubezpieczenia Inwestycyjnego BONUS 7/2003 ze sk³adk¹ jednorazow¹,
Ubezpieczenia Inwestycyjnego BONUS 7/2003 ze sk³adk¹ regularn¹,
Ubezpieczenia Inwestycyjnego SUPERBONUS 2/2003,
Ubezpieczenia Inwestycyjnego BONUS VIP 2/2003,
TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ¯YCIE 5/2003,
TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ¯YCIE
Z PRAWEM ZAMIANY 5/2003,
7) Ubezpieczenia GWARANTOWANEJ RENTY KAPITA£OWEJ 2/2003,
8) Ubezpieczenia Uniwersalnego PLUS 13/2003,
9) Ubezpieczenia Uniwersalnego PERSPEKTYWA 3/2003,
10) M³odzie¿owego Ubezpieczenia Uniwersalnego ABSOLWENT 7/2003,
11) Ubezpieczenia M£ODZIE¯OWA POLISA PRZYSZ£OŒCIOWA 6/2003.
W zwi¹zku z uchwalon¹ 8 lipca 2005 r. Ustaw¹ o zmianie ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, do powy¿szych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia dodaje siê postanowienie w brzmieniu:
W przypadku umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, ubezpieczaj¹cy jest obowi¹zany do przekazania ubezpieczonemu w formie pisemnej lub
w inny sposób uzgodniony pomiêdzy ubezpieczaj¹cym a ubezpieczonym
otrzymanych od Towarzystwa poni¿szych informacji:
1) o zmianie warunków umowy ubezpieczenia lub o zmianie prawa
dla niej w³aœciwego, z okreœleniem wp³ywu tych zmian na wartoœæ przys³uguj¹cych œwiadczeñ - nie póŸniej ni¿ przed wyra¿eniem przez ubezpieczaj¹cego zgody na powy¿sze zmiany,
2) o wysokoœci œwiadczeñ przys³uguj¹cych z umowy ubezpieczenia, je¿eli wysokoœæ œwiadczeñ ulega zmianie w trakcie obowi¹zywania umowy
– niezw³ocznie po otrzymaniu informacji od Towarzystwa,
3) o zmianie sumy ubezpieczenia wyra¿onej w okreœlonej kwocie, je¿eli œwiadczenie jest ustalane na jej podstawie – niezw³ocznie po otrzymaniu
informacji od Towarzystwa.
W razie nieprzekazania ubezpieczonemu powy¿szych informacji, ubezpieczaj¹cy ponosi wobec niego odpowiedzialnoœæ na zasadach ogólnych.
Niniejszy Aneks zosta³ przyjêty uchwa³¹ Zarz¹du Commercial Union
Polska – Towarzystwa Ubezpieczeñ na ¯ycie SA z 4 sierpnia 2005 r.
i wszed³ w ¿ycie 17 sierpnia 2005 r.
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Wyjaœnienia do Regulaminu
Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapita³owych, dotycz¹ce
terminów i zasad wyceny
jednostek funduszy:

1) wycena jednostek funduszu dokonywana jest najpóŸniej w najbli¿szym dniu roboczym nastêpuj¹cym po dniu, na
który ustalana jest wartoœæ tych jednostek,
2) wartoœæ jednostki funduszu na dany dzieñ ustalana
jest w drodze podzia³u wartoœci aktywów netto funduszu
ustalonej na ten dzieñ przez liczbê wszystkich jednostek funduszu, z uwzglêdnieniem ró¿nicy pomiêdzy liczb¹ tworzonych jednostek a liczb¹ umarzanych jednostek tego funduszu,
3) przyjmowane przez Towarzystwo sposoby wyceny
wartoœci aktywów w praktyce mog¹ oznaczaæ tak¿e, ¿e dla
ka¿dego rodzaju instrumentu jego wartoœæ na dzieñ bie¿¹cy
zostanie wyliczona jako wartoœæ w dniu poprzednim powiêkszona lub pomniejszona o zmianê wartoœci aktywów cen na
rynku, na którym dany instrument jest notowany.

Wyjaœnienia
Ogólne Warunki
do Regulaminu
Ubezpieczenia
Ubezpieczeniowych
Uniwersalnego PERSPEKTYWA
Funduszy Kapita³owych
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