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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego 
Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy

Szanowny Kliencie,

Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy przez wiele lat będzie Ci towarzyszył w budowaniu kapitału. Dlatego zależy nam, 

żebyś przed zawarciem umowy ubezpieczenia miał pełną wiedzę o jego zasadach.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), Regulaminem i Strategiami 

Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Jaki jest cel Programu 
Twoje Perspektywy?

Każdy Klient indywidualnie ustala cel zawarcia umowy, jednak należy pamiętać jakie  są generalne 

zasady na jakich oparta jest Konstrukcja Inwestycyjno-Rentowego Twoje Perspektywy:

– program zakłada regularne oszczędzanie przez minimum 10 lat

– pozwala na gromadzenie środków, które mogą być przeznaczone na wypłatę

    jednorazową lub w postaci renty

– daje szereg możliwości inwestycyjnych i zapewnia dodatkowo element ochrony   

    na wypadek śmierci Ubezpieczonego

Co gwarantuje 
ERGO Hestia w Programie 
Twoje Perspektywy?

– możliwość inwestowania środków w wybrane przez Klienta ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 

(UFK) oferowane przez ERGO Hestię

– prawo do złożenia wniosku o wypłatę wartości wykupu na wniosek Klienta dowolnym momencie   

– wypłatę sumy ubezpieczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, zgodnie z § 10 OWU ERGO Hestia nie 

gwarantuje rentowności UFK. Ryzyko decyzji inwestycyjnych ponosi Klient.

Jakie są koszty Ubezpieczenia 
inwestycyjnego?

W umowie ubezpieczenia inwestycyjnego pobieranych jest kilka rodzajów opłat:

– z konta podstawowego pobierane są:

– z subkonta pobierana jest opłata początkowa od wpłaty dodatkowej:

Wskazane wyżej opłaty opisane są w § 23-25 OWU, a ich wysokość wskazano w Tabeli opłat i limitów

– z wartości UFK pobierana jest opłata za zarządzenie funduszem w wysokości wskazanej w Strategii 

danego UFK (publikowane przez ERGO Hestię ceny jednostek uczestnictwa uwzględniają już 

pobranie tej opłaty)

Jakie operacje są możliwe 
w czasie ubezpieczenia?

W trakcie trwania umowy Klientowi przysługuje ponadto szereg uprawnień:

– odstąpienie od umowy ubezpieczenia w pierwszych 30 dniach (§ 32 OWU)

– coroczna indeksacja składki ubezpieczeniowej (§ 16 OWU)

– podwyższenie składki (§ 16 OWU)

– ustalenia i zmiana zasad alokacji wpłat (§ 15 OWU)

– konwersja jednostek uczestnictwa do innego UFK(§ 15 OWU)

– przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe najwcześniej po 3 latach (§ 17 OWU)

– wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (§ 31 OWU)

kod: ALI/UFK/OWU-01/1506
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje 

Perspektywy (zwanych dalej „OWU”) Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zawiera, w zakresie 

działalności swego przedsiębiorstwa, umowy ubezpieczenia na życie 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwane dalej 

„umowami ubezpieczenia”.

2. W ramach umowy ubezpieczenia, za składki ubezpieczeniowe 

i wpłaty dodatkowe nabywane są na ryzyko Ubezpieczającego 

jednostki uczestnictwa Funduszy na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie i Charakterystykach Funduszy. 

Inwestowanie w Fundusze wiąże się między innymi z ryzykami, 

o których mowa w Regulaminie. Wystąpienie zdarzeń objętych 

ryzykami o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może 

spowodować, że umowa ubezpieczenia nie przyniesie 

spodziewanego zysku, a wartość świadczenia może wynieść zero 

złotych.

3. Gromadzenie środków w ramach umowy ubezpieczenia na 

Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa odbywa się na 

ryzyko Ubezpieczającego.

4. Umowa ubezpieczenia może regulować prawa i obowiązki stron 

w sposób odbiegający od niniejszych OWU.

DEFINICJE

§ 2 
Terminy użyte w OWU oraz innych dokumentach stanowiących 

integralną cześć lub związanych z umową ubezpieczenia oznaczają:

1) agent – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

(02-232) ul. Łopuszańska 38d zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305178, podmiot świadczący 

na rzecz Ubezpieczyciela usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 

2) alokacja stała – podział składki ubezpieczeniowej lub wpłaty 

dodatkowej przeznaczanych na zakup jednostek uczestnictwa, 

pomiędzy poszczególne Fundusze,

3) beneficjent dodatkowy – wyznaczona przez Ubezpieczonego 

osoba uprawniona do otrzymania, w sytuacjach wskazanych 

w OWU, świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli 

świadczenie to nie przysługuje żadnemu z beneficjentów głównych 

lub beneficjenci główni nie żyją,

4) beneficjent główny – wyznaczona przez Ubezpieczonego osoba 

uprawniona do otrzymania w sytuacjach wskazanych w OWU, 

świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego,

5) Charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA 
(zwane także „Charakterystykami Funduszy”) – dokument 

stanowiący integralną część OWU, określający cel Funduszu, stopień 

i profil ryzyka inwestycyjnego, charakterystykę aktywów, kryteria 

doboru aktywów, zasady dywersyfikacji aktywów oraz inne 

ograniczenia inwestycyjne poszczególnych Funduszy oferowanych 

przez Ubezpieczyciela,

6) data wymagalności regularnej składki ubezpieczeniowej – dzień 

każdego okresu rozliczeniowego, zgodny z dniem miesiąca, w którym 

rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do 

Ubezpieczonego (jeżeli dzień ten nie występuje w danym miesiącu, 

dniem wymagalności jest ostatni dzień roboczy danego miesiąca),

7) dzień roboczy – każdy dzień tygodnia oprócz soboty i niedzieli 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej,

8) Indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa – 

wyodrębniony rachunek tworzony przez Ubezpieczyciela dla umowy 

ubezpieczenia, na którym ewidencjonowane są jednostki 

uczestnictwa poszczególnych Funduszy na koncie podstawowym 

i subkoncie,

9) jednostka uczestnictwa – część Funduszu będąca 

proporcjonalnym udziałem w jego aktywach netto,

10) kapitał rentowy – wartość wykupu całkowitego, wykupu 

częściowego z konta podstawowego lub wykupu z subkonta 

przeznaczona, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego, na 

przeniesienie do umowy ubezpieczenia rentowego, po pomniejszeniu 

o ewentualne zobowiązania podatkowe lub inne obciążenia 

wynikające z przepisów prawa,

11) konto podstawowe – wydzielona część Indywidualnego 

Rachunku Jednostek Uczestnictwa, na którym ewidencjonowane są 

jednostki uczestnictwa nabyte za składki ubezpieczeniowe na 

zasadach określonych w OWU,

12) konwersja jednostek uczestnictwa – dyspozycja dotycząca 

umorzenia całości lub części jednostek uczestnictwa, jednego lub 

kilku Funduszy, z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty 

uzyskanej w wyniku tego umorzenia, jednostek uczestnictwa innych 

Funduszy (jednego lub kilku), na wniosek Ubezpieczającego,

13) miesiąc polisowy – każdy miesiąc trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

począwszy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,

14) ochrona ubezpieczeniowa – zobowiązanie Ubezpieczyciela do 

wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia 

zdarzenia ubezpieczeniowego, na zasadach określonych w OWU,

15) okres ubezpieczenia – okres trwania umowy ubezpieczenia, 

w którym składki ubezpieczeniowe i wpłaty dodatkowe inwestowane 

są na ryzyko Ubezpieczającego, na zasadach określonych w OWU,

16) polisa ubezpieczeniowa – dokument potwierdzający zawarcie 

umowy ubezpieczenia oraz objęcie Ubezpieczonego ochroną 

ubezpieczeniową,

17) przeniesienie kapitału rentowego – dokonywana przez 

Ubezpieczyciela na wniosek Ubezpieczającego, wypłata kapitału 

rentowego z umowy ubezpieczenia przy jednoczesnej wpłacie tego 

kapitału na poczet jednorazowej składki ubezpieczeniowej do 

umowy ubezpieczenia rentowego (o której mowa w pkt 33),

18) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA 
(zwany także „Regulaminem”) – dokument stanowiący integralną 

część OWU, określający cel, zasady funkcjonowania oraz zasady 

lokowania środków Funduszy oferowanych przez Ubezpieczyciela,

19) renta – świadczenie wypłacane Ubezpieczonemu, uposażonemu 

lub innej osobie uprawnionej po śmierci Ubezpieczonego w wysokości 

i z częstotliwością wskazaną w umowie ubezpieczenia rentowego,

20) rocznica ubezpieczenia – każda rocznica pierwszego dnia 

rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,

21) rok polisowy / lata polisowe – okres 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz pomiędzy kolejnymi 

rocznicami ubezpieczenia,

22) składka ubezpieczeniowa (dalej: „składka”) – kwota opłacana 

regularnie przez Ubezpieczającego, w terminach i wysokości 
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*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
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wskazanych we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, przeznaczana na 

zasadach określonych w OWU, na nabycie jednostek uczestnictwa 

ewidencjonowanych na koncie podstawowym,

23) składka za ryzyko – pobierana z Indywidualnego Rachunku 

Jednostek Uczestnictwa i ustalana na zasadach określonych w OWU, 

część składki ubezpieczeniowej przeznaczana na pokrycie ryzyka 

związanego z obejmowaniem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową,

24) subkonto – wydzielona część Indywidualnego Rachunku 

Jednostek Uczestnictwa, na którym ewidencjonowane są jednostki 

uczestnictwa nabyte za wpłaty dodatkowe, na zasadach określonych 

w OWU,

25) suma na ryzyku – różnica pomiędzy sumą ubezpieczenia 

a wartością ubezpieczenia,

26) suma ubezpieczenia na wypadek zgonu – określone w § 10 

ust. 2 OWU świadczenie ubezpieczeniowe, wypłacane przez 

Ubezpieczyciela w przypadku zgonu Ubezpieczonego

27) Tabela opłat i limitów – dokument stanowiący integralną część 

OWU określający opłaty i limity obowiązujące dla umowy 

ubezpieczenia (które mogą zostać zmienione w trybie określonym 

w § 25 OWU); Tabela opłat i limitów zawiera również wykaz Funduszy 

oferowanych w ramach umowy ubezpieczenia, 

28) Ubezpieczający – osoba fizyczna, która w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (której ustawa 

przyznaje zdolność prawną), która zawiera umowę ubezpieczenia 

z Ubezpieczycielem,

29) ubezpieczenie bezskładkowe – okres ochrony ubezpieczeniowej, 

w którym ustaje obowiązek opłacania składki,

30) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (zwany także 
„Funduszem”) – wydzielony fundusz aktywów tworzony z części 

składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych, inwestowany 

na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia; szczegółowe 

zasady funkcjonowania Funduszy określone zostały w Regulaminie 

i Charakterystykach Funduszy, stanowiących załączniki do OWU,

31) Ubezpieczony – osoba fizyczna objęta ochroną ubezpieczeniową; 

w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na własny rachunek, 

Ubezpieczający i Ubezpieczony jest tą samą osobą,

32) Ubezpieczyciel – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 

ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1; 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-12-45-589, 

wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 

64.000.000 zł, wykonująca działalność ubezpieczeniową za 

zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac 

Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, (Informacje, o których 

mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta);

33) umowa ubezpieczenia rentowego – umowa zawierana przez 

Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem, do której przenoszony jest 

kapitał rentowy w celu zapewnienia wypłaty renty,

34) uposażony – wskazany przez Ubezpieczonego beneficjent 

główny lub beneficjent dodatkowy uprawniony do otrzymania 

świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zgonu 

Ubezpieczonego na zasadach określonych w OWU,

35) uprawniony – uposażony lub inny podmiot uprawniony do 

otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na zasadach 

określonych w OWU,

36) wartość konta podstawowego – kwota stanowiąca iloczyn liczby 

jednostek uczestnictwa Funduszy zaewidencjonowanych na koncie 

podstawowym oraz określonej w Regulaminie ceny sprzedaży 

jednostek uczestnictwa,

37) wartość subkonta – kwota stanowiąca iloczyn liczby jednostek 

uczestnictwa Funduszy zaewidencjonowanych na subkoncie oraz 

określonej w Regulaminie ceny sprzedaży jednostek uczestnictwa,

38) wartość ubezpieczenia – kwota stanowiąca iloczyn liczby 

jednostek uczestnictwa Funduszy znajdujących się na 

Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa oraz ceny 

jednostek uczestnictwa; na wartość ubezpieczenia składają się: 

wartość konta podstawowego i wartość subkonta, 

39) wartość wykupu całkowitego – wartość jaką Towarzystwo 

wypłaca w przypadku całkowitego wykupu, składa się na nią wartość 

ubezpieczenia pomniejszona o opłatę z tytułu wykupu określona 

w Tabeli opłat i limitów,

40) wartość wykupu częściowego z konta podstawowego – wartość 

jaką Towarzystwo wypłaca w przypadku częściowego wykupu, 

składa się na nią wartość ubezpieczenia pomniejszona o opłatę 

z tytułu wykupu  określona w Tabeli opłat i limitów,

41) wartość wykupu z subkonta – całość lub część wartości subkonta,

42) wniosek o zawarcie ubezpieczenia – oświadczenie 

Ubezpieczającego, że chce zawrzeć umowę ubezpieczenia, wraz 

z dyspozycją nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu; wniosek 

o zawarcie ubezpieczenia może zostać złożony w formie pisemnej, 

przez telefon za pośrednictwem infolinii agenta lub przez Internet;

43) wpłata dodatkowa – dobrowolna wpłata na subkonto 

dokonywana przez Ubezpieczającego w określonych przez niego 

terminach i wysokości,

44) zdarzenie ubezpieczeniowe – zgon Ubezpieczonego zaistniały 

w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z tytułu którego 

powstaje prawo wystąpienia do Ubezpieczyciela z roszczeniem 

o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego określonego w § 10, 

z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

wskazanych w § 11 OWU,

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 3 
Przedmiotem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia 

jest życie Ubezpieczonego.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 4 
1. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zgon Ubezpieczonego 

w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

2. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela z tytułu umowy 

ubezpieczenia objęta jest, w sytuacjach określonych w niniejszych 

OWU, wypłata następujących świadczeń:

1) sumy ubezpieczenia – wypłata osobom uprawnionym świadczenia 

z tytułu zgonu Ubezpieczonego zaistniałego w okresie 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w § 10, 

z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

wskazanych w § 11,

2) świadczenia z tytułu wykupu całkowitego lub częściowego – 

wypłata wartości wykupu całkowitego lub wypłata wartości wykupu 

częściowego, na zasadach określonych odpowiednio w § 18, § 20 

oraz § 21,
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3) świadczenia z tytułu wykupu z subkonta – wypłata wartości 

wykupu z subkonta, o którym mowa w § 19.

III. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA, WARUNKI 
OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ, OKRES OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ

WIEK UPRAWNIAJĄCY DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 5 
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli Ubezpieczony 

z końcem roku kalendarzowego, w którym rozpocznie się 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, będzie miał ukończone 2 lata, 

a nie będzie miał ukończonego 61 roku życia.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 6
1. Dla zawarcia umowy ubezpieczenia konieczne jest spełnienie 

łącznie następujących warunków:

1) złożenie Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego wniosku 

o zawarcie ubezpieczenia na formularzu Ubezpieczyciela,

2) dokonanie, najpóźniej dziesiątego dnia roboczego po złożeniu 

Ubezpieczycielowi wniosku o zawarcie ubezpieczenia, wpłaty na 

poczet pierwszej składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości, na 

rachunek bankowy Ubezpieczyciela (wpłatę należy oznaczyć 

numerem złożonego wniosku o zawarcie ubezpieczenia),

3) zgoda Ubezpieczonego na zawarcie umowy ubezpieczenia na jego 

rachunek (jeżeli jest osobą inną niż Ubezpieczający), wyrażona 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

4) zaakceptowanie wniosku o zawarcie ubezpieczenia przez 

Ubezpieczyciela.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ

WNIOSEK O ZAWARCIE UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ

§ 7  
Posłużenie się telefonem, pocztą elektroniczną lub innym środkiem 

komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia 

umowy ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za uprzednią 

zgodą Ubezpieczającego.

1. Wniosek o zawarcie ubezpieczenia może zostać złożony przez 

telefon za pośrednictwem infolinii agenta lub przez Internet.

2. Osobom, które chcą zawrzeć umowę ubezpieczenia, składającym 

wniosek o zawarcie tej umowy przez telefon lub przez Internet, zostaną:

a) przekazane informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 i ust.3  

ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 

czerwca 2014 r.): 

b) imię i nazwisko (nazwa (nazwie), adres zamieszkania (siedziby) 

przedsiębiorcy, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą 

przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został 

zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy 

wymaga uzyskania zezwolenia – dane dotyczące danych 

dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia;

c) ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczenie;

d) zasady zapłaty składki ubezpieczeniowej;

e) koszty ubezpieczenia;

f) prawo oraz sposób odstąpienia od umowy oraz wysokość 

ponoszonych kosztów;

g) dodatkowe koszty ponoszone kosztach ponoszonych przez 

konsumenta wynikające z korzystania ze środków porozumiewania 

się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić;

h) termin, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu 

mają charakter wiążący;

i) minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia 

ciągłe lub okresowe;

j) miejsce i sposób składania reklamacji;

k) możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających 

z umowy;

l) praw wypowiedzenia umowy oraz skutkach tego wypowiedzenia, 

w tym karach umownych;

m) istnienie funduszu gwarancyjnego lub innych systemów 

gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją;

n) języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem;

o) prawo właściwe właściwym państwa, które stanowi podstawę dla 

stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy 

na odległość oraz prawo właściwe właściwym do zawarcia 

i wykonania umowy;

p) sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych 

z wykonywaniem umowy;

2. W zależności od kanału kontaktu, na który osoba, która chce 

zawrzeć umowę ubezpieczenia wyraziła zgodę, to jest: przez telefon 

za pośrednictwem infolinii agenta lub przez Internet (przesyłane 

drogą elektroniczną na udostępniony w tym celu przez 

Ubezpieczającego adres e-mail) najpóźniej w chwili złożenia mu 

propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia;

a) udostępnione OWU  przed zawarciem umowy ubezpieczenia 

w taki sposób, aby Ubezpieczający mógł je przechowywać 

i odtwarzać w każdej chwili (np. przesyłane drogą elektroniczną na 

udostępniony w tym celu przez Ubezpieczającego adres e-mail);

b) potwierdzenie na piśmie informacji, o których mowa w art. 39 

ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, następuje 

poprzez doręczenie Ubezpieczającemu OWU i polisy ubezpieczeniowej;

DATA ROZPOCZĘCIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 8 
1. Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazana jest 

w polisie ubezpieczeniowej.

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia zawarcia 

umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego 

po opłaceniu składki ubezpieczeniowej.

3. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest wystawiana 

przez Ubezpieczyciela polisa ubezpieczeniowa.

4. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę Ubezpieczyciel doręcza 

Ubezpieczającemu polisę ubezpieczeniową zawierającą 

postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od 

treści złożonej przez niego oferty lub od OWU, Ubezpieczyciel 

obowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie 

przy doręczeniu polisy ubezpieczeniowej, wyznaczając mu co 

najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie 

niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść 

Ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest 

zawarta zgodnie z warunkami oferty. W przypadku braku sprzeciwu 

umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z treścią polisy 

ubezpieczeniowej następnego dnia po upływie terminu 
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wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. W sytuacji, o której mowa 

w zdaniu pierwszym, ochrona ubezpieczeniowa – do czasu zawarcia 

umowy ubezpieczenia – jest udzielana na warunkach 

zaproponowanych przez Ubezpieczyciela.

PODANIE INFORMACJI PRZY SKŁADANIU WNIOSKU  
O ZAWARCIE UBEZPIECZENIA

§ 9 
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości 

Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które 

Ubezpieczyciel zapytywał przed zaakceptowaniem wniosku 

o zawarcie ubezpieczenia i wystawieniem polisy ubezpieczeniowej. 

Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez 

przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu 

i obejmuje ponadto okoliczności mu znane. W przypadku zawarcia 

przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku 

odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa 

się za nieistotne.

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 

obowiązki określone w ust. 1 spoczywają zarówno na 

Ubezpieczającym jak i Ubezpieczonym.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 

które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jego 

wiadomości (w szczególności w sytuacji, gdy została zatajona 

choroba Ubezpieczonego obejmowanego odpowiedzialnością 

Ubezpieczyciela o ile okoliczności te stanowiły przyczynę zgonu. 

Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy 

umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie 

ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Ubezpieczyciel nie może 

powoływać się na postanowienia zdań wcześniejszych, jeżeli 

zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce po upływie trzech lat od 

daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA  
Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE  
Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO

§ 10 
1. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zgonu Ubezpieczonego 

polega na wypłacie uprawnionemu świadczenia ubezpieczeniowego 

(zwanego także „świadczeniem”) w wysokości sumy ubezpieczenia 

z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskazanej w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, z zastrzeżeniem § 11.

2. Sumą ubezpieczenia, stanowiącą świadczenie ubezpieczeniowe 

z tytułu zgonu Ubezpieczonego jest:

1) wyższa z dwóch wartości: wartość konta podstawowego albo 

określona w ust. 3 suma wpłaconych składek ubezpieczeniowych 

oraz

2) 10% wartości konta podstawowego (jednak nie więcej niż 5.000 

zł) oraz

3) wartość subkonta.

3. Suma wpłaconych składek ubezpieczeniowych zostanie pomniejszona 

o wypłacone wartości wykupów częściowych z konta podstawowego 

oraz przeniesiony z konta podstawowego kapitał rentowy.

4. Wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku zgonu 

Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 

ustalana jest na określony w Regulaminie, najbliższy Dzień Wyceny 

przed dniem zatwierdzenia przez Ubezpieczyciela świadczenia 

ubezpieczeniowego do wypłaty. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZGONU 
UBEZPIECZONEGO

§ 11 
Ubezpieczyciel wypłaci wartość wykupu całkowitego oraz wartość 

wykupu z subkonta w miejsce sumy ubezpieczenia, jeżeli zdarzenie 

ubezpieczeniowe w okresie ochrony ubezpieczeniowej nastąpi 

w wyniku:

1) samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie 

pierwszych dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia,

2) czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy 

lub terroryzmu,

3) działań wojennych, powstań lub przewrotów wojskowych.

V. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA I WPŁATY DODATKOWE

WYSOKOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMIN OPŁACANIA SKŁADKI 

§ 12 
1. Wysokość składki określa Ubezpieczający we wniosku 

o zawarcie ubezpieczenia.

2. Minimalna wysokość składki nie może być niższa niż określona 

w Tabeli opłat i limitów wysokość minimalnej dopuszczalnej składki.

3. Składki powinny być opłacane z góry, do daty ich wymagalności. 

Dniem wymagalności jest pierwszy dzień okresu, za który opłacana 

jest należna składka ubezpieczeniowa.

4. Składka opłacana jest ze wskazaną we wniosku o zawarcie 

ubezpieczenia częstotliwością: miesięczną, kwartalną, półroczną 

lub roczną.

5. Ubezpieczający może w każdą rocznicę ubezpieczenia zmienić 

częstotliwość opłacania składki, o ile wniosek w tej sprawie wpłynie 

do Ubezpieczyciela najpóźniej na 30 dni przed tą rocznicą ubezpieczenia.

6. Składkę ubezpieczeniową uznaje się za opłaconą w dniu uznania 

rachunku bankowego Ubezpieczyciela pełną kwotą składki. Wpłatę 

należy oznaczyć numerem złożonego wniosku o zawarcie 

ubezpieczenia – w przypadku pierwszej składki albo numerem polisy 

ubezpieczeniowej – w przypadku kolejnych składek ubezpieczeniowych.

7. Otwarcie Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa 

następuje w dniu nabycia jednostek uczestnictwa za pierwszą 

składkę ubezpieczeniową.

SKUTKI NIEOPŁACENIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 13 
1. W przypadku nieopłacenia składki w okresie 30 dni od daty 

wymagalności, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wezwania do 

zapłaty Ubezpieczającego, ze wskazaniem dodatkowego, co 

najmniej siedmiodniowego terminu zapłaty i skutku nieopłacenia 

należności w tym terminie w postaci:

1) przekształcenia ubezpieczenia w bezskładkowe – jeżeli 

przekształcenie jest możliwe, a w przeciwnym razie 

2) uznanie umowy ubezpieczenia za wypowiedzianą przez 

Ubezpieczającego ze skutkiem na pierwszy dzień okresu, za który nie 
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uiszczono zaległej składki – jeżeli przekształcenie w ubezpieczenie 

bezskładkowe nie jest możliwe.

2. W przypadku nieopłacenia składki w dodatkowym terminie, 

o którym mowa w ust 1, 

o ile ubezpieczenie nie może być przekształcone w bezskładkowe, 

ochrona ubezpieczeniowa ustaje, począwszy od pierwszego dnia 

okresu, za który nie uiszczono zaległej składki. Ochrona 

ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego jest 

kontynuowana w pełnym zakresie i z zachowaniem jej ciągłości, 

jeżeli wszystkie zaległe składki zostaną opłacone przed datą uznania 

umowy ubezpieczenia za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego, 

w trybie określonym w ust. 1 pkt 2) powyżej.

WPŁATY DODATKOWE

§ 14 
1. W czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczający ma 

możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, każdorazowo 

oznaczając je w tytule przelewu jako „wpłata dodatkowa”.

2. Jeżeli wpłacana kwota nie zostanie oznaczona jako wpłata 

dodatkowa, zostanie ona potraktowana przez Ubezpieczyciela jako 

wpłata na poczet wymagalnej składki.

3. W przypadku, gdy nie została opłacona wymagalna składka, każda 

kolejna wpłata dodatkowa dokonana przez Ubezpieczającego, 

zostanie w całości lub w odpowiedniej części zaliczona na poczet 

wymagalnej składki.

4. Wpłaty dodatkowe przeznaczane są odpowiednio na nabycie 

jednostek uczestnictwa Funduszy, zgodnie z postanowieniami § 15.

5. Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej określona jest w Tabeli 

opłat i limitów.

6. Wpłatę dodatkową uznaje się za opłaconą, jeśli wpłynęła na 

rachunek bankowy Ubezpieczyciela, o ile nie jest niższa niż 

minimalna wysokość wpłaty dodatkowej zgodnie z ust. 5 powyżej.

7. W przypadku dokonania wpłaty dodatkowej w wysokości niższej 

niż określona w ust. 5, Ubezpieczyciel zwróci wartość dokonanej 

wpłaty na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy, 

z zastrzeżeniem ust. 3.

INWESTYCJA I ALOKACJA SKŁADKI I WPŁAT 
DODATKOWYCH, KONWERSJA

§ 15 
1. Opłacona składka ubezpieczeniowa i wpłaty dodatkowe 

inwestowane są poprzez nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy, 

na zasadach określonych w Regulaminie. Nabyte jednostki 

uczestnictwa ewidencjonowane są zgodnie z określonymi przez 

Ubezpieczającego zasadami alokacji stałej na Indywidualnym 

Rachunku Jednostek Uczestnictwa:

1) jednostki uczestnictwa nabyte za składki – na koncie podstawowym,

2) jednostki uczestnictwa nabyte za wpłaty dodatkowe – na subkoncie.

2. Ubezpieczający może wyznaczyć odrębne zasady alokacji stałej 

dla składek ubezpieczeniowych i wpłat dodatkowych, na zasadach 

określonych w Regulaminie.

3. W przypadku niewyznaczenia odrębnych zasad alokacji stałej dla 

wpłat dodatkowych, stosuje się zasady alokacji stałej przyjęte dla 

składek ubezpieczeniowych.

4. Ubezpieczający w dowolnym czasie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej może zmienić zasady alokacji stałej w odniesieniu 

do każdej następnej składki lub wpłaty dodatkowej, na zasadach 

określonych w Regulaminie.

5.  Ubezpieczający może dokonywać konwersji jednostek 

uczestnictwa na zasadach określonych w Regulaminie.

VI. ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI I UBEZPIECZENIE 
BEZSKŁADKOWE

INDEKSACJA I PODWYŻSZENIE SKŁADKI 

§ 16 
1. Najpóźniej na 30 dni przed rocznicą ubezpieczenia Ubezpieczyciel 

może zaproponować Ubezpieczającemu podwyższenie składki 

w rocznicę ubezpieczenia o tzw. wskaźnik indeksacji (indeksacja).

2. Wskaźnik indeksacji ustalany jest w oparciu o aktualny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres roku 

polisowego przypadającego przed rocznicą ubezpieczenia, przed 

którą Ubezpieczyciel zaproponował indeksację, z zastrzeżeniem, 

że wskaźnik indeksacji nie może wynosić mniej niż 3%.

3. Brak pisemnej odpowiedzi ze strony Ubezpieczającego na 

propozycję, o której mowa w ust. 1 – w terminie wskazanym poniżej 

w ust. 4, traktowany jest jako zgoda Ubezpieczającego na 

podwyższenie składki.

4. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie wyrazi zgody na indeksację, 

jest on zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela na piśmie 

o swojej decyzji, najpóźniej na 14 dni przed rocznicą ubezpieczenia, 

od której Ubezpieczyciel zaproponował indeksację.

5. Indeksacja nie jest możliwa w okresie ubezpieczenia bezskładkowego.

6. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel może wyrazić zgodę 

na dodatkowe podwyższenie składki w rocznicę ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE

§ 17 
1. Począwszy od trzeciej rocznicy ubezpieczenia Ubezpieczający 

może złożyć Ubezpieczycielowi wniosek o zawieszenie płatności 

regularnych składek ubezpieczeniowych, na podstawie którego 

Ubezpieczyciel przekształca ubezpieczenie w bezskładkowe.

2. Zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe dokonywana jest na 

wniosek Ubezpieczającego lub w sytuacji wskazanej w § 13 ust. 1 

pkt 1).

3. Zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe możliwa jest:

1) jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – w pierwszych 

10 latach okresu ubezpieczenia, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 1,

2) jednokrotnie, bezterminowo – po 10 latach okresu ubezpieczenia, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ubezpieczenie było zmienione 

na bezskładkowe w pierwszych 10 latach okresu ubezpieczenia, 

zmiana możliwa jest po 11 latach okresu ubezpieczenia.

4. Ubezpieczenie bezskładkowe rozpoczyna się:

1) z dniem wymagalności składki, o której mowa w § 13 ust. 1, albo

2) z dniem wskazanym we wniosku Ubezpieczającego, o którym 

mowa ust. 2 powyżej.

5. W okresie ubezpieczenia bezskładkowego Ubezpieczający ma 

prawo do:

1) dokonywania konwersji,

2) dokonywania wpłat dodatkowych,

3) zmiany alokacji stałej dla wpłat dodatkowych,

4) dokonywania wypłat: wartości wykupów częściowych z konta 
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podstawowego, wartości wykupów z subkonta lub wartości 

wykupu całkowitego.

6. W okresie ubezpieczenia bezskładkowego każda płatność 

dokonana na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, bez oznaczenia jej 

jako wpłata dodatkowa i w kwocie nie niższej niż zadeklarowana 

składka ubezpieczeniowa, zostanie potraktowana przez 

Ubezpieczyciela jako wniosek o zakończenie okresu ubezpieczenia 

bezskładkowego. Zakończenie okresu ubezpieczenia bezskładkowego 

nastąpi wówczas począwszy od najbliższego dnia wymagalności 

składki, zgodnie z obowiązującą przed zmianą ubezpieczenia na 

bezskładkowe, częstotliwością opłacania składek ubezpieczeniowych.

7. O zakończeniu okresu ubezpieczenia bezskładkowego 

Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczającego na piśmie.

8. Po zakończeniu wnioskowanego okresu ubezpieczenia 

bezskładkowego, Ubezpieczający zobowiązany jest kontynuować 

płatności regularnych składek ubezpieczeniowych na zasadach 

określonych w umowie ubezpieczenia przed zmianą ubezpieczenia 

na bezskładkowe.

9. W okresie ubezpieczenia bezskładkowego Ubezpieczyciel udziela 

ochrony ubezpieczeniowej i pobiera opłaty zgodnie z treścią 

umowy ubezpieczenia.

10. Zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe w pierwszych 10 latach 

okresu ubezpieczenia powoduje, że przy ustalaniu roku polisowego 

dla określenia wysokości wartości wykupu całkowitego lub wartości 

wykupu częściowego z konta podstawowego, liczbę dotychczasowych 

lat trwania okresu ubezpieczenia pomniejsza się o jeden.

VII. WARTOŚĆ WYKUPU

WARTOŚĆ WYKUPU CZĘŚCIOWEGO Z KONTA PODSTAWOWEGO

§ 18 
1.  Wypłata wartości wykupu częściowego z konta podstawowego 

dokonywana jest na wniosek Ubezpieczającego, jeżeli wartość konta 

podstawowego, po dokonaniu wypłaty wartości wykupu 

częściowego, przewyższa wartość minimalną, określoną w Tabeli 

opłat i limitów.

WARTOŚĆ WYKUPU Z SUBKONTA

§ 19 
1. Wypłata wartości wykupu z subkonta dokonywana jest na 

wniosek Ubezpieczającego oraz w sytuacji określonej w § 10.

2. Wypłata wartości wykupu z subkonta może dotyczyć całości lub 

określonej przez Ubezpieczającego części wartości subkonta.

3. W przypadku wypłaty wartości wykupu z subkonta Ubezpieczający 

zobowiązany jest do podania nazwy oraz kwoty wypłaty z rachunku 

jednostek uczestnictwa albo procentu wypłaty z rachunku jednostek 

uczestnictwa poszczególnych Funduszy, które mają podlegać umorzeniu.

WARTOŚĆ WYKUPU CAŁKOWITEGO

§ 20 
1. Wypłata wartości wykupu całkowitego jest możliwa:

1) Ubezpieczającemu, na jego wniosek,

2) Ubezpieczającemu bez wniosku w przypadku rozwiązania 

umowy ubezpieczenia,

3) uprawnionemu do świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego 

– w przypadku zdarzeń wskazanych w § 10.

2. Przy wypłacie wartości wykupu całkowitego umarzane są 

jednostki uczestnictwa z konta podstawowego. Wraz z wypłatą 

wartości wykupu całkowitego wypłacana jest wartość wykupu 

z  subkonta.

ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WARTOŚCI WYKUPU

§ 21 
1. Wypłata wartości wykupu całkowitego lub wartości wykupu 

częściowego z konta podstawowego jest możliwa na wniosek 

Ubezpieczonego. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 5, wartość wykupu częściowego z konta 

podstawowego, wykupu z subkonta lub wykupu całkowitego, 

ustalana jest na określony w Regulaminie najbliższy Dzień Wyceny 

Funduszu, przed dniem zatwierdzenia przez Ubezpieczyciela do 

wypłaty danej wartości wykupu.

3. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu odbywa się na 

zasadach określonych w Regulaminie.

4. Wypłata wartości wykupu częściowego z konta podstawowego, 

wykupu z subkonta lub wykupu całkowitego dokonywana jest, jeśli 

do siedziby Ubezpieczyciela wpłyną następujące dokumenty:

1) prawidłowo wypełniony przez Ubezpieczającego wniosek o wykup 

(zgodnie z drukiem zmian stanowiącym załącznik do OWU),

2) kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczającego.

5. Jeżeli realizacja dyspozycji wypłaty wartości wykupu złożonej 

przez Ubezpieczającego nie jest możliwa ze względu na jej 

niekompletność lub sprzeczność z postanowieniami OWU, 

Ubezpieczyciel zwróci się o dokonanie korekty dyspozycji. Jeżeli 

Ubezpieczający nie wskaże czy wypłata wartości wykupu dotyczyć 

ma jednostek uczestnictwa zgromadzonych na subkoncie czy na 

koncie podstawowym, Ubezpieczyciel umarza w pierwszej kolejności 

jednostki uczestnictwa zgromadzone na subkoncie.

6. Wypłata wartości wykupu, dokonywana jest w jednorazowo na 

wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy.

BONUS

§ 22
1. W przypadku opłacenia przez Ubezpieczającego pierwszej składki 

należnej za jedenasty rok polisy Towarzystwo przyzna bonus 

w postaci 120% składki pierwszorocznej.

2. Za przyznany bonus nabywane są Jednostki uczestnictwa, których 

wartość równa jest iloczynowi składki pierwszorocznej i wskaźnika 

procentowego, określonego w ust.1.

3. Jednostki uczestnictwa, o których mowa w ust. 2 dopisywane są 

do konta podstawowego po cenie jednostki obowiązującej w Dniu 

nabycia przypadającym nie później niż w terminie pięciu Dni 

roboczych od:

1) dnia opłacania składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli została ona 

opłacona po dacie jej wymagalności;

2) dnia wymagalności składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli została 

ona odpłacona przed datą albo w dacie jej wymagalności, zgodnie 

z alokacją składki. 
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VIII. OPŁATY

RODZAJE POBIERANYCH OPŁAT

§ 23
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel pobiera 

następujące opłaty:

1) opłatę początkową od dokonanej wpłaty w pierwszych dwóch 

latach trwania umowy

2) opłatę początkową od dokonanej wpłaty dodatkowej,

3) miesięczną składkę za ryzyko z tytułu obejmowania 

Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w danym miesiącu 

polisowym, wyliczaną zgodnie z treścią § 24 ust. 7,

4) miesięczną opłatę administracyjną z tytułu bieżących kosztów 

administrowania Indywidualnym Rachunkiem Jednostek Uczestnictwa,

5) opłatę za zarządzanie Funduszami, 

6) opłatę za wykup.

SPOSÓB POBIERANIA OPŁAT

§ 24
1. Opłata określona w § 23 pkt 1) pobierana jest z wartości wpłaty 

po zainwestowaniu.

2. Opłata określona w § 23 pkt 2) pobierana jest z wartości wpłaty 

dodatkowej po zainwestowaniu.

3. Opłaty określone w § 23 pkt 3), 4) pobierane są z jednostek 

uczestnictwa zaewidencjonowanych na koncie podstawowym.

4. Opłata określona w § 23 pkt 6) pobierana jest od wartości 

umarzanych jednostek uczestnictwa, wysokość opłaty wskazana 

jest w Tabeli Opłat i Limitów.

5. Z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust.2 pobranie opłat wskazanych 

w § 23 pkt 1) – 3,4,6)  odbywa się poprzez umorzenie odpowiedniej 

liczby jednostek uczestnictwa każdego z Funduszy znajdujących się 

na koncie podstawowym lub subkoncie, zgodnie z postanowieniami 

ust. 1 i ust. 2 – 4. Liczba umarzanych jednostek uczestnictwa zależy 

od ceny jednostki uczestnictwa Funduszy w dniu umorzenia oraz 

bieżącej wysokości pobieranej składki za ryzyko lub opłat 

wskazanych powyżej.

6. Jednostki uczestnictwa, określone w ust. 3, są umarzane 

proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w wartości konta 

podstawowego lub subkonta, zgodnie z regułami wskazanymi 

w ust. 1 – 4.

7. Składka za ryzyko z tytułu obejmowania Ubezpieczonego ochroną 

ubezpieczeniową ustalana jest co miesiąc i stanowi iloczyn: sumy na 

ryzyku oraz wskaźnika śmiertelności zależnego od aktualnego wieku 

Ubezpieczonego. Wysokości miesięcznych wskaźników śmiertelności 

określone są w Tabeli opłat i limitów.

8. Opłata określona w § 23 pkt 5) pobierana jest na zasadach 

określonych w Regulaminie.

9. Opłaty, o których mowa w § 23 pkt 3) – 5) są pobierane okresowo, 

natomiast opłaty o których mowa w § 23 pkt 1) – 2), 6) są pobierane 

każdorazowo przy dokonaniu czynności, której dotyczą.

WYSOKOŚĆ OPŁAT 

§ 25
1. Wysokość opłat wskazanych w § 23 pkt 1) – 6) określona jest 

w Tabeli opłat i limitów.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, zmiana wysokości opłat 

i limitów wyrażonych w Tabeli opłat i limitów może być dokonywana 

nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym maksymalny 

wzrost wysokości opłaty nie może przekroczyć iloczynu aktualnego 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od 

dnia zawarcia umowy ubezpieczenia do dnia wprowadzenia zmiany 

oraz współczynnika 1,25. O każdorazowej zmianie Ubezpieczyciel 

poinformuje Ubezpieczającego na piśmie, najpóźniej na 30 dni przed 

jej wprowadzeniem. 

3. W przypadku braku zgody Ubezpieczającego na zmianę wysokości 

opłat i limitów dokonaną na podstawie ust. 2 powyżej, 

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na 

zasadach określonych w § 31. W sytuacji określonej w zdaniu 

poprzednim, do końca okresu wypowiedzenia stosuje się opłaty 

i limity w dotychczasowej wysokości.

4. Wysokość składki za ryzyko jest zmienna, zgodnie 

z postanowieniami § 24 ust. 7.

IX. RENTA

PRZENIESIENIE KAPITAŁU RENTOWEGO DO UMOWY 
UBEZPIECZENIA RENTOWEGO

§ 26
1. Przeniesienie kapitału rentowego następuje po zawarciu przez 

Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem odrębnej umowy 

ubezpieczenia rentowego, na podstawie wniosku w tym zakresie 

złożonego przez Ubezpieczającego.

2. Umowa ubezpieczenia rentowego zawierana jest na warunkach 

oferowanych przez Ubezpieczyciela, aktualnych w dniu składania 

wniosku o przeniesienie kapitału rentowego, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia rentowego przeniesiony 

kapitał rentowy przeznaczany jest na poczet jednorazowej składki 

z tytułu tej umowy.

4. Przeniesienie kapitału rentowego do umowy ubezpieczenia 

rentowego następuje na wniosek Ubezpieczającego.

5. Przeniesienie kapitału rentowego do umowy ubezpieczenia 

rentowego może dotyczyć całości lub części wartości konta 

podstawowego lub wartości subkonta. Przeniesienie realizowane 

jest na zasadach określonych dla wypłaty wartości wykupu 

całkowitego, wykupu częściowego z konta podstawowego lub 

wykupu z subkonta (zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego).

6. Przeniesienie kapitału rentowego możliwe jest tylko wówczas, gdy 

wartość kapitału rentowego pozwala na zagwarantowanie 

Ubezpieczonemu wybranego rodzaju renty w minimalnej wysokości 

określanej dla danej umowy ubezpieczenia rentowego.

7. Aktualny wzór ogólnych warunków umowy ubezpieczenia 

rentowego, o której mowa w ust. 1 przekazywany jest 

Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

Ubezpieczyciel gwarantuje zawarcie umowy ubezpieczenia 

rentowego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia 

rentowego o których mowa w zdaniu poprzedzającym do pierwszej 

rocznicy ubezpieczenia.
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Infolinia 58 555 62 00 
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

www.ergohestia.pl

X. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU 
UBEZPIECZONEGO

§ 27
1. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego 

przysługuje beneficjentowi głównemu lub beneficjentowi 

dodatkowemu lub innej uprawnionej osobie określonej w ust. 7, 

chyba, że osoba ta umyślnie przyczyniła się do 

śmierci Ubezpieczonego.

2. Ubezpieczony ma prawo do samodzielnego wskazywania 

beneficjenta głównego i beneficjenta dodatkowego.

3. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego 

przysługuje w pierwszej kolejności beneficjentowi głównemu.

4. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, gdy niektórym 

z beneficjentów głównych nie przysługuje świadczenie lub niektórzy 

beneficjenci główni nie żyją, świadczenia należne tym beneficjentom 

głównym w braku odmiennego wskazania przez Ubezpieczonego, 

przysługują proporcjonalnie pozostałym beneficjentom głównym.

5. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, gdy żadnemu z 

beneficjentów głównych nie przysługuje świadczenie lub wszyscy 

beneficjenci główni nie żyją albo Ubezpieczony nie wyznaczył 

beneficjenta głównego, świadczenie przysługuje osobom 

wskazanym przez Ubezpieczonego jako beneficjenci dodatkowi.

6. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do 

beneficjentów dodatkowych.

7. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, gdy żadnej z osób 

wskazanych przez Ubezpieczonego jako uposażeni nie przysługuje 

świadczenie lub wszystkie te osoby nie żyją lub Ubezpieczony nie 

wyznaczył takich osób, świadczenie przysługuje członkom rodziny 

Ubezpieczonego, w następującej kolejności:

1) małżonkowi – w całości,

2) dzieciom – w równych częściach, jeżeli świadczenie nie może być 

wypłacone małżonkowi,

3) rodzicom – w równych częściach, jeżeli świadczenie nie może być 

wypłacone małżonkowi ani dzieciom,

4) innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego – w równych 

częściach, jeżeli świadczenie nie może być wypłacone małżonkowi, 

dzieciom ani rodzicom.

8. W każdym czasie Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zmiany 

uposażonych przez złożenie pisemnego oświadczenia w tym 

przedmiocie (zgodnie z drukiem zmian, który stanowi załącznik 

do OWU).

9. Zmiana uposażonego dochodzi do skutku z datą złożenia 

Ubezpieczycielowi oświadczenia Ubezpieczonego, o którym mowa 

w ust. 8.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ

§ 28
1. Wszczęcie postępowania dotyczącego wypłaty świadczenia 

następuje po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela zawiadomienia 

o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

2. W celu rozpatrzenia roszczenia osoba uprawniona składa do 

Ubezpieczyciela wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami 

niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub 

wysokości świadczenia, wskazanymi w ust. 3-5 poniżej.

3. W przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 7, pkt 4, Ubezpieczyciel 

wypłaca świadczenie po otrzymaniu od osoby uprawnionej do 

świadczenia dokumentu potwierdzającego nabycie spadku po 

Ubezpieczonym przez tę osobę, zgodnie z prawem spadkowym.

4. W przypadku zgonu Ubezpieczonego dokumenty potrzebne do 

ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości 

świadczenia, o których Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą 

roszczenie pisemnie lub w  inny sposób, na który osoba ta wyraziła 

zgodę, to:

1) zgłoszenie roszczenia na formularzu Ubezpieczyciela,

2) polisa ubezpieczeniowa lub duplikat polisy ubezpieczeniowej 

(jeżeli został wydany) – do wglądu, jeżeli jest w posiadaniu osoby 

zgłaszającej roszczenie,

3) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (do wglądu),

4) zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu, wystawione przez 

lekarza lub właściwe władze,

5) dokument tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie (do wglądu),

5. Wypłata świadczenia z tytułu wykupu całkowitego, wykupu 

częściowego oraz wykupu z subkonta dokonywana jest, jeśli do 

Ubezpieczyciela wpłyną następujące dokumenty:

1) wniosek o wykup,

2) kserokopia dowodu osobistego.

6. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel uprawniony jest do 

zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 3-5, 

o ile będzie to niezbędne do ustalenia odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia.

7. O dokumentach, o których mowa w ust. 6 powyżej, Ubezpieczyciel 

informuje osobę zgłaszającą roszczenie pisemnie lub w inny sposób, 

na który osoba ta wyraziła zgodę.

SPOSÓB I TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

§ 29
1. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie uznania 

roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku 

własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym 

ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia 

i wysokości świadczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego 

orzeczenia sądu. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 

30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego. 

2. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do 

ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości 

świadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 okazało się niemożliwe, 

świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym 

przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności 

było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel 

powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 1.

3. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej 

wysokości niż określona w zgłoszeniu roszczenia, Ubezpieczyciel 

informuje o tym na piśmie osobę występująca z roszczeniem, 

w terminie określonym odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2, podając 

okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub 

częściową odmowę wypłaty.

4. Jeśli świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel 

pisemnie informuje uprawnionego o wypłacie 

świadczenia ubezpieczeniowego.

5. ERGO Hestia wypłaca świadczenie z tytułu wykupu całkowitego, 

częściowego lub z subkonta w terminie 21 dni od dnia złożenia przez 

Ubezpieczającego wniosku o wykup, zgodnie z § 30 ust. 4 i 5.
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XI. ZAKOŃCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 30
1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

1) z upływem okresu wypowiedzenia określonego w § 31, 

w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jednak nie 

wcześniej niż z dniem o którym mowa w pkt 4) poniżej, lub

2) z dniem zakończenia ubezpieczenia bezskładkowego, o którym 

mowa w § 17 ust. 3 pkt 1), jeżeli nie podjęto opłacania regularnych 

składek ubezpieczeniowych, lub 

3) z dniem powstania zaległości w opłacie składek 

ubezpieczeniowych, jeżeli zaległość nie została uregulowana 

w dodatkowym terminie, który wskazano zgodnie z § 13 ust. 1, lub

4) z dniem zatwierdzenia do wypłaty wartości wykupu całkowitego 

na wniosek Ubezpieczającego,

5) z dniem zgonu Ubezpieczonego.

2. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 4) Ubezpieczającemu 

wypłacana jest wartość wykupu całkowitego (o ile wartość wykupu 

całkowitego istnieje) oraz wartość wykupu z subkonta.

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

§ 31
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy 

ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia, poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia 

w tym przedmiocie. Okres wypowiedzenia trwa do dnia 

zatwierdzenia do wypłaty wartości wykupu całkowitego oraz 

wartości wykupu z subkonta lub do dnia podjęcia przez 

Ubezpieczyciela decyzji o odmowie wypłaty wartości wykupu 

całkowitego oraz wartości wykupu z subkonta (jeżeli wartość 

wykupu całkowitego oraz wartości wykupu z subkonta nie istnieje) 

i liczony jest jak termin na wypłatę tego świadczenia, zgodnie 

z treścią § 29 ust. 5.

2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia równoznaczne jest ze 

złożeniem przez Ubezpieczającego wniosku o wypłatę wartości 

wykupu całkowitego oraz wartości wykupu z subkonta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 32
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

ubezpieczenia w okresie 30 dni, a w przypadku, gdy 

Ubezpieczającym jest przedsiębiorca – 7 dni, od daty zawarcia 

umowy ubezpieczenia, przez złożenie Ubezpieczycielowi 

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczający, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, 

może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie 

na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia 

potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy 

z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta, (tekst jednolity Dz.U. 

2014. Nr 827.) jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za 

zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 

składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony 

ubezpieczeniowej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 i ust. 2, Ubezpieczyciel zwraca na wskazany przez 

Ubezpieczającego rachunek bankowy wartość ubezpieczenia 

wyznaczaną na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela oświadczenia 

woli o odstąpieniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

INFORMOWANIE O WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU 
UDZIELANEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 33
1. Nie rzadziej niż raz w roku, w zawiadomieniu wystosowanym do 

Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli jest inną osobą niż 

Ubezpieczający), Ubezpieczyciel przekazuje informację o wysokości 

wartości świadczeń z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

2. Ubezpieczony może żądać, by Ubezpieczyciel udzielił mu 

informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia 

w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

ZWROT SKŁADKI 

§ 34
1. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed 

upływem okresu, za jaki została pobrana składka za ryzyko, 

Ubezpieczającemu przysługuje zwrot pobranej składki za ryzyko za 

okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

2. Jeżeli obowiązek zwrotu przez Ubezpieczyciela składki za ryzyko 

z tytułu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową wynika 

ze złożenia wniosku o wykup całkowity lub częściowy, kwota 

podlegająca zwrotowi, wypłacana jest łącznie ze świadczeniem.

TRYB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI

§ 35
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski składane 

Ubezpieczycielowi albo przez Ubezpieczyciela, powinny być składane 

na piśmie i wywierają skutki prawne z chwilą ich doręczenia. 

Powinność powyższa nie dotyczy wniosku o zawarcie ubezpieczenia 

oraz oświadczeń Ubezpieczającego składanych przez telefon za 

pośrednictwem infolinii agenta lub przez Internet.

2. W korespondencji należy powoływać się odpowiednio na numer 

wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub numer polisy 

ubezpieczeniowej.

OBSŁUGA REKLAMACJI PRZEZ UBEZPIECZYCIELA I AGENTA 

§ 36
1.  Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego 

z umowy ubezpieczenia mogą być zgłaszane do Ubezpieczyciela 

poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.:

1) pisemnie – na adres: 81-731 Sopot, ul. Hestii 1,

2) mailowo – na adres: skargi@ergohestia.pl,

3) telefonicznie – podczas kontaktu w infolinią Ubezpieczyciela pod 

numerem tel. 801 107 107 lub 58 555 55 55

4) poprzez agenta.

2. Skargi rozpatrywane są przez dedykowaną jednostkę wyznaczoną 

przez Zarząd Ubezpieczyciela.
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Infolinia 58 555 62 00 
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

www.ergohestia.pl

3. Reklamacje wnoszone u agenta, mogą być zgłaszane przez Klienta 

za pośrednictwem infolinii agenta, pisemnie na adres 

korespondencyjny agenta, bezpośrednio w placówkach agenta, 

a także przez system bankowości internetowej agenta (dla Klienta 

zalogowanego).

4. Celem przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji, sugerowane jest 

podanie przez  Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego  Klienta 

następujących danych:

a) imię, nazwisko, numer PESEL, numer wniosku lub numer Polisy, 

adres zamieszkania;

b) numer telefonu i data rozmowy telefonicznej w związku, z którą 

wniesiono reklamację – jeżeli zawarcie Umowy ubezpieczenia miało 

miejsce za pośrednictwem infolinii agenta;

c) opis problemu, którego dotyczy reklamacja

5. Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były 

rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od daty ich otrzymania przez Ubezpieczyciela. O ich 

rezultacie Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi składającego 

reklamację w ten sam sposób, w jaki reklamacja została złożona. 

a) agent dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty ich 

otrzymania przez agenta. O ich rezultacie agent niezwłocznie 

powiadomi składającego reklamację w ten sam sposób, w jaki 

reklamacja została złożona. 

6. W uzasadnionych przypadkach wymagających przeprowadzenia 

szczegółowych wyjaśnień, termin wskazany w ust. 5 może zostać 

wydłużony, przy czym nie może być dłuższy niż 60 dni od daty 

wpływu reklamacji. O tej okoliczności Ubezpieczyciel lub agent 

zawiadamia wnoszącego skargę, wskazując przyczynę braku 

możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, 

okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin 

udzielenia odpowiedzi.

7. Ubezpieczony lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia może 

zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.

8. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są 

rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone 

przed sądami według właściwości ogólnej, albo przed sądem 

właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 

Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

9. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać wynikające z niej 

spory pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

§ 37
1. Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się 

z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia 

roszczenia, albo co do wysokości odszkodowania (świadczenia), 

może zgłosić na piśmie (lub w inny uzgodniony sposób) wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela.

2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez Zarząd 

Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, stanowisko 

Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu wniosek 

w terminie 30 dni pisemnie na adres wskazany w treści wniosku.

ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA

§ 38
1. Zmiana umowy ubezpieczenia i OWU może zostać dokonana 

z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Ubezpieczający jest zobowiązany do powiadomienia 

Ubezpieczyciela o zmianie adresu zamieszkania i danych osobowych 

swoich oraz uposażonych. Na Ubezpieczycielu spoczywa taki sam 

obowiązek względem Ubezpieczającego.

3. W przypadku zmiany systemu monetarnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe 

wynikające z umowy ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, 

zgodnie z kursem wymiany złotego, ogłoszonym przez Narodowy 

Bank Polski.

4. Dokonanie przez Ubezpieczającego cesji praw wynikających 

z umowy ubezpieczenia wymaga niezwłocznego zgłoszenia tego 

faktu Ubezpieczycielowi na piśmie i staje się skuteczne po 

potwierdzeniu przez Ubezpieczyciela.

5. W przypadku śmierci Ubezpieczającego (w sytuacji, gdy 

Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami) 

Ubezpieczonemu przysługuje prawo wstąpienia w prawa i obowiązki 

Ubezpieczającego. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony 

Ubezpieczycielowi na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Ubezpieczonego wiadomości o śmierci Ubezpieczającego.

6. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, 

że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy 

ubezpieczenia, za wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w ust. 4 

i 5 powyżej oraz w § 35, będą dostarczane drugiej stronie za pomocą 

listu elektronicznego (e-mail), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub 

telefonu, odpowiednio na: wskazany przez strony adres poczty 

elektronicznej, numer infolinii Ubezpieczyciela lub numer telefonu 

komórkowego lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczającego.

PODATKI I OPŁATY 

§ 39
1. Ewentualne podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia 

ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela.

2. Aktualne zasady opodatkowania świadczeń zawarte zostały 

w załączniku do OWU.

3. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych 

obciążają Ubezpieczającego.

4. Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym 

wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są 

w złotych.

5. W przypadku zmiany przepisów podatkowych albo przyjęcia przez 

organ podatkowy lub inny uprawniony organ administracji 

państwowej decyzji wiążącej dla Sopockiego Towarzystwa 

Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA skutkującej opodatkowaniem 

świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia należny podatek 

dochodowy obciąża Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

Uprawnionego bądź inną osobę uprawnioną do otrzymania 

świadczenia.

SPRAWY NIEUREGULOWANE

§ 40
1. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. 

2. Ubezpieczony lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia może 

zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.

3. W sprawach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie 

odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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Umowa ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim. Językiem 

stosowanym w relacjach Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego 

i Ubezpieczonych jest język polski;  

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

§ 41
Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 22.06.2015 roku 

i obowiązują w odniesieniu do umów zawartych od tej daty.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do OWU – Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy 

Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie 

ERGO Hestia SA (kod: ALI/UFK/REG-01/1506),

2) Załącznik nr 2 do OWU – Charakterystyki Ubezpieczeniowych 

Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na 

Życie ERGO Hestia SA (kod: ALI/UFK/CH-01/1506),

3) Załącznik nr 3 do OWU – Tabela opłat i limitów (kod: ALI/UFK/

TO-01/1506),

4) Załącznik nr 4 do OWU – Zasady opodatkowania świadczeń,

5) Załącznik nr 5 do OWU – Wzór wniosku o zawarcie ubezpieczenia,

6) Załącznik nr 6 do OWU – Druk zmian,

7) Załącznik nr 7 do OWU – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy ubezpieczenia.


