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Total Invest
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Funduszem Kapitałowym
ze Składką Jednorazową
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/676(&"* 74&û7+6* 7 %/(1"/6016(û (164Ń4 "7-&" 7"+&o4"$o 2+!2072 -&1ĸo4"$o (+!& ( '& )o)+6 %Ǿ
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2+!2072 -&1ĸo4"$o (+!& ( '& )o)+6 %ǽ
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(/"0 , %/,+6 2"7-&" 7"+&,4"'
 /* % *o46 o"'*2'"*6 o %/o+û 2"7-&" 7"+&o4û +01Ė-2'û " 7!/7"+&ǿ
!oƓ6 &" -/7"7 "7-&" 7o+"$o !o (oĺ  1/4+& *o46 Ȕ '"01 1o 1 oƓ6 &Ǿ
Š*&"/þ "7-&" 7o+"$oǾ (1Ń/ +01û-& 4 (/"0&" "7-&" 7"+&ǽ
a'Š ie ktŃregokolwiek z ni % skutku'e w6pĸatû Šwiad zenia.

6(7 & ,-&0 Š4&! 7"ĺ
60o(oŠ & Š4&! 7"ĺ 27)"Ɠ+&o+" 0û o! 4/1oŠ & Š/o!(Ń4 7-&0+6 % +  %2+(2 "!+o01"( 2+!2076 o/7 +  %2+(2
o( 6'+6* 1ĸ6*ǽ Ustalenie kwot6 Šwiad zenia w zĖŠ i dot6 zû e' a %unku ednostek Fundusz6 zaleƓ6 od
w6ranego przez ieie Wariantu Inwest6 6'nego.
o+&Ɠ"' 7+'!7&"07 o-&0 Š4&! 7"ĺ o/7 &+#o/* '"Ǿ (o*2 0û o+" 46-ĸ +"ǽ 6-ĸ1 Š4&! 7"ĺ +01Ė-2'" + -o!014&"
7ĸoƓo+"$o 4+&o0(2 o 46-ĸ1Ė Š4&! 7"+& o/7 &++6 % !o(2*"+1Ń4Ǿ (1Ń/6 % 07 7"$Ńĸo4û )&01Ė 7+'!7&"07 4 ǽ *
/Ń4+&"Ɠ 7+'!7&"07 07 7"$Ńĸ6 !o16 7û " o)& 7+& (4o1 Š4&! 7"ĺ !) -o07 7"$Ń)+6 % /&+1Ń4 +4"016 6'+6 %ǽ
¯4&! 7"+&" 7 1612ĸ2 !oƓ6 & 16 oƓ6 & 46-ĸ +" '"01 "7-&" 7o+"*2 4 460o(oŠ & /Ń4+"' /1oŠ &  %2+(2
-o4&Ė(07o+"' o /1oŠþ  %2+(2 o( 6'+"$o 1ĸ"$oǽ eŠli w6raĸeŠ Wariant Inwest6 6'n6 a*kniĖt6Ǿ ustalenie
WartoŠ i a %unku zaleƓ6 od tegoǾ w 'aki* dniu *iesiû a kalendarzowego prz6pada ata oƓ6 ia.
¯4&! 7"+&" 7 1612ĸ2 ¯*&"/ & "7-&" 7o+"$o 46-ĸ +" '"01 -o0Ɠo+"*2 )o -o0Ɠo+"*2 01Ė- 7"*2 ț 76)&
o0o&" 40(764+"' -/7"7 &"&" '(o 2-/4+&o+"' !o Š4&! 7"+& -o Š*&"/ & "7-&" 7o+"$oȜǽ  -/76-!(2 Š*&"/ &
"7-&" 7o+"$o & /(2 -o0Ɠo+"$o o/7 -o0Ɠo+"$o 01Ė- 7"$oǾ ¯4&! 7"+&" 7 1612ĸ2 ¯*&"/ & 46-ĸ +" '"01 +
/7" 7 7ĸo+(Ń4 /o!7&+6 "7-&" 7o+"$o 4 +01Ė-2'û "' (o)"'+oŠ &ǿ *ĸƓo+"( "7-&" 7o+"$oǾ !7&" & "7-&" 7o+"$o
Ȕ 4 7ĖŠ & % /Ń4+6 %Ǿ /o!7& " "7-&" 7o+"$o Ȕ 4 7ĖŠ & % /Ń4+6 %Ǿ /o!7"ĺ014o "7-&" 7o+"$o Ȕ 4 7ĖŠ & %
/Ń4+6 %Ǿ -o7o01)& 0-!(o&"/ 6 +&" 46*&"+&"+& -o46Ɠ"'Ǿ 7 46ĸû 7"+&"* $*&+6 o011+&"$o *&"'0  7*&"07(+&
"7-&" 7o+"$o & (/2 ĺ014 Ȕ 4 7ĖŠ & % /Ń4+6 %ǽ 60o(oŠþ (4o16 !o 46-ĸ16 7)"Ɠ6 o! 1"$oǾ (&"!6 +01û-&ĸ
Š*&"/þ "7-&" 7o+"$o țo/7 o! 1"$o (&"!6 !o/Ė 7o+o "7-&" 76 &")o4& (1 7$o+2 û!Ƒ o!-&0 (12 7$o+2Ȝ & 46+o0&ǿ
1Ǖ5ʢ /1oŠ &  %2+(2 -o4&Ė(07o+"' o /1oŠþ  %2+(2 o( 6'+"$o 1ĸ"$o Ȓ 4 -/76-!(2Ǿ $!6 7$o+ +01û-&ĸ
-/7"! !+&"* 2(oĺ 7"+& -/7"7 "7-&" 7o+"$o ǜ5 )1Ǿ
1Ǖ1ʢ /1oŠ &  %2+(2 -o4&Ė(07o+"' o /1oŠþ  %2+(2 o( 6'+"$o 1ĸ"$o Ȓ 4 -/76-!(2 Š*&"/ &
"7-&" 7o+"$o 4 o(/"0&" -o*&Ė!76 !+&"* 2(oĺ 7"+& -/7"7 "7-&" 7o+"$o ǜ5 /o(2 Ɠ6 &  (oĺ "* *o46ǽ
eŠli w6raĸeŠ Wariant Inwest6 6'n6 a*kniĖt6Ǿ ustalenie WartoŠ i a %unku zaleƓ6 od tegoǾ w 'aki* dniu *iesiû a
kalendarzowego dorĖ zono Uezpie z6 ielowi akt zgonu ûdƑ odpis aktu zgonu.
¯4&! 7"+&" 6(2-2 46-ĸ +" '"01 o&" '(o "7-&" 7'û "*2 4 -/76-!( % &++6 % +&Ɠ !oƓ6 &" !o (oĺ  *o46
)o Š*&"/þ "7-&" 7o+"$oǽ 4o1Ė 1"$o Š4&! 7"+& 201)*6 '(o 02*Ė 4/1oŠ &ǿ /1oŠ &  %2+(2 o( 6'+"$o
1ĸ"$o o/7 o(/"Š)o+"$o ʢ /1oŠ &  %2+(2Ǿ 7$o!+&" 7 -o+&Ɠ07û 1")ûǽ eŠli w6raĸeŠ Wariant Inwest6 6'n6
a*kniĖt6Ǿ ustalenie WartoŠ i a %unku zaleƓ6 od tegoǾ w 'aki* dniu *iesiû a kalendarzowego zĸoƓ6ĸeŠ wniosek
o w6pĸatĖ.
")ǖʢ/1,Š & %2+(246-ĸ +64/77/1,Š &û %2+(2,( 6'+"$,1ĸ"$,474&û7(27 ĸ(,4&1û46-ĸ1û
¯4&! 7"+&6(2-2
iesiû
Polis6

%
WartoŠ i
a %unku

iesiû
Polis6

%
WartoŠ i
a %unku

iesiû
Polis6

%
WartoŠ i
a %unku

iesiû
Polis6

%
WartoŠ i
a %unku

iesiû
Polis6

%
WartoŠ i
a %unku

1

Ǟ6Ǿ4Ǖʢ

13

ǞǜǾ12ʢ

25

ǞǜǾǝ4ʢ

3ǜ

ǞǝǾ56ʢ

49

99Ǿ2ǝʢ

2

96Ǿ46ʢ

14

9ǜǾ1ǝʢ

26

9ǜǾ9Ǖʢ

3ǝ

9ǝǾ62ʢ

5Ǖ

99Ǿ34ʢ

3

96Ǿ52ʢ

15

9ǜǾ24ʢ

2ǜ

9ǜǾ96ʢ

39

9ǝǾ6ǝʢ

51

99Ǿ4Ǖʢ

4

96Ǿ5ǝʢ

16

9ǜǾ3Ǖʢ

2ǝ

9ǝǾǕ2ʢ

4Ǖ

9ǝǾǜ4ʢ

52

99Ǿ46ʢ

Infolinia: 801 888 000 | www.skandia.pl

3

KP-TIN-160701

Karta Produktu Total Invest

5

96Ǿ64ʢ

1ǜ

9ǜǾ36ʢ

29

9ǝǾǕǝʢ

41

9ǝǾǝǕʢ

53

99Ǿ52ʢ

6

96ǾǜǕʢ

1ǝ

9ǜǾ42ʢ

3Ǖ

9ǝǾ14ʢ

42

9ǝǾǝ6ʢ

54

99Ǿ5ǝʢ

ǜ

96Ǿǜ6ʢ

19

9ǜǾ4ǝʢ

31

9ǝǾ2Ǖʢ

43

9ǝǾ92ʢ

55

99Ǿ64ʢ

ǝ

96Ǿǝ2ʢ

2Ǖ

9ǜǾ54ʢ

32

9ǝǾ26ʢ

44

9ǝǾ9ǝʢ

56

99ǾǜǕʢ
99Ǿǜ6ʢ

9

96Ǿǝǝʢ

21

9ǜǾ6Ǖʢ

33

9ǝǾ32ʢ

45

99ǾǕ4ʢ

5ǜ

1Ǖ

96Ǿ94ʢ

22

9ǜǾ66ʢ

34

9ǝǾ3ǝʢ

46

99Ǿ1Ǖʢ

5ǝ

99Ǿǝ2ʢ

11

9ǜǾǕǕʢ

23

9ǜǾǜ2ʢ

35

9ǝǾ44ʢ

4ǜ

99Ǿ16ʢ

59

99Ǿǝǝʢ

12

9ǜǾǕ6ʢ

24

9ǜǾǜǝʢ

36

9ǝǾ5Ǖʢ

4ǝ

99Ǿ22ʢ

6Ǖ

99Ǿ94ʢ

o! 61

1ǕǕǾǕǕʢ

*&Ė1'Ǿ Ɠ" 7ĖŠ &o4 46-ĸ1 ¯4&! 7"+& 6(2-2 '"01 *oƓ)&4 16)(o 7  %2+(2 o( 6'+"$o 1ĸ"$oǽ

6-ĸ1 Š4&! 7"ĺ
!/7"+&" 2"7-&" 7"+&o4" *oƓ+ !o +0 7$ĸo0&þ *ǽ&+ǽǿ
o/"0-o+!"+ 6'+&" Ȓ + !/"0 +07"' 0&"!7&6 -/76 2)ǽ 6"/+"16(& ǜ 4 /074&"Ǿ
o 71û ")"(1/o+& 7+û Ȓ + !/"0 "Ȓ*&)ǿ 0(+!&76 &"ȯ0(+!&ǽ-)Ǿ
0o&Š &" Ȓ 4 +07"' 0&"!7&&" )2 &2/7" 0ĸ2$& )&"+1Ǿ +-ǽ +')&Ɠ076* 4o'"$o *&"'0  7*&"07(+& ț!/"06
7+'!7&"07 + +07"' 01/o+&" &+1"/+"1o4"' 444ǽ0(+!&ǽ-)ȜǾ
")"#o+& 7+&" Ȕ -o-/7"7 +#o)&+&Ė ǝǕ1 ǝǝǝ ǕǕǕ ȡ 22 46Ǖ 22 22ǽ
 1"/*&+&" ǜ !+& o! -o4&!o*&"+& +0 o 7!/7"+&2Ǿ -o&+#o/*2'"*6 &Ė o 16* ț'"Š)& +&" 6ĸ"Š o0oû 0(ĸ!'û û 74&Ȓ
!o*&"+&"Ȝ & /o7-o 7+&"*6 -o01Ė-o4+&" !o16 7û " 201)"+& 01+2 #(16 7+"$o 7!/7"+&Ǿ 70!+oŠ & 7$ĸo07o+6 %
/o07 7"ĺ & 46-ĸ16 Š4&! 7"+&ǽ
6-ĸ1 Š4&! 7"+& +01Ė-2'" + -o!014&" 7ĸoƓo+"$o 4+&o0(2 o 46-ĸ1Ė o/7 4 7)"Ɠ+oŠ & o! 7!/7"+& Ȓ &++6 %
!o(2*"+1Ń4Ǿ (1Ń/6 % 07 7"$Ńĸo4û )&01Ė 7+'!7&"07 4 ǽ /7 7 /o7-o 7Ė &"* -o01Ė-o4+& -o&+#o/*2'"*6 07 7"$Ńĸo4o
o0oĖ 7$ĸ07'û û 7!/7"+&"Ǿ '(&" !o(2*"+16 Ė!û +&"7Ė!+" !o 46-ĸ16ǽ
"Ɠ")& 4 46+&(2 -/o "02 201)+& +07"' o!-o4&"!7&)+oŠ & o!*Ń4&*6 46-ĸ16 7ĖŠ & )2 ĸoŠ & Š4&! 7"+& ț&+#o/* 'Ė
+ 1"+ 1"*1 o1/76*07 o! +0 4 #o/*&" -&0"*+"' 4/7 7" 40(7+&"* o(o)& 7+oŠ & o/7 -o!014Ė -/4+û 270!+&'û û
+07û !" 67'ĖȜǾ o0o 2-/4+&o+ !o '"$o o1/76*+& Ė!7&" *&"þ *oƓ)&4oŠþ !o %o!7"+& 04o& % /o07 7"ĺ + !/o!7"
0û!o4"'ǽ

ǽ   ¯P   
, 7û1"( & (,+&" ,!-,4&"!7&)+,Š &
07 o!-o4&"!7&)+oŠþ /o7-o 76+ 0&Ė 4 !+&2 40(7+6* 4 o)&0&" '(o -o 7û1"( (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ +&" 4 7"Š+&"'
'"!+( +&Ɠ 4 !+&2 +01Ė-2'û 6* -o !+&2 7-ĸ16 (ĸ!(& o 7û1(o4"'ǽ
6$Š+&Ė &" o!-o4&"!7&)+oŠ & +01û-& 4 -/76-!(2 4601û-&"+& -&"/407"$o 7" 7!/7"ĺǿ o!01û-&"+& o! *o46 )o
/o74&û7+& *o46 ț-1/7 -(1  "76$+ ' 7 *o46Ȝǽ

$/+& 7"+& , %/,+6 2"7-&" 7"+&,4"'
 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7o+"$o **6 -/4o !o o$/+& 7"+& 460o(oŠ & Š4&! 7"+& 7 1"$o 1612ĸ2 4 Š &Š)"
o(/"Š)o+6 %Ǿ +&Ɠ"' 46*&"+&o+6 %Ǿ -/76-!( %ǽ
¯4&! 7"+&" 7 1612ĸ2 ¯*&"/ & *oƓ"*6 o$/+& 76þ !o /1oŠ &  %2+(2 -o4&Ė(07o+"' o /1oŠþ  %2+(2 o( 6'+"$o
1ĸ"$oǾ '"Ɠ")& Š*&"/þ "7-&" 7o+"$o 707ĸ 4 +01Ė-014&" +&Ɠ"' 46*&"+&o+6 % -/76 76+ǿ
-o-"ĸ+&"+& )2 20&ĸo4+& -o-"ĸ+&"+& -/7"7 "7-&" 7o+"$o -/7"01Ė-014 2*6Š)+"$oǾ
0*oŃ'014 ț4 &û$2 -&"/4076 % 2 )1ȜǾ
4o'+6Ǿ (1Ń4 1"//o/2Ǿ !7&ĸĺ 4o'"++6 %Ǿ 76++"$o & !o/o4o)+"$o 2 7"01+& 14 4 (1 % -/7"*o 6Ǿ 7*&"07( % )2
/o7/2 % % ț %6Ǿ Ɠ" 2 7"01+& 14o "7-&" 7o+"$o 46+&(ĸo 7 46(o+64+& 76++oŠ & 0ĸ2Ɠo46 %Ǿ 01+2 46Ɠ07"'
(o+&" 7+oŠ & )2 o/o+6 (o+&" 7+"'ȜǾ
0(Ɠ"+& &o)o$& 7+"$oǾ %"*& 7+"$o )2 -/o*&"+&o14Ń/ 7"$oǾ '"Ɠ")& 6ĸo o+" 0-o4o!o4+" !7&ĸ+&"* /o+& )2
2/7û!7"+& 46(o/76012'û "$o "+"/$&Ė /o707 7"-&"+& 'û!/o4"$o )2 -/o*&"+&o14Ń/ 7oŠþǽ
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¯4&! 7"+&" 7 1612ĸ2 Š*&"/ & *oƓ"*6 o$/+& 76þ !o /1oŠ &  %2+(2 -o4&Ė(07o+"' o /1oŠþ  %2+(2 o( 6'+"$o
1ĸ"$o 1(Ɠ"Ǿ '"Ɠ")& Š*&"/þ "7-&" 7o+"$o +01û-&ĸ 4 &û$2 -&"/4076 % 2 )1 & 0-o4o!o4+ 6ĸ %o/oûǾ (1Ń/û
7!&$+o7o4+oǾ )" 7o+o )2 (1Ń/"' o'46 4601Ė-o4ĸ6 4 o(/"0&" 12 *&"0&Ė 6 -/7"! !+&"* 74/ & *o46ǽ
o+!1o ¯4&! 7"+&" 7 1612ĸ2 ¯*&"/ & *oƓ"*6 o$/+& 76þ !o ¯4&! 7"+& 6(2-2 4 -/76-!(2Ǿ $!6 Š*&"/þ "7-&" 7o+"$o
+01û-&ĸ 4 o(/"0&" -&"/4076 % 3 )1 4 46+&(2 o(o)& 7+oŠ &Ǿ + (1Ń/" -o*&*o 7-61+& +&" o1/76*)&Š*6 o!-o4&"!7&
)2 o1/76*)&Š*6 +&"-/4!7&4"Ǿ  4 07 7"$Ń)+oŠ & $!6 +&" 4&"!7&")&Š*6 o %o/o&" "7-&" 7o+"$oǽ

ǽ     
 /* % *o46 -o&"/*6 o-ĸ16 74&û7+" 7 '"' 74/ &"* & 46(o+64+&"*ǽ 14(& o-ĸ16 7 /676(oǾ -o!014o4"'
o/7 7 o#"/1Ė &+4"016 6'+û -o!+" 0û 4 0()& /o(2Ǿ )" -o&"/+" *&"0&Ė 7+&"Ǿ o o7+ 7Ǿ Ɠ" !o 201)"+& 460o(oŠ &
*&"0&Ė 7+"' o-ĸ16 014(Ė +)"Ɠ6 -o!7&")&þ -/7"7 12ǽ

-ĸ1 401Ė-+ ,! (ĸ!(& , 7û1(,4"'
)& 7*6 'û 16)(o /7 -/76 4-ĸ &" (ĸ!(& o 7û1(o4"' & -o&"/7"*6 -/7"! '"' 7-&0+&"* 4 -o01 & "!+o01"( 2+!2076ǿ
")Ǘ14(&,-ĸ16401Ė-+"',!(ĸ!(&, 7û1(,4"'47)"Ɠ+,Š &,!460,(,Š &(ĸ!(&, 7û1(,4"'
W6sokoŠþ Skĸadki Po zûtkowe' țw PLNȜ
! 2Ǖ ǕǕǕ !o 199 999Ǿ99
! 2ǕǕ ǕǕǕ !o 499 999Ǿ99
! 5ǕǕ ǕǕǕ !o 999 999Ǿ99
! 1 ǕǕǕ ǕǕǕ

Stawka opĸat6
3ǾǕǕʢ
2ǾǕǕʢ
1ǾǕǕʢ
ǕǾǕǕʢ

-ĸ1 7 /676(,
7)"Ɠ+&o+ '"01 o! 4&"(2 "7-&" 7o+"$o 4 !+6* o(2 o)&06ǽ o&"/*6 'û -/7"7 ĸ6 o(/"0 *o46 '(o &)o 76+
014(& -o!+"' 4 1")& -o+&Ɠ"' o/7 -o!0146 46)& 7+"' 4 7)"Ɠ+oŠ & o! o(/"02 *o46 '(oǿ
4/1oŠþ 5ʢ )& 76 "!+o01"( 2+!2076 -o07 7"$Ń)+6 % o76 '& +4"016 6'+6 % 7$/o*!7o+6 % +  %2+(2 "!+o01"(
2+!2076 201)o+ 4"!ĸ2$ "+ "!+o01"( 2+!2076 7 !+& -o/+& o-ĸ16 ț-o*&Ė!76 -o 7û1(&"* *o46  !+&"*
-o-/7"!7'û 6* 2(oĺ 7"+&" -/7"7 "7-&" 7o+"$o ǜ5 )1ȜǾ 7 701/7"Ɠ"+&"*Ǿ &Ɠ -o!014û -&"/407"' +)"Ɠ+"' o-ĸ16 7
/676(o '"01 5ʢ 4/1oŠ & (ĸ!(& o 7û1(o4"' -o '"' -o*+&"'07"+&2 o o-ĸ1Ė 401Ė-+ûǾ
4/1oŠþ 1ʢ )& 76 "!+o01"( 2+!2076 -o07 7"$Ń)+6 % o76 '& +4"016 6'+6 % 7$/o*!7o+6 % +  %2+(2
"!+o01"( 2+!2076 201)o+ 4"!ĸ2$ "+ "!+o01"( 2+!2076 7 !+& -o/+& o-ĸ16 ț-o*&Ė!76 2(oĺ 7"+&"* -/7"7
"7-&" 7o+"$o ǜ5 )1  (oĺ "* *o46Ȝǽ
")ǘ14(&,-ĸ167/676(,47)"Ɠ+,Š &,!4&"(2"7-&" 7,+"$,4!+6*,(2,)&06ț40()&/,(2Ȝ
Wiek
1ǝ
19
2Ǖ
21
22
23
24
25
26
2ǜ
2ǝ
29
3Ǖ
31
32
33
34

Stawka opĸat6
ǕǾǕǕ1Ǖ9
ǕǾǕǕ12Ǖ
ǕǾǕǕ124
ǕǾǕǕ12ǜ
ǕǾǕǕ13Ǖ
ǕǾǕǕ131
ǕǾǕǕ131
ǕǾǕǕ132
ǕǾǕǕ13ǝ
ǕǾǕǕ145
ǕǾǕǕ156
ǕǾǕǕ16ǜ
ǕǾǕǕ1ǜ9
ǕǾǕǕ191
ǕǾǕǕ2Ǖ6
ǕǾǕǕ222
ǕǾǕǕ242

Wiek
35
36
3ǜ
3ǝ
39
4Ǖ
41
42
43
44
45
46
4ǜ
4ǝ
49
5Ǖ
51
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Stawka opĸat6
ǕǾǕǕ26ǜ
ǕǾǕǕ295
ǕǾǕǕ32ǝ
ǕǾǕǕ365
ǕǾǕǕ4Ǖ6
ǕǾǕǕ449
ǕǾǕǕ49ǜ
ǕǾǕǕ549
ǕǾǕǕ6Ǖ5
ǕǾǕǕ664
ǕǾǕǕǜ29
ǕǾǕǕǜ99
ǕǾǕǕǝǜ3
ǕǾǕǕ954
ǕǾǕ1Ǖ41
ǕǾǕ1132
ǕǾǕ1229

5

Wiek
52
53
54
55
56
5ǜ
5ǝ
59
6Ǖ
61
62
63
64
65
66
6ǜ
6ǝ

Stawka opĸat6
ǕǾǕ1329
ǕǾǕ1434
ǕǾǕ154ǜ
ǕǾǕ1665
ǕǾǕ1ǜ96
ǕǾǕ194Ǖ
ǕǾǕ21ǕǕ
ǕǾǕ22ǜ3
ǕǾǕ2463
ǕǾǕ266ǝ
ǕǾǕ2ǝǝ6
ǕǾǕ3124
ǕǾǕ33ǜǜ
ǕǾǕ3649
ǕǾǕ3936
ǕǾǕ423ǜ
ǕǾǕ4552

Wiek
69
ǜǕ
ǜ1
ǜ2
ǜ3
ǜ4
ǜ5
ǜ6
ǜǜ
ǜǝ
ǜ9
ǝǕ
ǝ1
ǝ2
ǝ3
ǝ4
ǝ5

Stawka opĸat6
ǕǾǕ4ǝǝ2
ǕǾǕ5233
ǕǾǕ5614
ǕǾǕ6Ǖ36
ǕǾǕ65Ǖ4
ǕǾǕǜǕ21
ǕǾǕǜ5ǝ6
ǕǾǕǝ1ǝǝ
ǕǾǕǝǝ41
ǕǾǕ9536
ǕǾ1Ǖ2ǜ4
ǕǾ11Ǖ59
ǕǾ11ǝǜǕ
ǕǾ12ǜ14
ǕǾ136ǕǕ
ǕǾ14495
ǕǾ15535
KP-TIN-160701

Karta Produktu Total Invest

-ĸ1 -,!014,4
-ĸ1 1 o)& 7+ '"01 o!/Ė+&" !) (Ɠ!"' o76 '& +4"016 6'+"' 7$/o*!7o+"' +  %2+(2 "!+o01"( 2+!2076 )o
 %2+(2 o( 6'+6* 1ĸ6* & 7)"Ɠ6 o! /o!7'2 / %2+(2 o/7 o(2 o)&06ǽ &"0&Ė 7+û 460o(oŠþ o-ĸ16 201)*6 '(o
&)o 76+ )& 76 "!+o01"( 2+!2076 !+"' o76 '& +4"016 6'+"' 201)o+"' 4"!ĸ2$ "+ "!+o01"( 2+!2076 7 !+& -o/+&
o-ĸ16 & 1ȡ12 014(& o-ĸ16 4ĸŠ &4"' !) !+"$o / %2+(2ǽ
o 7û4076 o! 6 o(2 o)&06 !)  %2+(2 "!+o01"( 2+!2076 +&" Ė!7&" 1o *o$ĸ 6þ (4o1 +&Ɠ07 +&Ɠ 15Ǿ3Ǖ 
*&"0&Ė 7+&" ț&+!"(0o4+ 4 !+&2 1 016 7+& (Ɠ!"$o /o(2 ()"+!/7o4"$oȜǽ
")Ǚ14(&,-ĸ16-,!014,4"'ț40()&/,(2Ȝ
odza' ra %unku
a %unek ednostek Fundusz6
a %unek Loka 6'n6 Staĸ6

Stawka opĸat6 od 1 do 5 oku Polis6
Stawka opĸat6 od 6 oku Polis6
țw skali rokuȜ
țw skali rokuȜ
1Ǿ95ʢ
1Ǿ95ʢǾ )" +&" *+&"' +&Ɠ 15Ǿ3Ǖ 
1Ǿ25ʢ

-ĸ1 7 ,#"/1Ė &+4"016 6'+û
-ĸ1 1 4 460o(oŠ & 0Ǿ7% /o 7+&" -o&"/+ '"01 7 7Ė01o1)&4oŠ &û *&"0&Ė 7+û -/7"7 ĸ6 o(/"0 *o46Ǿ )" 16)(o o!
1"' 7ĖŠ & Š/o!(Ń4Ǿ (1Ń/ 7$/o*!7o+ '"01 "7-oŠ/"!+&o 4 "7-&" 7"+&o46 % 2+!207 % -&1ĸo46 %ǽ ¯/o!(&
7$/o*!7o+" 4 o/1#") % o!")o46 % o/7 2+!2072 (+!& ( '& )o)+6 % +&" -o!)"$'û 1"' o-ĸ &"ǽ -ĸ1 1
o)& 7+ '"01 '(o &)o 76+ 4/1oŠ & Š/o!(Ń4 7$/o*!7o+6 % 4   ț"7 2+!2072 (+!& ( '& )o)+6 %ȜǾ 201)o+"'
+ !7&"ĺ +)& 7"+& o-ĸ16 o/7 1ȡ12 014(& o-ĸ16ǽ

 ǽ     
!01û-&"+&" ,! *,46
$o!+&" 7 -/7"-&0*& -/4 *oƓ"07 o!01û-&þ o! *o46 7/Ń4+o 4 (/Ń1(&* 70&" -o 74/ &2 *o46Ǿ '( & -o
o1/76*+&2 o! +0 -&"/407"' &+#o/* '& /o 7+"'ǽ Ɠ! 7 16 % !4Ń % o-&0+6 % -o+&Ɠ"' -/o "!2/ o!64 0&Ė + &++6 %
4/2+( % & 0(21(2'" 46-ĸ1û &++"' (4o16ǽ
07 -/4o !o o!01û-&"+& o! *o46 4 o(/"0&" -&"/4076 % 3Ǖ !+& o! 74/ & *o46ǽ o o1/76*+&2 4o'"' !" 67'&
4 1"' 0-/4&" 74/Ń &*6 & (4o1Ė o!01û-&"+& /Ń4+û 7-ĸ o+"' (ĸ! " o 7û1(o4"' o/7 (ĸ! " o( 6'+"' țo &)"
7o01ĸ 7-ĸ o+ȜǾ -o*+&"'07o+û o o-ĸ1Ė 7 /676(o +)"Ɠ+û 7 o(/"0 2!7&")+& o %/o+6Ǿ 7 247$)Ė!+&"+&"* 7*&+
"+ "!+o01"( 2+!2076Ǿ -o401ĸ6 % 4 16* o(/"0&" o/7 /ŃƓ+& 6 -o*&Ė!76 "+û *&06'+û  "+û "!+o01(& 2+!2072
(+!& ( '& )o)+6 %Ǿ -o401ĸû 4 74&û7(2 7 )o( 'û (ĸ!(& o 7û1(o4"' +  %2+(2 "!+o01"( 2+!2076 ț4
-/76-!(2 /&+12 +4"016 6'+"$o *(+&Ė1"$oȜǽ
7 !o /o(2 Ė!7&"*6 -/7"(764þ & &+#o/* 'Ė o (12)+"' 4/1oŠ & 4o'"' *o46 o/7 460o(oŠ & Š4&! 7"ĺ
-/760ĸ2$2'û 6 % 7 +&"' ț&+#o/* 'Ė /o 7+ûȜǽ 07 -/4o !o o!01û-&"+& o! *o46 4 1"/*&+&" 6Ǖ !+& o! !+& o1/76*+&
o! +0 -&"/407"' 1(&"' &+#o/* '&ǽ o o1/76*+&2 4o'"' !" 67'& 4 1"' 0-/4&" 46-ĸ &*6 & (4o1Ė /Ń4+û ¯4&! 7"+&2
6(2-2ǽ

,74&û7+&" *,46
*o4 2)"$+&" /o74&û7+&2 4 -/76-!(2Ǿ $!6ǿ
7ĸoƓ607 oŠ4&! 7"+&" o '"' /o74&û7+&2Ǿ
+01û-& Š*&"/þ "7-&" 7o+"$o 4 (/"0&" "7-&" 7"+& ț-o o1/76*+&2 (12 7$o+2ȜǾ
+01û-& 1 oƓ6 & 76)& (o+&" 1/4+& *o46Ǿ
!o(o+*6 + 4Ń' 4+&o0"( ĸ(o4&1"' 46-ĸ16 ¯4&! 7"+& 6(2-2Ǿ
4/1oŠþ 4o'"$o  %2+(2 0-!+&" -o+&Ɠ"' -o7&o*2 +)"Ɠ+6 % o-ĸ1ǽ
 -/76-!(2 /o74&û7+& 0-o4o!o4+"$oǿ 4o&* oŠ4&! 7"+&"*Ǿ 0-!(&"* /1oŠ &  %2+(2 -o+&Ɠ"' 4/1oŠ &
+)"Ɠ+6 % o-ĸ1 )o 7ĸoƓ"+&"* -/7"7 &"&" 4+&o0(2 o 46-ĸ1ĖǾ 46-ĸ &*6 & ¯4&! 7"+&" 6(2-2 4 460o(oŠ & 201)o+"'
7$o!+&" 7 70!*& o-&0+6*& 4 -(1ǽ ț(/"0 o %/o+6 2"7-&" 7"+&o4"' & Š4&! 7"+&Ȝǽ
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 ǽ  
"()* 'Ė *oƓ"07 7ĸoƓ6þ 4 (Ɠ!6* 70&" *ǽ&+ǽǿ
o/"0-o+!"+ 6'+&" Ȓ + !/"0 +07"' 0&"!7&6 -/76 2)ǽ 6"/+"16(& ǜ 4 /074&"Ǿ -/7"06ĸ(û -o 71o4û 4 /o72*&"+&2
-/7"-&0Ń4 -/4 -o 71o4"$oǾ
o 71û ")"(1/o+& 7+û Ȓ + !/"0 "Ȓ*&)ǿ /"()* '"ǽ0(+!&ȯ0(+!&ǽ-)Ǿ (1Ń/6 7o01ĸ 0-" ')+&" 467+ 7o+6 !o 0(ĸ!+&
/"()* '&Ǿ
0o&Š &" Ȓ 4 +07"' 0&"!7&&" )2 !o4o)+6* &2/7" 0ĸ2$& )&"+1Ǿ +-ǽ +')&Ɠ076* 4o'"$o *&"'0  7*&"07(+&
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7 -/7"-&0*& -/4ǽ
$o!+&" 7 -/7"-&0*& 4o)+" o! -o!1(2 !o %o!o4"$o 0û (4o16 o1/76*+" 7 1612ĸ2 2"7-&" 7"ĺ *'û1(o46 % & o0oo46 %Ǿ
z w6'ûtkie* Šwiad zeĺ z uezpie zeĺ zwiûzan6 % z uezpie zeniow6*i fundusza*i kapitaĸow6*i o/7 Š4&! 7"ĺǾ
(1Ń/6 % 4/1oŠþ 27)"Ɠ+&o+ '"01 o! 40(7+6 % 4 2*o4&" 2"7-&" 7"+&o4"' &+!"(0Ń4Ǿ 4/1oŠ & Š4&! 7"ĺ 7o46 %
)2 40-Ńĸ 76++&(Ń4 2"7-&" 7"+&o46 %ǽ
014 o -o!1(2 !o %o!o46* o! o0Ń Ɯ76 7+6 % +(ĸ! + +0 oo4&û7"( -o&"/+& -/76 !o(o+64+"' 46-ĸ &"
7/6 7ĸ1o4+"$o -o!1(2 !o %o!o4"$o o! do %odu 4 460o(oŠ & 19ʢǽ o!1"( 1"+ ț-o!1"( o! 760(Ń4 (-&1ĸo46 %Ȝ
'"01 -o&"/+6 -/76 46-ĸ1 % 74&û7+6 % 7 o!01û-&"+&"*Ǿ 7ĖŠ &o4û )2 ĸ(o4&1û 46-ĸ1û Š4&! 7"+& 46(2-2 )o
Š4&! 7"+&"* 7 1612ĸ2 !oƓ6 & (oĺ  *o46ǽ o %o!"* 4 16 % -/76-!( % '"01 /ŃƓ+&  *&Ė!76 46-ĸ o+û (4o1û
Š4&! 7"+&  02*û 0(ĸ!"(Ǿ (1Ń/" 7o01ĸ6 -/7"(7+" + 2"7-&" 7"+&o46 #2+!207 (-&1ĸo46ǽ o!1"( 1"+ /o7)& 76*6
7 &"&" & -/7"(Ɠ"*6 !o 4o'"$o /7Ė!2 (/o4"$oǽ &" *20&07 247$)Ė!+&þ $o 4 /o7)& 7"+&2 /o 7+6*ǽ
 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7o+"$o su*a uezpie zenia -/760ĸ2$2'û  o0o&" 2-/4+&o+"'Ǿ 40(7+"' -/7"7
"7-&" 7o+"$o '(o -o0Ɠo+6Ǿ +&" +)"Ɠ6 !o 0-!(2 -o +&*ǽ 6* 0*6* +&" -o!)"$ -/7"-&0o* -/4 0-!(o4"$oǽ
7+ 7 1oǾ Ɠ" 40(72'û o0oĖ 2-o0Ɠo+û *oƓ+ !o(o+þ /o7-o/7û!7"+& 7$/o*!7o+6*& Š/o!(*& "7 -ŃƑ+&"'07"$o
oo4&û7(2 7-ĸ16 -/7"7 2-o0Ɠo+"$o 7 %o4(2 + /7" 7 0-!(o&"/ Ń4 2014o46 % "7-&" 7o+"$oǾ (1Ń/6 6 &*
-/76-!ĸ 4 /7&" !7&"!7& 7"+& 7 20146ǽ
 74&û7(2 7 16*Ǿ Ɠ" Š4&! 7"+& 7 2*o46 2"7-&" 7"+& +&" 4 %o!7û 4 0(ĸ! *06 0-!(o4"'Ǿ +&" Ė!û -o!)"$þ
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Karta Produktu Total Invest
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74/ & 2*o46 2"7-&" 7"+& + Ɠ6 &" 7 2"7-&" 7"+&o46* #2+!207"* (-&1ĸo46* -o4&++o 6þ 46-"ĸ+&"+&" -/7"7
&"&" +(&"16 -o1/7" )&"+1Ǿ (1Ń/ 0ĸ2Ɠ6 o(/"Š)"+&2 4o& % -o1/7"Ǿ *oƓ)&4oŠ & Ɯ++0o46 % & -o0&!+"' 4&"!76ǽ
Ė!7&" o+ -o!014û !o -/7"!014&"+& & o#"/16 !"(41+"' !o 2!7&")o+6 % o!-o4&"!7&ǽ
 74&û7(2 7 )o(o4+&"* Š/o!(Ń4 7$/o*!7o+6 % 4 /* % *Ń4 **6 -/4o !o o1/76*64+& Š4&! 7"ĺ !o!1Ȓ
(o46 %Ǿ (1Ń/6 % 460o(oŠþ '"01 27)"Ɠ+&o+ *ǽ&+ǽ o! /o!7'2 #2+!2072 o/7 4/1oŠ & Š/o!(Ń4 4 +&* 7$/o*!7o+6 %
)2 4/1oŠ & (164Ń4 !+"$o  ǽ

Infolinia: 801 888 000 | www.skandia.pl

8

KP-TIN-160701

Skorowidz do OWU

„Total Invest”

o indeksie: OW-J-TIN-160413
Infor*a 'a przekazana zgodnie z w6*agania*i w6nika'û 6*i z ozporzûdzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów
stosowanych przez zakĸad uezpieczeĺǾ wydanego na podstawie art. 17 ust. 3
ustawy z dnia 11 wrzeŠnia 2015 r. o dziaĸalnoŠci uezpieczeniowej i reasekuracyjnej
oniƓe' zna'dziesz listĖ waƓn6 % dla ieie te*atŃw o-isan6 % w OWU
i wskazanieǾ w ktŃr6 % -ara$ra#a % za-is6 te siĖ zna'd2'ûǽ

3U]HVáDQNLZ\SáDW\ĞZLDGF]HĔOXEZDUWRĞFLZ\NXSX
XEH]SLHF]HQLD
2:8 =DNUHVXEH]SLHF]HQLD
2:8 2GVWąSLHQLDRG8PRZ\
XVW±2:8 5R]ZLą]DQLH8PRZ\
2:8 =DVDG\Z\SáDW\ĞZLDGF]HĔ
2:8 ĝZLDGF]HQLH]W\WXáXĝPLHUFL
2:8 ĝZLDGF]HQLH]W\WXáX'RĪ\FLD
2:8 ĝZLDGF]HQLH:\NXSX
2JUDQLF]HQLDRUD]Z\áąF]HQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DNáDGX
XEH]SLHF]HĔXSUDZQLDMąFHGRRGPRZ\Z\SáDW\ĞZLDGF]HĔOXE
LFKREQLĪHQLD
2:8 2GSRZLHG]LDOQRĞü8EH]SLHF]\FLHOD
2:8 2JUDQLF]HQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL
2:8 %UDNJZDUDQFMLZDUWRĞFL
2:8 2JUDQLF]HQLDXSUDZQLHĔ

9

.RV]W\RUD]LQQHREFLąĪHQLDSRWUąFDQH]HVNáDGHNXEH]SLHF]HQLRZ\FK]DNW\ZyZXEH]SLHF]HQLRZ\FKIXQGXV]\NDSLWDáRZ\FK
OXESRSU]H]XPRU]HQLHMHGQRVWHNXF]HVWQLFWZDXEH]SLHF]HQLRZ\FKIXQGXV]\NDSLWDáRZ\FK
2:8 2SáDW\
2:8 ,QGHNVDFMDPLQLPDOQHMZ\VRNRĞFLRSáDW\
8VW±Z=DáąF]QLNXQUGR2:8 VWDZNLRSáDWSRELHUDQ\FK
]W\WXáX]DZDUFLDLZ\NRQ\ZDQLD8PRZ\
2:8 =DVDG\SRGDWNRZH
:DUWRĞüZ\NXSXXEH]SLHF]HQLDZSRV]F]HJyOQ\FKRNUHVDFK
WUZDQLDRFKURQ\XEH]SLHF]HQLRZHMRUD]RNUHVZNWyU\P
URV]F]HQLHRZ\SáDWĊZDUWRĞFLZ\NXSXQLHSU]\VáXJXMH
2:8 ĝZLDGF]HQLH:\NXSX
8VWZ=DáąF]QLNXQUGR2:8 2NUHĞORQ\SURFHQW:DUWRĞFL
5DFKXQNXZ\SáDFDQ\8EH]SLHF]DMąFHPXZSU]\SDGNX
RGSLVDQLD-HGQRVWHN)XQGXV]\]5DFKXQNX-HGQRVWHN
)XQGXV]\Z]ZLą]NX]FDáNRZLWąZ\SáDWąĝZLDGF]HQLD:\NXSX
&+&"'076 !o(2*"+1 7o01ĸ 714&"/!7o+6  %4ĸû / 9ǜȡ2Ǖ16 /7û!2 (+!& á6 &" o4/76014o
"7-&" 7"ĺ ǽǽ 7 !+& ǜ (4&"1+& 2Ǖ16 /o(2 & 4 %o!7& 4 Ɠ6 &" 7 !+&"* 13 (4&"1+& 2Ǖ16 /o(2ǽ

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu

10

O$Ńlne War2nki Uez-ie zenia na á6 ie
z Uez-ie zeniow6* 2nd2sze* a-itaĸow6*
ze Skĸadkû Jednorazowû

„Total Invest”

țOW-J-TIN-160413Ȝ
rogi Kliencie zawierajûcy UmowĖȂ
Ogólne Warunki Uezpieczenia țOWUȜ to najwaƓniejszy dokument okreŠlajûcy Twoje prawa i oowiûzkiǾ wynikajûce
z Umowy. est to tekst pisany specyƜcznym i formalnym jĖzykiem prawniczym. latego w niektórych miejscach
znajdziesz krótkie ojaŠnienia lu przykĸadyǾ które uĸatwiû i lekturĖ i zrozumienie treŠci OWU. PamiĖtajǾ Ɠe opisy
te naleƓy czytaþ ĸûcznie z treŠciû paragrafówǾ poniewaƓ to one sû najwaƓniejsze.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1ǽ  -o!014&" $Ń)+6 % /2+(Ń4 "7-&" 7"+& + á6 &" 7 "7-&" 7"+&o46* 2+!207"* -&1ĸo46* 7" (ĸ!(û
"!+o/7o4û ȍo1) +3"01ȋ ț74+6 % !)"' Ȝ (+!& á6 &" o4/76014o "7-&" 7"ĺ ǽǽ 74&"/ 2*o46 2"7-&" 7"+&
+ Ɠ6 &" 7 2"7-&" 7"+&o46* #2+!207"* (-&1ĸo46*ǽ
Na koĺcu znajduje siĖ aĸûcznik nr 1 do OWU Ȕ jest to dokumentǾ w którym znajdziesz parametry takie jak dopuszczalny wiek UezpieczonegoǾ wysokoŠci skĸadek oraz wysokoŠci opĸat poieranych w trakcie trwania Umowy.
2ǽ /"Šþ *o46 74/1 '"01 4" 4+&o0(2 o 74/ &" *o46Ǿ Ǿ "$2)*&+&" "7-&" 7"+&o46 % 2+!2076 -&1ĸo46 %Ǿ
o!1(o46* "$2)*&+&" "7-&" 7"+&o4"$o 2+!2072 -&1ĸo4"$o (+!& ( '& )o)+6 %Ǿ o)&0&"Ǿ 7ĸû 7+&( % !o
o)&06 o/7 &++6 % !o(2*"+1 % 46014&o+6 % -/7"7 "7-&" 76 &") 4 74&û7(2 7 *o4û )2 27$o!+&o+6 % -/7"7 01/o+6
*o46ǽ
We wniosku o zawarcie Umowy wyierasz jeden z Wariantów InwestycyjnychǾ który Ėdzie oowiûzywaĸ dla
Twojego achunku ednostek Funduszy țszczegóĸy znajdziesz w Ȩ 4 OWUȜ. Wyór ten w istotny sposó wpĸywa
na poziom ryzyka inwestycyjnego.
eƓeli wyierzesz Wariant Inwestycyjny amkniĖtyǾ który wiûƓe siĖ z inwestycjû w Fundusz Skandia Akcji GloalnychǾ
ryzyka zwiûzane z tym funduszem znajdziesz w ust. 4Ǿ wniosku o zawarcie UmowyǾ odatkowym egulaminie
Uezpieczeniowego Funduszu Kapitaĸowego Skandia Akcji Gloalnych oraz w Karcie ProduktuǾ którû otrzymasz
wraz z OWU.
eƓeli wyierzesz Wariant Inwestycyjny OtwartyǾ ryzyka zwiûzane z inwestowaniem znajdziesz we wniosku
o zawarcie Umowy oraz w Karcie Produktu.
O szczegóĸy pytaj doradcĖȂ
3ǽ /7"!*&o1"* *o46 '"01 Ɠ6 &" "7-&" 7o+"$o o/7 &+4"01o4+&" -/7"7 "7-&" 76 &")Ǿ 4 0-o0Ń 40(7+6 -/7"7
"7-&" 7'û "$o & + /676(o "7-&" 7'û "$oǾ Š/o!(Ń4 -o %o!7û 6 % 7" 0(ĸ!"( 4-ĸ +6 % 7 1612ĸ2 *o46 4 /* %
"7-&" 7"+&o46 % 2+!2076 -&1ĸo46 %Ǿ 4 16* "7-&" 7"+&o4"$o 2+!2072 -&1ĸo4"$o (+!& ( '& )o)+6 %Ǿ
4 o(/"0&"Ǿ + '(& *o4 7o01ĸ 74/1ǽ ")"* *o46 +&" '"01 /")&7 ' 760(Ń4 4 (/Ń1(&* %o/67o+ &" 70o46*ǽ
4ǽ *o4 4 /&+ &" +4"016 6'+6* *(+&Ė16*Ǿ 4 /* % (1Ń/"$o (ĸ!( o 7û1(o4 &+4"01o4+ '"01 4 "7-&" 7"+&o46
2+!207 -&1ĸo46 (+!& ( '& )o)+6 % %/(1"/672'" 0&Ė 460o(&* -o7&o*"* /676( &+4"016 6'+"$oǾ 4 74&û7(2
7 76* '"01 o!-o4&"!+& !) ()&"+1Ń4 Š4&!o*&" ( "-12'û 6 % *oƓ)&4oŠþ 01/16 7ĖŠ & )2 ĸoŠ & 4-ĸ o+6 % Š/o!(Ń4ǽ
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E INIJE
§2
Niektóre zwroty uƓywane w OWU sû pisane wielkû literû.
Sû one zdeƜniowaneǾ poniewaƓ majû szczególne znaczenie dla umowy uezpieczenia lu ich treŠþ odiega od
jĖzyka potocznego.
la uĸatwienia zostaĸy one podzielone na grupy tematyczne.
eƓeli zapoznasz siĖ z nimiǾ Ėdzie i ĸatwiej w peĸni zrozumieþ treŠþ OWU.
1ǽ " 407")(& % !o(2*"+1 % 74&û7+6 % 7 74/ &"* & 46(o+64+&"* *o46 74/1"' + -o!014&" Ǿ 2Ɠ64 0&Ė
1"/*&+Ń4Ǿ (1Ń/" 7!"Ɯ+&o4+" 0û +01Ė-2'û oǿ
Podmioty Umowy
1Ȝ Uezpieczajûcy Ȕ o0o Ɯ76 7+ 74&"/'û  *o4Ė 7 "7-&" 76 &")"* & 7oo4&û7+ !o 7-ĸ16 (ĸ!(& o 7û1(o4"'ǽ
"7-&" 7'û 6 '"01 '"!+o 7"Š+&" "7-&" 7o+6*ǽ
2Ȝ Uezpieczony Ȕ o0o Ɯ76 7+Ǿ (1Ń/"' Ɠ6 &" '"01 -/7"!*&o1"* *o46ǽ
3Ȝ Uezpieczyciel Ȕ (+!& á6 &" o4/76014o "7-&" 7"ĺ ǽǽ
4Ȝ UposaƓony Ȕ o0o Ɯ76 7+Ǿ o0o -/4+ )2 '"!+o01( o/$+&7 6'+ +&"-o0&!'û  o0oo4oŠ & -/4+"'Ǿ 40(7+
'(o 2-/4+&o+ !o o1/76*+& Š4&! 7"+& 4 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7o+"$oǾ + 4/2+( % o(/"Š)o+6 % 4 ǽ
5Ȝ UposaƓony astĖpczy Ȕ o0o Ɯ76 7+Ǿ o0o -/4+ )2 '"!+o01( o/$+&7 6'+ +&"-o0&!'û  o0oo4oŠ & -/4+"'Ǿ
40(7+ '(o 2-/4+&o+ !o o1/76*+& Š4&! 7"+& 4 -/76-!(2 Š*&"/ & "7-&" 7o+"$oǾ + 4/2+( % o(/"Š)o+6 %
4 Ǿ '"Š)& -o0Ɠo+6 7*/ĸ -/7"! Š*&"/ &û "7-&" 7o+"$o )o 21/ &ĸ -/4o !o 1"$o Š4&! 7"+& )o 4 -/76-!(2
/(2 40(7+& -o0Ɠo+"$oǽ
Parametry Umowy
6Ȝ Okres Uezpieczenia Ȕ o(/"0Ǿ 4 (1Ń/6* "7-&" 76 &") -o+o0& o!-o4&"!7&)+oŠþ 7 1612ĸ2 *o46ǽ o 7û1"( & (o+&"
(/"02 "7-&" 7"+& 40(7+6 '"01 4 o)&0&"ǽ
ǜȜ ata oƓycia Ȕ !7&"ĺ o(/"Š)o+6 4 ĸû 7+&(2 +/ 1 !o Ǿ 4 (1Ń/6* (oĺ 76 0&Ė (/"0 "7-&" 7"+& & "7-&" 7o+6
+64 -/4o !o ¯4&! 7"+& 7 1612ĸ2 oƓ6 &ǽ
ǝȜ Miesiûc Polisy Ȕ o(/"0 *&"0&Ė 7+6Ǿ (1Ń/"$o -o 7û1(&"* '"01 40(7+6 4 o)&0&" !7&"ĺ -o 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ
 4 o(/"0 % (o)"'+6 % Ȕ !7&"ĺǾ (1Ń/6 !1û o!-o4&! !+&o4& -o 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ  '"Ɠ")& 1(&"$o !+&
4 !+6* *&"0&û 2 +&" * Ȕ o011+& !7&"ĺ *&"0&û  ()"+!/7o4"$oȀ -o46Ɠ076 o(/"0 2-ĸ64 4 !+&2 01+o4&û 6* -o 7û1"(
-&"/407"$o !+& o(/"02 (o)"'+"$oǽ
9Ȝ Póĸrocznica Polisy Ȓ !7&"ĺ o!-o4&!'û 6 !+&o4& 40(7+"*2 4 o)&0&" '(o !7&"ĺ -o 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ (1Ń/6
+01Ė-2'" -o 2-ĸ64&" (Ɠ!6 % (o)"'+6 % 6 &"0&Ė 6 o)&06Ǿ  4 -/76-!(2Ǿ $!6 /( 1(&"$o !+& 4 !+6* *&"0&û 2 Ȕ o011+&
!7&"ĺ *&"0&û  ()"+!/7o4"$oǽ
1ǕȜ ocznica Polisy Ȕ !7&"ĺ o!-o4&!'û 6 !+&o4& 40(7+"*2 4 o)&0&" '(o !7&"ĺ -o 7û1(2 (/"02 "7-&" 7"+&Ǿ
(1Ń/6 +01Ė-2'" 4 (o)"'+6 % 1 % o)&06Ǿ -/76 76* 7 /o 7+& Ė !+& 29 )21"$o 24Ɠ 0&Ė o011+& !7&"ĺ )21"$o (Ɠ!"$o
+01Ė-+"$o o(2 o)&06ǽ
11Ȝ ok Polisy Ȕ o(/"0 /o 7+6 *&Ė!76 (o)"'+6*& o 7+& *& o)&06Ǿ -&"/4076 o( o)&06 /o7-o 76+ 0&Ė 4 !+&2 -o 7û1(2 (/"02
"7-&" 7"+&Ǿ  (o)"'+" 1 o)&06 /o7-o 76+'û 0&Ė 4 o 7+& Ė o)&06ǽ
12Ȝ zieĺ ooczy Ȕ (Ɠ!6 !7&"ĺ 16$o!+&Ǿ 7 46ĸû 7"+&"* 0oŃ1 & +&"!7&") o/7 -o7o01ĸ6 % !+& 2014o4o 4o)+6 % o! -/ 6
+ 1"/61o/&2* ǽ
Skĸadka
13Ȝ Skĸadka Poczûtkowa Ȕ (4o1 40(7+ 4 o)&0&"Ǿ -ĸ1+ '"!+o/7o4o -/76 74/ &2 *o46ǽ
14Ȝ Skĸadka Lokacyjna Ȕ (4o1 4-ĸ + !o/o4o)+&"Ǿ +&"7)"Ɠ+&" o! (ĸ!(& o 7û1(o4"'Ǿ 4 !o4o)+6 % 1"/*&+ %Ǿ +&"
4 7"Š+&"' '"!+( +&Ɠ -o 74/ &2 *o46Ǿ 7-&064+ +  %2+(2 o( 6'+6* 1ĸ6*ǽ
¯wiadczenia z tytuĸu Umowy
15Ȝ ¯wiadczenie z tytuĸu oƓycia Ȕ (4o1 Š4&! 7"+& 7 *o46 46-ĸ + -/7"7 "7-&" 76 &") 4 -/76-!(2 !oƓ6 &
-/7"7 "7-&" 7o+"$o 16 oƓ6 &ǽ
16Ȝ ¯wiadczenie z tytuĸu ¯mierci Ȕ (4o1 Š4&! 7"+& 7 *o46 46-ĸ + -/7"7 "7-&" 76 &") 4 -/76-!(2 Š*&"/ &
Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.
1ǜȜ ¯wiadczenie Wykupu Ȕ kwo1a Šwia!czenia z U*ow6 w6pĸacana przez Ubezpiecz6cie)a w prz6pa!kac% okreŠ)on6c%
w OUǾ z prz6cz6n inn6c% niƓ !oƓ6cie przez Ubezpieczonego a16 oƓ6ciaǾ Š*ierþ Ubezpieczonego )2b o!s1ûpienie
przez Ubezpiecza'ûcego o! U*ow6Ǿ o k1Ńr6* *owa w Ȩ ǝ 2s1. 1 OUǾ a w szczegŃ)noŠci w prz6pa!k2 zĸoƓenia wniosk2
o w6pĸa1Ė ¯wia!czenia 6k2p2Ǿ rozwiûzania U*ow6 na sk21ek spa!k2 ar1oŠci ac%2nk2 poniƓe' war1oŠci na)eƓn6c%
opĸa1 )2b zĸoƓenia oŠwia!czenia o rozwiûzani2 U*ow6.
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Inwestowanie Šrodków
1ǝȜ Wariant Inwestycyjny Ȕ wskaz6wan6 przez Ubezpiecza'ûcego we wniosk2 o zawarcie U*ow6 warian1 war2nkŃw U*ow6
w zakresie o#er16 inwes16c6'ne' obowiûz2'ûce' w ra*ac% ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ k1Ńr6 wpĸ6wa na !zieĺ w6s1awienia
o)is6Ǿ zasa!6 2s1a)ania kwo1 na)eƓn6c% z 1612ĸ2 o!s1ûpienia o! U*ow6 oraz zasa!6 2s1a)ania w6sokoŠci ¯wia!czenia
6k2p2Ǿ ¯wia!czenia z 1612ĸ2 ¯*ierci oraz ¯wia!czenia z 1612ĸ2 oƓ6cia.
19Ȝ Pozycja Inwestycyjna Ȕ Ubezpieczeniow6 2n!2sz api1aĸow6 )2b or1#e) o!e)ow6Ǿ wskaz6wan6 przez Ubezpiecza'ûcego
w 6spoz6c'i 1aĸe' )2b 6spoz6c'i e!norazowe' oraz !6spoz6c'i onwers'i.
2ǕȜ Fundusz Inwestycyjny Ȕ #2n!2sz inwes16c6'n6 !ziaĸa'ûc6 na 1er61ori2* paĺs1w czĸonkowskic% Unii 2rope'skie' )2b
#2n!2sz inwes16c6'n6 e*i12'ûc6 'e!nos1ki 2czes1nic1wa i cer16Ɯka16 inwes16c6'ne !op2szczone !o p2b)icznego obro12
na r6nkac% reg2)owan6c% poza granica*i paĺs1w czĸonkowskic% Unii 2rope'skie'.
21Ȝ Portfel Modelowy țPMȜ Ȕ zes1aw e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ kons1r2owan6 na po!s1awie bieƓûc6c% reko*en!ac'i pro#es'ona)nego zewnĖ1rznego !ora!c6 Ubezpiecz6cie)aǾ !ziaĸa'ûcego na po!s1awie o!powie!niego zezwo)enia organ2 na!zor2Ȁ
reko*en!ac'e zewnĖ1rznego !ora!c6 okreŠ)a'û skĸa! procen1ow6 e!nos1ek 2n!2sz6 poszczegŃ)n6c% Ubezpieczeniow6c%
2n!2sz6 api1aĸow6c% w !an6* or1#e)2 o!e)ow6*.
22Ȝ Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy țUFKȜ Ȕ w6!zie)on6 #2n!2sz ak16wŃw Ubezpiecz6cie)a.
23Ȝ Uezpieczeniowy Fundusz Kapitaĸowy Skandia Akcji Gloalnych țFundusz Skandia Akcji GloalnychȜ – Ubezpieczeniow6 2n!2sz api1aĸow6 )ok2'ûc6 Šro!ki w er16Ɯka16 2n!2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1egoǾ k1Ńrego !eƜnic'a oraz
c%arak1er6s16ka okreŠ)ona 'es1 w o!a1kow6* eg2)a*inie Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego kan!ia kc'i
)oba)n6c%.
24Ȝ ednostki Funduszu – czĖŠci Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego s1anowiûce proporc'ona)n6 2!ziaĸ w 'ego
k16wac% e11o.
25Ȝ ena ednostki Funduszu – war1oŠþ s1anowiûca w6nik po!zie)enia war1oŠci k16wŃw e11o Ubezpieczeniowego 2n!2sz2
api1aĸowego przez )iczbĖ 'e!nos1ek 1ego #2n!2sz2Ǿ po k1Ńre' Ubezpiecz6cie) zapis2'e )2b o!pis2'e e!nos1ki 2n!2sz2
na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6.
26Ȝ ena Emisyjna – cenaǾ po k1Ńre' Ubezpiecz6cie) zapisze na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6 Šro!ki poc%o!zûce ze kĸa!ki
oczû1kowe'Ǿ rŃwna cenie e*is6'ne' cer16Ɯka12 wskazane' w war2nkac% e*is'i er16Ɯka1Ńw 2n!2sz2 nwes16c6'nego
a*kniĖ1ego wĸaŠciwe' !)a !ane' e*is'i 2n!2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego.
2ǜȜ zieĺ Wyceny – !zieĺǾ w k1Ńr6* 2s1a)ane sû en6 e!nos1ek 2n!2sz6.
2ǝȜ Aktywa Netto – ak16wa Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego po*nie'szone o 'ego zobowiûzania.
29Ȝ yspozycja Staĸa – !6spoz6c'a inwes1owania kĸa!ki oczû1kowe' w ra*ac% U*ow6 w ariancie nwes16c6'n6* O1war16* oraz kĸa!ek okac6'n6c%Ǿ skĸa!ana przez Ubezpiecza'ûcegoǾ okreŠ)a'ûca sposŃb po!ziaĸ2 16c% skĸa!ek po*iĖ!z6
poszczegŃ)ne oz6c'e nwes16c6'ne.
3ǕȜ yspozycja ednorazowa – !6spoz6c'a skĸa!ana przez Ubezpiecza'ûcego !o16czûca inwes1owania 'e!ne' kĸa!ki
okac6'ne'Ǿ k1Ńra zos1anie zapĸacona po !ni2 zĸoƓenia !6spoz6c'i.
31Ȝ Konwersja – za*ianaǾ na po!s1awie wskazania Ubezpiecza'ûcegoǾ czĖŠci )2b caĸoŠci oz6c'i nwes16c6'n6c% na inne
oz6c'e nwes16c6'neǾ !os1Ėpne w ra*ac% U*ow6 ț!o16cz6 ac%2nk2 okac6'nego 1aĸego oraz arian12 nwes16c6'nego
O1war1egoȜ.
achunki w ramach Umowy
32Ȝ achunek ednostek Funduszy – w6o!rĖbnion6 !)a !ane' U*ow6 re'es1r Šro!kŃw prowa!zon6 przez Ubezpiecz6cie)aǾ
na k1Ńr6* zapis6wana 'es1 war1oŠþ Šro!kŃw s1anowiûc6c% po!s1awĖ !)a 2s1a)enia w6sokoŠci Šwia!czeĺ w6nika'ûc6c%
z U*ow6Ǿ w6raƓon6 poprzez e!nos1ki 2n!2sz6Ǿ k1Ńrego ak12a)na war1oŠþ 2s1a)ana 'es1 w oparci2 o en6 e!nos1ek
2n!2sz6Ǿ )2b w prz6pa!kac% okreŠ)on6c% w OU bezpoŠre!nio w Šro!kac% pieniĖƓn6c%.
33Ȝ WartoŠþ achunku – war1oŠþ Šro!kŃw poc%o!zûc6c% ze kĸa!ki oczû1kowe'Ǿ zapisan6c% w !an6* !ni2 na ac%2nk2
e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ ob)iczona 'ako )iczba e!nos1ek 2n!2sz6 po*noƓona przez wĸaŠciwe en6 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ
a w prz6pa!kac% okreŠ)on6c% w OUǾ powiĖkszona o war1oŠþ Šro!kŃw pieniĖƓn6c%.
34Ȝ achunek Lokacyjny Staĸy – nieza)eƓn6 o! ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ !o!a1kow6 re'es1r Šro!kŃw !)a !ane' U*ow6Ǿ
na k1Ńr6* zapis6wane sû w pos1aci e!nos1ek 2n!2sz6 )2b Šro!kŃw pieniĖƓn6c%Ǿ Šro!ki poc%o!zûce ze kĸa!ek
okac6'n6c% oraz Šro!ki przeniesione z ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ zgo!nie z Ȩ 15 OU.
35Ȝ WartoŠþ achunku Lokacyjnego Staĸego – war1oŠþ Šro!kŃw zapisan6c% na ac%2nk2 okac6'n6* 1aĸ6* w !an6*
!ni2Ǿ ob)iczona 'ako )iczba e!nos1ek 2n!2sz6 po*noƓona przez wĸaŠciwe en6 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ a w prz6pa!kac%
okreŠ)on6c% w OUǾ powiĖkszona o war1oŠþ Šro!kŃw pieniĖƓn6c%.
okumenty
36Ȝ Umowa – 2*owa 2bezpieczenia zawar1a *iĖ!z6 Ubezpiecz6cie)e* a Ubezpiecza'ûc6* zgo!nie z ninie'sz6*i OU.
3ǜȜ Polisa – !ok2*en1 po1wier!za'ûc6 zawarcie U*ow6 *iĖ!z6 Ubezpiecza'ûc6* i Ubezpiecz6cie)e*.
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3ǝȜ egulamin Uezpieczeniowych Funduszy Kapitaĸowych – reg2)a*in zawiera'ûc6 w szczegŃ)noŠci c%arak1er6s16kĖ
ak16wŃw wc%o!zûc6c% w skĸa! Ubezpieczeniow6c% 2n!2sz6 api1aĸow6c%Ǿ kr61eria !obor2 ak16wŃw oraz zasa!6 ic%
!6wers6Ɯkac'i i inne ograniczenia inwes16c6'neǾ s1anowiûc6 in1egra)nû czĖŠþ OU.
39Ȝ odatkowy egulamin Uezpieczeniowego Funduszu Kapitaĸowego Skandia Akcji Gloalnych țodatkowy egulamin
Funduszu Skandia Akcji GloalnychȜ – reg2)a*in zawiera'ûc6 w szczegŃ)noŠci c%arak1er6s16kĖ ak16wŃw wc%o!zûc6c%
w skĸa! Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego kan!ia kc'i )oba)n6c%Ǿ kr61eria !obor2 ak16wŃw oraz zasa!6
ic% !6wers6Ɯkac'i i inne ograniczenia inwes16c6'neǾ s1anowiûc6 in1egra)nû czĖŠþ OU.

AES UEPIEENIA
§3
akres 2bezpieczenia obe'*2'eǿ
1Ȝ !oƓ6cie przez Ubezpieczonego a16 oƓ6ciaȀ
2Ȝ Š*ierþ Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.

WAIANT INWESTJNE
§4
We wniosku o zawarcie Umowy wskazujesz Wariant Inwestycyjny oowiûzujûcy dla Twojego achunku ednostek
Funduszy. MoƓesz wyraþ wariant z Funduszem Skandia Akcji Gloalnych țWariant Inwestycyjny amkniĖtyȜ alo
wariant z szerokû ofertû UFK i Portfeli Modelowych țWariant Inwestycyjny OtwartyȜ.
1. e wniosk2 o zawarcie U*ow6 Ubezpiecza'ûc6 wskaz2'e 'e!en z arian1Ńw nwes16c6'n6c%Ǿ obowiûz2'ûc6 !)a !ane' U*ow6
w ra*ac% ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6Ǿ okreŠ)a'ûc6 zakres o#er16 inwes16c6'ne' w ra*ac% ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6ǿ
1Ȝ arian1 nwes16c6'n6 a*kniĖ16 – w ra*ac% k1Ńrego Šro!ki na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6 inwes1owane sû w Ubezpieczeniow6 2n!2sz api1aĸow6 kan!ia kc'i )oba)n6c%.  prz6pa!k2 w6bor2 1ego arian12 Ubezpiecza'ûc6 nie
*oƓe korz6s1aþ z o#er16 inn6c% oz6c'i nwes16c6'n6c% oraz nie *oƓe skĸa!aþ w ra*ac% ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6
!6spoz6c'i onwers'i oraz 6spoz6c'i 1aĸe'.
2Ȝ arian1 nwes16c6'n6 O1war16 - w ra*ac% k1Ńrego Šro!ki na ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6 inwes1owane sû w oz6c'e
nwes16c6'ne wskazane w 6kazie oz6c'i nwes16c6'n6c% !os1Ėpn6c% !)a U*ow6Ǿ z w6ĸûczenie* 2n!2sz2 kan!ia kc'i
)oba)n6c%.  prz6pa!k2 w6bor2 1ego arian12 Ubezpiecza'ûc6 *oƓe skĸa!aþ w ra*ac% ac%2nk2 e!nos1ek 2n!2sz6
!6spoz6c'e onwers'i oraz 6spoz6c'Ė 1aĸû.
Wpĸyw Wariantu Inwestycyjnego na warunki Umowy
2. arian1 nwes16c6'n6 wpĸ6wa na !zieĺ w6s1awienia o)is6Ǿ zasa!6 2s1a)ania kwo16 o!s1ûpienia oraz zasa!6 2s1a)ania
w6sokoŠci ¯wia!czenia 6k2p2Ǿ ¯wia!czenia z 1612ĸ2 ¯*ierci i ¯wia!czenia z 1612ĸ2 oƓ6cia.
eƓeli Twoja Umowa funkcjonuje w Wariancie Inwestycyjnym amkniĖtymǾ to w trakcie jej trwania masz prawo do
przejŠcia w Wariant Inwestycyjny Otwarty. miana Wariantu Inwestycyjnego Otwartego na Wariant Inwestycyjny
amkniĖty nie jest moƓliwa.
3.  kaƓ!6* czasie 1rwania U*ow6Ǿ a)e nie wczeŠnie' niƓ po 2pĸ6wie 1 rok2 1rwania U*ow6Ǿ Ubezpiecza'ûc6 *a prawo !o
zĸoƓenia wniosk2 o przeniesienie Šro!kŃw z arian12 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego !o arian12 nwes16c6'nego O1war1ego.
 1aki* prz6pa!k2 Šro!ki zos1anû zapisane w pos1aci e!nos1ek 2n!2sz2 Ubezpieczeniowego 2n!2sz2 api1aĸowego
kan!ia Op1i*2* 2b#2n!2sz Op1i*2* o1Ńwkow6 țko!ǿ O1Ȝ.
W zaleƓnoŠci od daty wpĸyniĖcia wniosku w danym miesiûcu kalendarzowymǾ odpisanie ednostek Funduszu
Skandia Akcji Gloalnych i zapisanie ich jako innej Pozycji Inwestycyjnej w Wariancie Inwestycyjnym Otwartym
odĖdzie siĖ wedĸug róƓnych ni Wyceny.
4. rzeniesienie Šro!kŃwǾ o k1Ńr6* *owa w 2s1. 3 zos1anie !okonane przez Ubezpiecz6cie)a zgo!nie z zasa!a*i okreŠ)on6*i
w poniƓsze' 1abe)iǿ
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Odpisanie ednostek Uezpieczeniowego Funduszu Kapitaĸowego
Skandia Akcji Gloalnych:

apisanie Šrodków na achunku
ednostek Funduszy w postaci
ednostek Funduszu OPT1:

W przypadku wpĸyniĖcia wniosku
W przypadku wpĸyniĖcia wniosku
w okresie od 1. do 18. dnia danego
w okresie od 19. do koĺca danego
miesiûca kalendarzowego:
miesiûca kalendarzowego:
e!ĸ2g en6 e!nos1ki 2n!2sz2
e!ĸ2g en6 e!nos1ki 2n!2sz2
z nia 6cen6 !okonane' w *iesiûc2 z nia 6cen6 !okonane' w *iesiûc2
o1rz6*ania wniosk2 o przeniesienie
nas1Ėp2'ûc6* po *iesiûc2 o1rz6*aŠro!kŃwǾ z zas1rzeƓenie* 2s1. 5 oraz
nia wniosk2 o przeniesienie Šro!kŃwǾ
Ȩ 3Ǖ OU.
z zas1rzeƓenie* 2s1. 5 oraz Ȩ 3Ǖ OU.
e!ĸ2g en e!nos1ek 2n!2sz6 z na'b)iƓszego nia 6cen6 nas1Ėp2'ûcego
nie pŃƑnie' niƓ w !w2nas16* !ni2 robocz6* o! nia 6cen6 2n!2sz2
kan!ia kc'i )oba)n6c% okreŠ)a'ûcego enĖ e!nos1ki 2n!2sz2 kan!ia
kc'i )oba)n6c%Ǿ po k1Ńre' zos1aĸ6 o!pisane e!nos1ki Ubezpieczeniowego
2n!2sz2 api1aĸowego kan!ia kc'i )oba)n6c%.

5. O!pisanie e!nos1ek 2n!2sz2 kan!ia kc'i )oba)n6c%Ǿ zgo!nie z 2s1. 4Ǿ nas1ûpi po! war2nkie* zrea)izowania 1ransakc'i
2*orzenia er16Ɯka1Ńw 2n!2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego przez 1en #2n!2sz.  prz6pa!k2 brak2 *oƓ)iwoŠci rea)izac'i
1e' 1ransakc'i z prz6cz6n wskazan6c% w 1a12cie 2n!2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1egoǾ o!pisanie e!nos1ek 2n!2sz2
kan!ia kc'i )oba)n6c% nas1ûpi prz6 2wzg)Ė!nieni2 en6 e!nos1ki 2n!2sz2 z na'b)iƓszego nia 6cen6Ǿ po k1Ńr6*
1ransakc'a 2*orzenia er16Ɯka1Ńw 2n!2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego bĖ!zie *ogĸa zos1aþ zrea)izowana.
6. o przeniesieni2 Šro!kŃw i z*ianie arian12 nwes16c6'negoǾ !o U*ow6 w ariancie nwes16c6'n6* O1war16* Ubezpiecza'ûc6
bĖ!zie *iaĸ *oƓ)iwoŠþ skĸa!ania !6spoz6c'i onwers'iǾ zgo!nie z zasa!a*i okreŠ)on6*i w Ȩ 14 2s1. 5 – ǜ.
ǜ. *iana arian12 nwes16c6'nego O1war1ego na arian1 nwes16c6'n6 a*kniĖ16 nie 'es1 *oƓ)iwa.

AS TWANIA UOW
§5
1. U*owa zawierana 'es1 na Okres Ubezpieczenia koĺczûc6 siĖ w !ni2 a16 oƓ6cia. ĸ2goŠþ 1rwania U*ow6 2za)eƓniona 'es1
o! wiek2 Ubezpieczonego ak12a)nego na !zieĺ zawarcia U*ow6.
Przy zawieraniu Umowy ierzemy pod uwagĖ Twój wiek.
2. ini*a)n6 oraz *aks6*a)n6 wiek Ubezpieczonego 2*oƓ)iwia'ûc6 zawarcie U*ow6 zos1aĸ okreŠ)on6 w 2s1. 1 aĸûcznika
nr 1 do OWU.

AWAIE UOW
§6
1. War2nkie* zawarcia U*ow6 'es1 ĸûczne speĸnienie nas1Ėp2'ûc6c% przesĸanekǿ
1Ȝ zĸoƓenie prawidĸowo w6peĸnionegoǾ ko*p)e1nego wniosk2 o zawarcie U*ow6Ǿ podpisanego przez Ubezpiecza'ûcego
bĖdûcego 'ednoczeŠnie Ubezpieczon6*Ǿ
2Ȝ akcep1ac'a wniosk2 o zawarcie U*ow6 przez Ubezpiecz6cie)aǾ
3Ȝ na wniosek Ubezpiecz6cie)a - w6peĸnienie doda1kow6c% #or*2)arz6Ǿ dos1arczenie doda1kowe' dok2*en1ac'i *ed6czne'
orazǾ na Ɠûdanie i kosz1 Ubezpiecz6cie)aǾ poddanie siĖ badanio* )ekarski* przez UbezpieczonegoǾ w zakresie w6*agan6*
przez Ubezpiecz6cie)a – w p)acŃwce wskazane' )2b za1wierdzone' przez Ubezpiecz6cie)a.
2. Ubezpiecz6cie) *oƓeǿ
1Ȝ zwrŃciþ wniosek o zawarcie U*ow6 do 2z2peĸnienia - w prz6padk2 niew6peĸnienia wniosk2Ǿ zgodnie z 2s1. 1 pk1 1ȜǾ
2Ȝ zaƓûdaþ doda1kow6c% dok2*en1Ńw i in#or*ac'i wskazan6c% w 2s1. 1 pk1 3ȜǾ niezbĖdn6c% do pod'Ėcia dec6z'i o zawarci2
U*ow6.
3. W prz6padk2 niewpĸ6niĖcia kĸadki oczû1kowe' na rac%2nek bankow6 Ubezpiecz6cie)a )2b brak2 doda1kow6c% dok2*en1Ńw
i in#or*ac'iǾ o k1Ńr6c% *owa w 2s1. 2Ǿ waƓnoŠþ wniosk2 o zawarcie U*ow6 w6gasa z 2pĸ6we* 9Ǖ dni od da16 'ego sporzûdzenia.
a1a sporzûdzenia wniosk2 o zawarcie U*ow6 'es1 wskazana na 16* wniosk2.
PrzypadkiǾ w których mamy prawo do odmowy zawarcia Umowy
4. Ubezpiecz6cie) *a prawo nie zaakcep1owaþ wniosk2 o zawarcie U*ow6 i od*Ńwiþ zawarcia U*ow6Ǿ w szczegŃ)noŠci
w prz6padk2 w6bor2 Warian12 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego w s612ac'iǿ
1Ȝ nieosiûgniĖcia *ini*a)nego pozio*2 s2*6 kĸadek oczû1kow6c%Ǿ pozwa)a'ûcego na rea)izac'Ė ce)2 2nd2sz2 kandia
kc'i )oba)n6c% okreŠ)onego w war2nkac% dane' e*is'i 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1egoǾ a w zwiûzk2 z 16* brak2
*oƓ)iwoŠci nab6cia er16Ɯka1Ńw 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1egoǾ o k1Ńr6* *owa w oda1kow6* eg2)a*inie
Ubezpieczeniowego 2nd2sz2 api1aĸowego kandia kc'i )oba)n6c%Ǿ a)bo
2Ȝ z*ian6 2war2nkowaĺ prawn6c% )2b przekroczenia *aks6*a)ne' war1oŠci wpĸa1 okreŠ)one' w 1a12cie oraz war2nkac% dane'
e*is'i 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego bûdƑ dokonania z*ian w 1a12cie 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1egoǾ
o k1Ńr6* *owa w oda1kow6* eg2)a*inie Ubezpieczeniowego 2nd2sz2 api1aĸowego kandia kc'i )oba)n6c%Ǿ
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na sk21ek k1Ńr6c% nie bĖdzie *oƓ)iwe zrea)izowanie ce)2 2nd2sz2 kandia kc'i )oba)n6c%Ǿ zgodnie z war2nka*i
okreŠ)on6*i w OWU )2b oda1kow6* eg2)a*inie 2nd2sz2 kandia kc'i )oba)n6c%.
W 1aki* prz6padk2 Ubezpiecz6cie) zwrŃci Ubezpiecza'ûce*2 zapĸaconû kĸadkĖ oczû1kowû w 1er*inie ǜ dni od dnia
od*ow6 zawarcia U*ow6.

WSTAWIENIE POLIS
§7
1.  zas1rzeƓenie* prawa do od*ow6 zawarcia U*ow6Ǿ Ubezpiecz6cie) po1wierdza zawar1û U*owĖ oraz wskaz2'e poczû1ek
Okres2 UbezpieczeniaǾ w6s1awia'ûc o)isĖ. zieĺ w6s1awienia o)is6 s1anowi dzieĺ poczû1k2 Okres2 Ubezpieczenia.
ata wystawienia Polisy zaleƓy od wyranego Wariantu Inwestycyjnego.
2. W za)eƓnoŠci od w6branego przez Ubezpiecza'ûcego Warian12 nwes16c6'nego oraz da16 zapĸa16 kĸadki oczû1kowe' țcz6)i
dniaǾ w k1Ńr6* kĸadka oczû1kowa wpĸ6nĖĸa na rac%2nek bankow6 Ubezpiecz6cie)aȜǿ
1Ȝ )a U*Ńw zawar16c% w Wariancie nwes16c6'n6* O1war16* - w6s1awienie o)is6 nas1ûpi niezwĸocznieǾ nie pŃƑnie' niƓ
w 1er*inie ǜ dni po speĸnieni2 wsz6s1kic% war2nkŃw wskazan6c% w Ȩ 6 2s1. 1 i zapĸacie przez Ubezpiecza'ûcego kĸadki
oczû1kowe'Ǿ
2Ȝ )a U*Ńw zawar16c% w Wariancie nwes16c6'n6* a*kniĖ16* - w6s1awienie o)is6 nas1ûpi po speĸnieni2 wsz6s1kic%
war2nkŃw wskazan6c% w Ȩ 6 2s1. 1 i zapĸacie przez Ubezpiecza'ûcego kĸadki oczû1kowe'Ǿ zgodnie z da1û wskazanû
w poniƓsze' 1abe)iǿ
zieĺ zapĸaty Skĸadki Poczûtkowej
W okresie od 1. do 20. dnia
danego *iesiûca ka)endarzowego.
W okresie od 21. dnia danego *iesiûca ka)endarzowego
do koĺca 1ego *iesiûca ka)endarzowego.

ata wystawienia Polisy
zieĺ prz6pada'ûc6 w okresie po*iĖdz6 21. a 2ǝ. dnie*
*iesiûca ka)endarzowegoǾ w k1Ńr6* zos1aĸa zapĸacona
kĸadka oczû1kowa.
zieĺ prz6pada'ûc6 w okresie po*iĖdz6 21. a 2ǝ. dnie*
*iesiûca ka)endarzowego nas1Ėp2'ûcego
po *iesiûc2 zapĸa16 kĸadki oczû1kowe'.

Przykĸady terminów wystawiania Polisy w zaleƓnoŠci od dnia zapĸaty Skĸadki Poczûtkowej w przypadku
Wariantu Inwestycyjnego amkniĖtego
a1a podpisania ko*p)e1nego wniosk2 o zawarcie U*ow6 – 15 czerwca 2016 r.
Wniosek zos1aĸ zaakcep1owan6 przez Ubezpiecz6cie)a bez koniecznoŠci w6peĸniania doda1kow6c% dok2*en1Ńw
i in#or*ac'i.
oniƓsze prz6kĸad6 do16czû ww. wniosk2 i wskaz2'û da1Ė w6s1awienia o)is6 w za)eƓnoŠci do 1er*in2Ǿ kied6 zos1aĸa
zapĸacona kĸadka oczû1kowaǿ
Przykĸad nr 1
a1a zapĸa16 kĸadki oczû1kowe' țcz6)i dzieĺǾ w k1Ńr6* kwo1a 1a wpĸ6nĖĸa na rac%2nek bankow6 kandiiȜ
– 17 czerwca 2016 r.
a1a w6s1awienia o)is6 – po*iĖdz6 21. a 2ǝ. czerwca 2016 r.
Przykĸad nr 2
a1a zapĸa16 kĸadki oczû1kowe' țcz6)i dzieĺǾ w k1Ńr6* kwo1a 1a wpĸ6nĖĸa na rac%2nek bankow6 kandiiȜ
– 28 czerwca 2016 r.
a1a w6s1awienia o)is6 – po*iĖdz6 21. a 28. )ipca 2016 r.
3. Ubezpiecz6cie) zas1rzega sobie prawo do z*ian6 *aks6*a)nego 1er*in2 zapĸa16 kĸadki oczû1kowe' wskazanego w 1abe)i
w 2s1. 2 pk1 2Ȝ 2*oƓ)iwia'ûcego w6s1awienie o)is6 w *iesiûc2 ka)endarzow6*Ǿ w k1Ńr6* zos1aĸa zapĸacona kĸadka
oczû1kowaǾ w6ĸûcznie 'eƓe)i wczeŠnie'sza zapĸa1a kĸadki oczû1kowe' bĖdzie konieczna z 2wagi na skrŃcenie okres2 nab6cia
er16Ɯka1Ńw 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego wskazanego w war2nkac% dane' e*is'i 2nd2sz2 nwes16c6'nego.
W 1aki* prz6padk2 Ubezpiecz6cie) poin#or*2'e Ubezpiecza'ûcego o *aks6*a)n6* 1er*inie zapĸa16 kĸadki oczû1kowe'
prz6 skĸadani2 wniosk2 o zawarcie U*ow6.
4. Ubezpiecz6cie) dorĖcza o)isĖ Ubezpiecza'ûce*2 w 1er*inie 14 ni obocz6c% od 'e' w6s1awienia.
Masz prawo sprzeciwiþ siĖ warunkom wskazanym w PolisieǾ których nie ma w OWU lu we wniosku o zawarcie
UmowyǾ jeŠli uwaƓaszǾ Ɠe sû dla ieie niekorzystne. Masz na to 7 dniǾ liczûc od dnia dorĖczenia Polisy.
PamiĖtaj jednakǾ Ɠe zĸoƓenie sprzeciwu spowodujeǾ Ɠe Umowa nie zostanie zawarta.
5. W prz6padk2Ǿ gd6 o)isa zawiera pos1anowieniaǾ k1Ńre odbiega'û na niekorz6Šþ Ubezpiecza'ûcego od 1reŠci zĸoƓonego przez
Ubezpiecza'ûcego wniosk2 o zawarcie U*ow6 )2b OWUǾ Ubezpiecz6cie) prz6 dorĖczeni2 o)is6 pise*nie powiada*ia o 16*
Ubezpiecza'ûcegoǾ w6znacza'ûc *2 sied*iodniow6 1er*in na zgĸoszenie sprzeciw2. er*inǾ o k1Ńr6* *owa pow6Ɠe'Ǿ 2waƓa
siĖ za zac%owan6Ǿ 'eƓe)i przed 'ego 2pĸ6we* Ubezpiecza'ûc6 zĸoƓ6 Ubezpiecz6cie)owi sprzeciw w sposŃb 2*oƓ)iwia'ûc6
'ednoznaczne 2s1a)enie da16 zĸoƓenia 1ego sprzeciw2.
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6. W prz6padk2 brak2 sprzeciw2 wskazanego w 2s1. 5Ǿ U*owa doc%odzi do sk21k2 zgodnie z 1reŠciû o)is6Ǿ nas1Ėpnego dnia
po 2pĸ6wie w6znaczonego sied*iodniowego 1er*in2 na zgĸoszenie sprzeciw2. W razie zgĸoszenia sprzeciw2 wskazanego
w 2s1. 5Ǿ U*owa nie zos1anie zawar1a i Ubezpiecz6cie) zwrŃci Ubezpiecza'ûce*2 kĸadkĖ oczû1kowû w 1er*inie 7 dni od
dnia o1rz6*ania sprzeciw2.

OSTMPIENIA O UOW
§8
Wypeĸnienie wniosku o odstûpienie na odpowiednim formularzu Uezpieczyciela
usprawni proces wypĸaty Šrodków.
W okresie 30 dni od zawarcia Umowy masz prawo do odstûpienia Ȕ wtedy Umowa nie dojdzie do skutku.
1.  zas1rzeƓenie* sied*iodniowego 1er*in2 na zgĸoszenie sprzeciw2Ǿ o k1Ńr6* *owa w Ȩ 7 2s1. 5Ǿ Ubezpiecza'ûc6 *oƓe
ods1ûpiþ od U*ow6 w 1er*inie 30 dniǾ )iczûc od dnia zawarcia U*ow6 wskazanego w o)isie. W prz6padk2Ǿ o k1Ńr6* *owa
w Ȩ 7 2s1. 5Ǿ 1er*in na ods1ûpienie )iczon6 'es1 od da16 2pĸ6w2 1er*in2 na zgĸoszenie sprzeciw2. eƓe)i na'pŃƑnie' w c%wi)i
zawarcia U*ow6 Ubezpiecz6cie) nie poin#or*owaĸ Ubezpiecza'ûcego o prawie ods1ûpienia od 2*ow6Ǿ 1er*in 30 dniǾ
o k1Ńr6* *owa pow6Ɠe'Ǿ biegnie od dniaǾ w k1Ńr6* Ubezpiecza'ûc6 dowiedziaĸ siĖ o 16* prawie. er*in 30 dni 2waƓa siĖ
za zac%owan6Ǿ 'eƓe)i przed 'ego 2pĸ6we* Ubezpiecza'ûc6 zĸoƓ6 Ubezpiecz6cie)owi oŠwiadczenie o ods1ûpieni2 od U*ow6
w sposŃb 2*oƓ)iwia'ûc6 'ednoznaczne 2s1a)enie da16 'ego zĸoƓenia.
2. Ods1ûpienie s1a'e siĖ sk21eczne z dnie* zĸoƓenia Ubezpiecz6cie)owi oŠwiadczenia Ubezpiecza'ûcego o ods1ûpieni2.
WysokoŠþ kwoty odstûpienia
3. W prz6padk2 ods1ûpienia od U*ow6Ǿ o k1Ńr6* *owa w 2s1. 1Ǿ Ubezpiecz6cie) zwraca Ubezpiecza'ûce*2 kwo1Ė ods1ûpienia
rŃwnû zapĸacone' kĸadce oczû1kowe' oraz kĸadce okac6'ne' țo i)e zos1aĸa zapĸaconaȜǿ
1Ȝ po*nie'szonû o opĸa1Ė za r6z6ko na)eƓnû za okresǾ w k1Ńr6* Ubezpiecz6cie) 2dzie)aĸ oc%ron6 2bezpieczeniowe'Ǿ oraz
2Ȝ po*nie'szonû )2b powiĖkszonû o kwo1Ė w6nika'ûcû ze z*ian en ednos1ek 2nd2sz6Ǿ pows1aĸû w zwiûzk2 z a)okac'û
kĸadki oczû1kowe' na ac%2nk2 ednos1ek 2nd2sz6 oraz kĸadki okac6'ne' na ac%2nk2 okac6'n6* 1aĸ6* țo i)e
zos1aĸa zapĸaconaȜ w okresieǾ w k1Ńr6* Ubezpiecz6cie) 2dzie)aĸ oc%ron6 2bezpieczeniowe' oraz
3Ȝ w prz6padk2 Warian12 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego rŃwnieƓ po*nie'szonû )2b powiĖkszonû o kwo1Ė w6nika'ûcû z rŃƓnic6
po*iĖdz6 enû *is6'nû a enû ednos1ki 2nd2sz2 kandia kc'i )oba)n6c%Ǿ pows1aĸe' w zwiûzk2 z a)okac'û kĸadki
oczû1kowe' na ac%2nk2 ednos1ek 2nd2sz6.
W okresie 60 dni od otrzymania tzw. pierwszej informacji rocznej țjest to informacja o aktualnej wartoŠci Twojego
achunku oraz wysokoŠci Šwiadczeĺ z UmowyȜ masz po raz kolejny prawo do odstûpienia od UmowyǾ lecz na
innych warunkach.
4. Ubezpiecza'ûc6 *oƓe ods1ûpiþ od U*ow6 w 1er*inie 60 dni od dnia o1rz6*ania po raz pierwsz6 in#or*ac'i o w6sokoŠci
ŠwiadczeĺǾ w 16* rŃwnieƓ ¯wiadczenia W6k2p2Ǿ prz6sĸ2g2'ûc6c% z 1612ĸ2 zawar1e' U*ow6Ǿ do k1Ńre' przekaz6waniaǾ zgodnie
z przepisa*i prawaǾ Ubezpiecz6cie) zobowiûzan6 'es1 nie rzadzie' niƓ raz w rok2.
5. W prz6padk2 ods1ûpienia od U*ow6Ǿ o k1Ńr6* *owa w 2s1. 4Ǿ Ubezpiecz6cie) w6pĸaca Ubezpiecza'ûce*2 kwo1Ė rŃwnû
kwocie ¯wiadczenia W6k2p2Ǿ 2s1a)onû zgodnie z zasada*i okreŠ)on6*i w Ȩ 21 2s1. 1.
asady wyliczania kwoty do wypĸaty
Ustalenie kwoty odstûpienia w czĖŠci dotyczûcej Skĸadki Poczûtkowej zaleƓy od Wariantu InwestycyjnegoǾ natomiast
w czĖŠci dotyczûcej Skĸadki Lokacyjnej jest jednakowe dla ou Wariantów Inwestycyjnych.
6. asad6 ob)iczania kwo16 w6pĸacane' Ubezpiecza'ûce*2 w prz6padk2 ods1ûpieniaǾ o k1Ńre' *owa w 2s1. 3 a)bo 2s1. 5Ǿ w czĖŠci
odnoszûce' siĖ doǿ
1Ȝ War1oŠci ac%2nk2Ǿ na k1Ńr6* zos1aĸa zapisana kĸadka oczû1kowa - 2za)eƓnione sû od Warian12 nwes16c6'negoǾ
obowiûz2'ûcego d)a dane' U*ow6Ǿ
2Ȝ War1oŠci ac%2nk2 okac6'nego 1aĸegoǾ na k1Ńr6* zos1aĸa zapisana kĸadka okac6'na – sû 'ednakowe d)a wsz6s1kic%
U*ŃwǾ bez wzg)Ėd2 na Warian1 nwes16c6'n6Ǿ
okreŠ)one sû w poniƓsze' 1abe)iǿ
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asady ustalania
kwoty odstûpienia
w zakresie:

Wariant Inwestycyjny
amkniĖty

Wariant Inwestycyjny
Otwarty

WartoŠþ achunkuǾ
na którym zostaĸa
zapisana
Skĸadka Poczûtkowa

aȜ W prz6padk2 zĸoƓenia oŠwiadczenia o ods1ûpieni2
w okresie od 1. do 18. dnia danego *iesiûca ka)endarzowego – czĖŠþ 1a ob)iczona zos1anie wedĸ2g en6
ednos1ki 2nd2sz2 z nia W6cen6 dokonane' w *iesiûc2 o1rz6*ania przez Ubezpiecz6cie)a oŠwiadczenia
o ods1ûpieni2Ǿ z zas1rzeƓenie*
2s1. 7 oraz Ȩ 30.
bȜ W prz6padk2 zĸoƓenia oŠwiadczenia o ods1ûpieni2
w okresie od 19. dnia danego *iesiûca ka)endarzowego
do koĺca 1ego *iesiûca ka)endarzowego – czĖŠþ 1a
ob)iczona zos1anie wedĸ2g en6 ednos1ki 2nd2sz2
z nia W6cen6 dokonane' w *iesiûc2 nas1Ėp2'ûc6* po
*iesiûc2 o1rz6*ania przez Ubezpiecz6cie)a oŠwiadczenia o ods1ûpieni2Ǿ z zas1rzeƓenie* 2s1. 7 oraz Ȩ 30.

zĖŠþ 1a ob)iczona zos1anie
wedĸ2g en ednos1ek
2nd2sz6 z nia W6cen6 danego
Ubezpieczeniowego 2nd2sz2
api1aĸowegoǾ nas1Ėp2'ûcego nie
pŃƑnie' niƓ w 1rzeci* ni2 obocz6* od dnia o1rz6*ania przez
Ubezpiecz6cie)a oŠwiadczenia
o ods1ûpieni2Ǿ z zas1rzeƓenie*
Ȩ 24 2s1. 2 oraz Ȩ 30.

WartoŠþ achunku
Lokacyjnego
StaĸegoǾ na którym
zapisana zostaĸa
Skĸadka Lokacyjna

zĖŠþ 1a ob)iczona zos1anie wedĸ2g en ednos1ek 2nd2sz6 z nia W6cen6 danego Ubezpieczeniowego 2nd2sz2 api1aĸowegoǾ nas1Ėp2'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w 1rzeci* ni2 obocz6*
od dnia o1rz6*ania przez Ubezpiecz6cie)a oŠwiadczenia o ods1ûpieni2Ǿ z zas1rzeƓenie* Ȩ 24
2s1. 2 oraz Ȩ 30.

7. Us1a)enie kwo16 ods1ûpienia w czĖŠci do16czûce' 2nd2sz2 kandia kc'i )oba)n6c%Ǿ zgodnie z 2s1. 6Ǿ nas1ûpi pod war2nkie*
zrea)izowania 1ransakc'i 2*orzenia er16Ɯka1Ńw 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego przez 1en #2nd2sz. W prz6padk2
brak2 *oƓ)iwoŠci rea)izac'i 1e' 1ransakc'i z prz6cz6n wskazan6c% w 1a12cie 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1egoǾ 2s1a)enie
kwo16 ods1ûpienia nas1ûpi prz6 2wzg)Ėdnieni2 en6 ednos1ki 2nd2sz2 z na'b)iƓszego nia W6cen6Ǿ po k1Ńr6* 1ransakc'a
2*orzenia er16Ɯka1Ńw 2nd2sz2 nwes16c6'nego a*kniĖ1ego bĖdzie *ogĸa zos1aþ zrea)izowana.
8. oczûwsz6 od dnia za*ian6 ednos1ek 2nd2sz6 do dnia w6pĸa16Ǿ na ac%2nk2 ednos1ek 2nd2sz6 oraz ac%2nk2 okac6'n6* 1aĸ6* zos1anû zapisane nieoprocen1owane Šrodki pieniĖƓne w w6sokoŠci 2s1a)one' w oparci2 o zasad6 okreŠ)one
w ust. 6.
9. W6pĸata kwot6Ǿ o ktŃre' *owa w ust. 3 a)bo ust. 5Ǿ nastûpi po otrz6*aniu przez Ubezpiecz6cie)a oŠwiadczenia o odstûpieniuǾ
nie pŃƑnie' niƓ w ter*inie 14 ni obocz6c% od nia W6cen6 Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ ktŃrego 'ednostkiǾ
w ce)u w6pĸat6 kwot6 odstûpieniaǾ zostaĸ6 odpisane na'pŃƑnie'.

OPOWIEIALNO¯P UEPIEIELA
§9
1. Odpowiedzia)noŠþ Ubezpiecz6cie)a rozpocz6na siĖ w dniu wskazan6* w o)isie 'ako poczûtek Okresu UbezpieczeniaǾ nie
wczeŠnie' 'ednak niƓ od dnia nastĖpnego po dniu zapĸat6 kĸadki oczûtkowe'.
2. Odpowiedzia)noŠþ Ubezpiecz6cie)a z t6tuĸu U*ow6 ograniczona 'est do w6sokoŠci nastĖpu'ûc6c% ŠwiadczeĺǾ szczegŃĸowo
okreŠ)on6c% w Ȩ 19 – 21ǿ
1Ȝ ¯wiadczenia z t6tuĸu oƓ6ciaȀ
2Ȝ ¯wiadczenia z t6tuĸu ¯*ierciȀ
3Ȝ ¯wiadczenia W6kupu.
3. Odpowiedzia)noŠþ Ubezpiecz6cie)a w6gasa w na'wczeŠnie'sze' z nastĖpu'ûc6c% datǿ
1Ȝ odstûpienia od U*ow6Ǿ zgodnie z Ȩ 8Ǿ
2Ȝ rozwiûzania U*ow6Ǿ zgodnie z Ȩ 11.

OGANIENIA OPOWIEIALNO¯I
§ 10
Wyĸûczenia odpowiedzialnoŠci oznaczajû listĖ przypadkówǾ których zaistnienie wpĸywa niekorzystnie na wysokoŠþ
wypĸacanych Šwiadczeĺ.
PrzypadkiǾ w jakich przysĸugujûca i kwota ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci zostanie zmniejszonaǾ
ale nie odmówimy wypĸaty
1. Ubezpiecz6cie) *a prawo ogranicz6þ w6sokoŠþ ¯wiadczenia z t6tuĸu ¯*ierci do w6sokoŠci kwot6 rŃwne' WartoŠci ac%unku
powiĖkszone' o WartoŠþ ac%unku okac6'nego taĸegoǾ w prz6padkuǾ gd6 Š*ierþ Ubezpieczonego spowodowana zostaĸa
)ub zaszĸa w nastĖpstwieǿ

18

1Ȝ popeĸnienia )ub usiĸowania popeĸnienia przez Ubezpieczonego przestĖpstwa u*6Š)negoǾ
2Ȝ sa*obŃ'stwa popeĸnionego w ciûgu pierwsz6c% dwŃc% )at trwania U*ow6Ǿ
3Ȝ wo'n6Ǿ aktŃw terroruǾ dziaĸaĺ wo'enn6c%Ǿ cz6nnego i dobrowo)nego uczestnictwa w aktac% prze*oc6Ǿ za*ieszkac% )ub
rozruc%ac% țc%6baǾ Ɠe uczestnictwo Ubezpieczonego w6nikaĸo z w6kon6wania cz6nnoŠci sĸuƓbow6c%Ǿ stanu w6Ɠsze'
koniecznoŠci )ub obron6 konieczne'ȜǾ
4Ȝ skaƓenia bio)ogicznegoǾ c%e*icznego )ub pro*ieniotwŃrczegoǾ 'eƓe)i b6ĸo one spowodowane dziaĸanie* broni )ub
urzûdzenia w6korz6stu'ûcego energiĖ rozszczepienia 'ûdrowego )ub pro*ieniotwŃrczoŠþ.
2. W prz6padku Š*ierci Ubezpieczonego w okresie pierwsz6c% 2 at o)is6Ǿ Ubezpiecz6cie) ogranicz6 w6sokoŠþ ¯wiadczenia
z t6tuĸu ¯*ierci do w6sokoŠci kwot6 rŃwne' WartoŠci ac%unku powiĖkszone' o WartoŠþ ac%unku okac6'nego taĸegoǾ 'eƓe)i
Š*ierþ Ubezpieczonego spowodowana b6ĸa c%orobûǾ ktŃra b6ĸa zdiagnozowanaǾ )eczona )ub ktŃre' ob'aw6 w6stĖpowaĸ6
w okresie 12 *iesiĖc6 przed dnie* zawarcia U*ow6.
3. Ubezpiecz6cie) *a prawo ogranicz6þ w6sokoŠþ ¯wiadczenia z t6tuĸu ¯*ierci do w6sokoŠci kwot6 rŃwne' ¯wiadczeniu
W6kupuǾ w prz6padku Š*ierci Ubezpieczonego wskutek oko)icznoŠciǾ ktŃr6c% Ubezpieczon6 nie podaĸ do wiado*oŠci
Ubezpiecz6cie)a )ub podaĸ nieprawdziweǾ a w szczegŃ)noŠci zataiĸ swo'û c%orobĖǾ 'eŠ)iǿ
1Ȝ Ubezpiecz6cie) p6taĸ o nie we wniosku o zawarcie U*ow6Ǿ z w6'ûtkie* prz6padkuǾ gd6 U*owa zostaĸa zawarta *i*o
braku odpowiedziǾ oraz
2Ȝ Š*ierþ Ubezpieczonego nastûpiĸa w okresie pierwsz6c% trzec% )at od zawarcia U*ow6.
4. W6pĸata ŠwiadczeniaǾ o ktŃre' *owa w ust. 3Ǿ nastĖpu'e na podstawie wniosku o w6pĸatĖ ¯wiadczenia z t6tuĸu ¯*ierciȀ na
potrzeb6 usta)enia w6sokoŠci ¯wiadczenia W6kupu za dzieĺ rozwiûzania U*ow6 uzna'e siĖ dzieĺ dorĖczenia Ubezpiecz6cie)owi
aktu zgonu Ubezpieczonego )ub odpisu aktu zgonuǾ o ktŃr6* *owa w Ȩ 19 ust. 4 pkt 4. ¯wiadczenie W6kupu ob)iczane 'est
zgodnie z Ȩ 21 i w6pĸacane w ter*inie okreŠ)on6* w Ȩ 18 ust. 4.
5.

eƓe)i we wniosku o zawarcie U*ow6 zostaĸ bĸĖdnie podan6 wiek UbezpieczonegoǾ to w6sokoŠþ pobran6c% opĸat z t6tuĸu
ponoszonego r6z6ka ubezpieczeniowego zostanie skor6gowana do w6sokoŠci opĸatǾ 'akie powinn6 b6þ pobrane d)a
rzecz6wistego wieku Ubezpieczonego w dniu rozpoczĖcia odpowiedzia)noŠci Ubezpiecz6cie)a.

OWIMANIE UOW
§ 11
Umowa moƓe yþ rozwiûzana wczeŠniejǾ w przypadku zajŠcia zdarzenia uezpieczeniowego alo na skutek Twojej
decyzji. PoniƓej znajdziesz dokĸadne informacje na ten temat.
1. U*owa u)ega rozwiûzaniu wskutekǿ
1Ȝ Š*ierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia – z dnie* dorĖczenia Ubezpiecz6cie)owi aktu zgonu Ubezpieczonego
a)bo odpisu aktu zgonuǾ z zastrzeƓenie* ust. 4Ȁ
2Ȝ doƓ6cia przez Ubezpieczonego at6 oƓ6cia – z dnie* at6 oƓ6ciaȀ
3Ȝ rozwiûzania U*ow6 przez Ubezpiecza'ûcego – z dnie* dorĖczenia Ubezpiecz6cie)owi oŠwiadczenia Ubezpiecza'ûcego
o rozwiûzaniuȀ
4Ȝ w6pĸat6 ¯wiadczenia W6kupu – z dnie* dorĖczenia wniosku o caĸkowitû w6pĸatĖ ¯wiadczenia W6kupuȀ
5Ȝ spadku WartoŠci ac%unku poniƓe' wartoŠci na)eƓn6c% opĸat za dan6 iesiûc o)is6Ǿ o ktŃr6c% *owa w Ȩ 22 ust. 1 w dniu
ic% odpisania – z ostatni* dnie* iesiûca o)is6 poprzedza'ûcego iesiûc o)is6Ǿ w ktŃr6* WartoŠþ ac%unku nie
w6starcza na pokr6cie opĸat.
2. W kaƓd6* czasie trwania U*ow6 Ubezpiecza'ûc6 *oƓe zĸoƓ6þ oŠwiadczenie o rozwiûzaniu U*ow6Ǿ w #or*ie pise*ne' )ub
inne' uzgodnione' po*iĖdz6 strona*i.
3. W prz6padkac%Ǿ o ktŃr6c% *owa w ust. 1 pkt 3Ȝ – 5ȜǾ Ubezpiecz6cie) dokona w6pĸat6 ¯wiadczenia W6kupuǾ zgodnie z zasada*i
w6pĸat6 ¯wiadczenia W6kupu okreŠ)on6*i w Ȩ 21.
4. W prz6padku Š*ierci Ubezpieczonego Ubezpiecz6cie) prowadzi ac%unek ednostek undusz6 i pobiera opĸat6 zgodnie
z Ȩ 22Ǿ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ opĸata za r6z6ko pod)ega zwrotowi za okres od dnia Š*ierci Ubezpieczonego do dnia dorĖczenia
aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonu.
5. W prz6padku przedter*inowego rozwiûzania U*ow6 na skutek zĸoƓenia przez Ubezpiecza'ûcego oŠwiadczenia o rozwiûzaniu U*ow6Ǿ spadku WartoŠci ac%unku poniƓe' wartoŠci naleƓn6c% opĸat albo zĸoƓenia wniosku o caĸkowitû w6pĸatĖ
¯wiadczenia W6kupuǾ o ktŃre' *owa w Ȩ 21Ǿ w6pĸacana w6sokoŠþ ¯wiadczenia W6kupu w zakresie WartoŠci ac%unku
uwzglĖdnia poniesione przez Ubezpiecz6ciela koszt6 zwiûzane z zawarcie* U*ow6Ǿ w t6* koszt6 akwiz6c'iǾ koszt6 zwiûzane
z rozwiûzanie* U*ow6Ǿ 'ak rŃwnieƓ koszt6 zwiûzane z prowadzonû przez Ubezpiecz6ciela dziaĸalnoŠciû gospodarczûǾ ktŃre
w zwiûzku z przedter*inow6* 'e' rozwiûzanie* nie bĖdû *ogĸ6 zostaþ pokr6te z opĸat okreŠlon6c% w Ȩ 22Ǿ 'akie b6ĸ6b6
pobierane przez Ubezpiecz6ciela w trakcie caĸego okresuǾ na 'aki U*owa zostaĸa zawarta oraz *arƓĖ z6sku. W6pĸaca'ûc
¯wiadczenie W6kupu Ubezpiecz6ciel nie nalicza ani nie potrûca z w6pĸacanego Šwiadczenia 'akie'kolwiek kar6 u*owne'
lub odstĖpnegoǾ w rozu*ieniu przepisŃw kodeksu c6wilnegoǾ zwiûzan6c% z przedter*inow6* rozwiûzanie* U*ow6.
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SAI
§ 12
1. kĸadka oczûtkowa pĸatna 'est 'ednorazowo.
2. ini*alna oraz *aks6*alna w6sokoŠþ kĸadki oczûtkowe' wskazane sû w ust. 3 aĸûcznika nr 1 do OWU.
3. aks6*alna su*a kĸadek oczûtkow6c% wpĸacon6c% z t6tuĸu wsz6stkic% U*Ńw zawart6c% przez Ubezpiecza'ûcego
w Wariancie nwest6c6'n6* a*kniĖt6* nie *oƓe przekrocz6þ kwot6 wskazane' w aĸûczniku nr 1 do OWU.
4. W prz6padku wpĸat6 kĸadki oczûtkowe' w w6sokoŠci niƓsze' niƓ wskazana we wniosku o zawarcie U*ow6Ǿ U*owa nie
zostanie zawartaǾ a Ubezpiecz6ciel zwrŃci Ubezpiecza'ûce*u wpĸaconû kwotĖ w ter*inie 14 dni od dnia wpĸat6.
5. W prz6padku wpĸat6 kĸadki oczûtkowe' w w6sokoŠci w6Ɠsze' niƓ wskazana we wniosku o zawarcie U*ow6Ǿ Ubezpiecz6ciel
zwrŃci Ubezpiecza'ûce*u kwotĖ nadpĸat6 w ter*inie 14 dni od dnia wpĸat6.
W trakcie trwania Umowy moƓesz wpĸacaþ Skĸadki Lokacyjne.
6. iezaleƓnie od kĸadki oczûtkowe'Ǿ Ubezpiecza'ûc6 *a prawo dokon6wania wpĸat kĸadek okac6'n6c% w w6sokoŠci nie
niƓsze' niƓ *ini*alna w6sokoŠþ kĸadki okac6'ne' okreŠlona w ust. 4 aĸûcznika nr 1 do OWU.
7. kĸadki okac6'ne *ogû b6þ wpĸacane po zawarciu U*ow6Ǿ pod warunkie* zĸoƓenia 6spoz6c'i taĸe' obowiûzu'ûce' dla
ac%unku okac6'nego taĸego.
o kaƓdej Umowy przypisane sû indywidualnie ustalone numery rachunków ankowych:
„achunek ankowy do wpĸaty Skĸadki Poczûtkowej”
„achunek ankowy do wpĸat Skĸadek Lokacyjnych”
okonujûc wpĸatǾ pamiĖtaj o wĸaŠciwym numerze rachunku Ȕ pozwoli to na prawidĸowe zaksiĖgowanie skĸadek.
8. kĸadka oczûtkowa i kĸadki okac6'ne wpĸacane sû na rac%unek bankow6 wskazan6 przez Ubezpiecz6ciela.
9. a dzieĺ zapĸat6 kĸadki oczûtkowe' i kĸadki okac6'ne' uzna'e siĖ dzieĺǾ w ktŃr6* kĸadka oczûtkowa lub kĸadka
okac6'na wpĸ6nĖĸa na rac%unek bankow6 Ubezpiecz6ciela.

APISWANIE SAE NA A UNA
§ 13
Ay moƓna yĸo zainwestowaþ wpĸacane przez ieie skĸadkiǾ musimy dokĸadnie zidentyƜkowaþ Twojû wpĸatĖ.
PamiĖtajǾ ay w tytule przelewu wpisaþ nr wniosku o zawarcie Umowy țw przypadku zapĸaty Skĸadki PoczûtkowejȜ
ûdƑ nr Polisy țw przypadku zapĸaty Skĸadki LokacyjnejȜ.
1. kĸadki zapis6wane sû na rac%unkac% w ra*ac% U*ow6 'ako odpowiednia liczba ednostek undusz6 pod warunkie*Ǿ
Ɠe doku*ent lub polecenie wpĸat6 zawiera dane niezbĖdne do ident6Ɯkac'i Ubezpiecza'ûcegoǾ takie 'ak i*iĖ i nazwisko
Ubezpiecza'ûcego oraz nu*er olis6.
2. kĸadka oczûtkowa po potrûceniu opĸat6 wstĖpne' od kĸadki oczûtkowe' oraz pobieran6c% po raz pierwsz6 opĸat za r6z6ko
i podstawowe'Ǿ zapis6wana 'est na ac%unku ednostek undusz6 'ako odpowiednia liczba ednostek undusz6. o czasu 'e'
zapisania w postaci ednostek undusz6Ǿ Šrodki poc%odzûce ze kĸadki oczûtkowe' sû zapis6wane na ac%unku ednostek
undusz6 'ako Šrodki pieniĖƓneǾ ktŃre nie sû oprocentowane i ktŃr6*i Ubezpiecza'ûc6 nie *oƓe d6sponowaþ. iczba i wartoŠþ
ednostek undusz6 zapis6wan6c% na ac%unku ednostek undusz6 w nastĖpstwie zapĸat6 kĸadki oczûtkowe'Ǿ zaleƓ6 od
Wariantu nwest6c6'nego w6branego przez Ubezpiecza'ûcego we wniosku o zawarcie U*ow6Ǿ zgodnie z poniƓszû tabelûǿ
Wariant Inwestycyjny amkniĖty
kĸadka oczûtkowa zapis6wana 'est w dniu zawarcia
U*ow6Ǿ prz6 zastosowaniu en6 *is6'ne' wĸaŠciwe'
dla dane' e*is'i unduszu nwest6c6'nego a*kniĖtegoǾ
pod warunkie* zrealizowania transakc'i zakupu
ert6ƜkatŃw unduszu nwest6c6'nego a*kniĖtego.

Wariant Inwestycyjny Otwarty
kĸadka oczûtkowa zapis6wana 'est prz6 zastosowaniu
en ednostek undusz6 z na'bliƓszego nia W6cen6Ǿ
nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w drugi* niu obocz6*
od zawarcia U*ow6Ǿ zgodnie z 6spoz6c'û taĸû.

3. kĸadka okac6'na zapis6wana 'est na ac%unku okac6'n6* taĸ6* 'ako odpowiednia liczba ednostek undusz6.
o czasu 'e' zapisania w postaci ednostek undusz6Ǿ Šrodki poc%odzûce ze kĸadki okac6'ne' sû zapis6wane na ac%unku
okac6'n6* taĸ6* 'ako Šrodki pieniĖƓneǾ ktŃre nie sû oprocentowane i ktŃr6*i Ubezpiecza'ûc6 nie *oƓe d6sponowaþ.
iczba i wartoŠþ ednostek undusz6 zapisana na ac%unku okac6'n6* taĸ6* w nastĖpstwie zapĸat6 kĸadki okac6'ne'Ǿ
ustalana 'est na podstawie en ednostek undusz6 z na'bliƓszego nia W6cen6Ǿ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w drugi*
dniu robocz6* od zaksiĖgowania kĸadki okac6'ne' na ac%unku okac6'n6* taĸ6*. odziaĸ kĸadki okac6'ne' nastĖpu'e
zgodnie z 6spoz6c'û taĸû zĸoƓonû w ra*ac% ac%unku okac6'nego taĸegoǾ c%6ba Ɠe na'pŃƑnie' w dniu zapĸat6 kĸadki
okac6'ne' zostanie dorĖczona Ubezpiecz6cielowi 6spoz6c'a ednorazowa dot6czûca inwestowania kĸadki okac6'ne'.
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SPOJE OONWANE NA A UNU LOAJN STA
OA A UNU JENOSTE UNUS țTLO WAIANT INWESTJN OTWATȜ
§ 14
yspozycja inwestowania skĸadek
Skĸadana jest juƓ na etapie wniosku o zawarcie UmowyǾ odrĖnie dla:
ș achunku Lokacyjnego Staĸego - ez wzglĖdu na wyrany przez ieie Wariant InwestycyjnyǾ
ș achunku ednostek FunduszyǾ jeƓeli wyierzesz Wariant Inwestycyjny Otwarty.
Przykĸad yspozycji Staĸej
od oz6c'i nwest6c6'ne'

U 1

U 2

U 3

U 4

azem

Udziaĸ rocentow6

50%

15%

10%

25%

100%

asad6 wskaz6wania udziaĸu procentowegoǿ
ș nie *oƓe b6þ niƓsz6 niƓ 10%
ș wskaz6wan6 'est z dokĸadnoŠciû do 1%
ș su*a wsz6stkic% udziaĸŃw *usi b6þ rŃwna 100%
1. 6spoz6c'a taĸa skĸadana 'est przez Ubezpiecza'ûcego we wniosku o zawarcie U*ow6Ǿ odrĖbnie dla ac%unku okac6'nego
taĸego țbez wzglĖdu na w6bran6 Wariant nwest6c6'n6Ȝ oraz dla ac%unku ednostek undusz6Ǿ o ile Ubezpiecza'ûc6 we
wniosku o zawarcie U*ow6 w6bierze Wariant nwest6c6'n6 Otwart6.
2. 6spoz6c'aǾ o ktŃre' *owa w ust. 1Ǿ okreŠla procentow6 udziaĸ poszczegŃln6c% oz6c'i nwest6c6'n6c% w kĸadce oczûtkowe'
i kĸadce okac6'ne'Ǿ z dokĸadnoŠciû do 1 %Ǿ z zastrzeƓenie*Ǿ Ɠe udziaĸ 'edne' oz6c'i nwest6c6'ne' w kĸadce oczûtkowe'
oraz kĸadce okac6'ne' nie *oƓe b6þ niƓsz6 niƓ 10%Ǿ a su*a udziaĸŃw oz6c'i nwest6c6'n6c% okreŠlon6c% w d6spoz6c'i
*usi w6nieŠþ 100%. aks6*alna liczba oz6c'i nwest6c6'n6c% na dan6* rac%unku w6nosi 10.
yspozycja Staĸa moƓe yþ w kaƓdej chwili zmieniona
3. W ra*ac% ac%unku okac6'nego taĸego Ubezpiecza'ûc6 *oƓe w kaƓd6* czasie dorĖcz6þ Ubezpiecz6cielowi nowû 6spoz6c'Ė taĸû. ostanowienia ust. 2 stosu'e siĖ odpowiednio. owa d6spoz6c'a powinna b6þ dorĖczona Ubezpiecz6cielowi
na'pŃƑnie' w dniu zapĸat6 kĸadki okac6'ne'. W przeciwn6* w6padku zastosowanie bĖdzie *iaĸa poprzednia 6spoz6c'a
taĸaǾ a nowa 6spoz6c'a taĸa bĖdzie *iaĸa zastosowanie do kole'n6c% wpĸat kĸadek odatkow6c%.
Skĸadka Lokacyjna moƓe yþ zainwestowana w inny sposó niƓ wskazany w yspozycji Staĸej.
Skĸadajûc yspozycjĖ ednorazowûǾ decydujeszǾ jak zostanie zainwestowana najliƓsza Skĸadka LokacyjnaǾ
wpĸacona po zĸoƓeniu dyspozycji. Natomiast kolejne Skĸadki Lokacyjne inwestowane Ėdû zgodnie z oowiûzujûcû
yspozycjû Staĸû.
4. Ubezpiecza'ûc6 *oƓe w kaƓd6* czasie zĸoƓ6þ 6spoz6c'Ė ednorazowû dot6czûcû inwestowania kĸadki okac6'ne'. 6spoz6c'a ta dot6cz6 'edne' na'bliƓsze' kĸadki okac6'ne'Ǿ ktŃra zostanie zapĸacona po zĸoƓeniu d6spoz6c'i. W prz6padku zapĸat6
kole'n6c% kĸadek okac6'n6c%Ǿ zostanû one podzielone zgodnie z 6spoz6c'û taĸûǾ o ktŃre' *owa w ust. 1Ǿ z zastrzeƓenie*
ust. 3.
yspozycja Konwersji
Skĸadana w trakcie trwania UmowyǾ odrĖnie dla:
ș achunku Lokacyjnego Staĸego - ez wzglĖdu na wyrany przez ieie Wariant InwestycyjnyǾ
ș achunku ednostek FunduszyǾ jeƓeli wyierzesz Wariant Inwestycyjny Otwarty.
Przy Konwersji nie poieramy podatku od zysków kapitaĸowych.
Przykĸad caĸkowitej Konwersji
Oecna struktura danego rachunku
od oz6c'i nwest6c6'ne'
U 1

U 2

U 3

U 4

azem

Udziaĸ rocentow6

15%

10%

25%

100%

50%

miana caĸej struktury portfela inwestycyjnego
od oz6c'i nwest6c6'ne'
U 5
Udziaĸ rocentow6
50%

U 6
50%

W w6niku zĸoƓone' d6spoz6c'i onwers'iǿ
ș sprzeda*6 #unduszeǿ U  1Ǿ U  2Ǿ U  3 oraz U  4
ș kupi*6 #unduszeǿ U  5 i U  6
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azem
100%

Przykĸad czĖŠciowej Konwersji
Oecna struktura danego rachunku
od oz6c'i nwest6c6'ne'
U 1

U 2

U 3

U 4

azem

Udziaĸ rocentow6

15%

10%

25%

100%

50%

SprzedaƓ funduszu UFK 1 țsprzedaƓ wszystkich jednostek z tej pozycjiȜ
6spoz6c'a
SprzedajĖ
țwskazu'esz % sprzedawan6c% 'ednostek w dane' poz6c'i
inwest6c6'ne'Ǿ w t6* w6padku caĸoŠþǾ cz6li 100%Ȝ

KupujĖ
țokreŠlasz poz6c'e inwest6c6'neǾ ktŃr6c% 'ednostki
inwest6c6'ne kupisz ze sprzedaƓ6 U 1Ȝ
U  5 – 50%

U  1 – 100%

U  6 – 50%
azem: 100%

Struktura danego rachunku po dokonaniu Konwersji
od oz6c'i nwest6c6'ne'
U 2
U 3

U 4

U 5

U 6

azem

Udziaĸ rocentow6

25%

25%

25%

100%

15%

10%

U  5 i U  6 – zakupione
ze sprzedaƓ6 U  1

Opis

5. Ubezpiecza'ûc6 w kaƓd6* czasie *oƓe zĸoƓ6þ wniosek o dokonanie onwers'iǾ odrĖbnie dla ac%unku okac6'nego taĸego
oraz dla ac%unku ednostek undusz6Ǿ o ile dla U*ow6 obowiûzu'e Wariant nwest6c6'n6 Otwart6. onwers'i nie podlega'û
ednostki unduszu kandia kc'i lobaln6c%.
6. Wniosek o dokonanie onwers'i okreŠla sposŃb podziaĸu ŠrodkŃw zgro*adzon6c% na dan6* rac%unku po*iĖdz6 poszczegŃlne
oz6c'e nwest6c6'neǾ z dokĸadnoŠciû do 1%Ǿ z zastrzeƓenie*Ǿ Ɠe udziaĸ 'edne' oz6c'i nwest6c6'ne' nie *oƓe b6þ niƓsz6 niƓ
10%Ǿ a su*a udziaĸŃw oz6c'i nwest6c6'n6c% w d6spoz6c'i onwers'i *usi w6nosiþ 100%. W w6niku dokonania onwers'i
ĸûczna liczba oz6c'i nwest6c6'n6c% na dan6* rac%unku nie *oƓe przekrocz6þ 10.
7. rz6 dokon6waniu onwers'i stosu'e siĖ en6 ednostek undusz6 obowiûzu'ûce w na'bliƓsz6* niu W6cen6 danego
Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûc6* nie pŃƑnie' niƓ w drugi* niu obocz6* od dorĖczenia
Ubezpiecz6cielowi wniosku o dokonanie onwers'iǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 24 ust. 2 oraz Ȩ 30.

AUTOATNE WPAT h¯IOWE
§ 15
uƓ na etapie podpisywania wniosku o zawarcie Umowy moƓesz wystûpiþ o czĖŠciowe wypĸaty Šrodków z Twojego
achunku.
1. uto*at6czne czĖŠciowe w6pĸat6 ŠrodkŃw z ac%unku ednostek undusz6 sû realizowane na podstawie wniosku o dokon6wanie t6c% w6pĸatǾ zĸoƓonego przed zawarcie* U*ow6 lub w kaƓd6* czasie 'e' trwania. oczûtek realizac'i w6pĸat nastĖpu'e
w na'bliƓszû ŃĸrocznicĖ olis6 nastĖpu'ûcû po dniu zĸoƓenia wnioskuǾ o ile zostanie on dorĖczon6 Ubezpiecz6cielowi
w ter*inie do 3 ni obocz6c% przed Ńĸrocznicû olis6Ǿ od ktŃre' z*iana *a obowiûz6waþ.
WarunkiǾ jakie muszû yþ speĸnioneǾ ay nastûpiĸa czĖŠciowa wypĸata Šrodków z achunku ednostek FunduszyǾ
znajdziesz poniƓej.
2.

eƓeli Ubezpiecza'ûc6 zĸoƓ6 wniosek o auto*at6czne czĖŠciowe w6pĸat6 ŠrodkŃw z ac%unku ednostek undusz6Ǿ po
upĸ6wie kaƓde' Ńĸrocznic6 olis6 Ubezpiecz6ciel dokonu'e auto*at6czne' czĖŠciowe' w6pĸat6 ŠrodkŃw z ac%unku ednostek
undusz6 na rac%unek bankow6 wskazan6 przez Ubezpiecza'ûcegoǾ o ile zostanû ĸûcznie speĸnione nastĖpu'ûce warunkiǿ
1Ȝ do dnia dane' Ńĸrocznic6 olis6 Ubezpiecz6ciel nie otrz6*aĸ zawiado*ienia o zgonie Ubezpieczonego albo oŠwiadczenia
Ubezpiecza'ûcego o rozwiûzaniu U*ow6Ǿ
2Ȝ w ŃĸrocznicĖ olis6 WartoŠþ ac%unku obliczona wedĸug en ednostek undusz6 z ostatniego nia W6cen6 'est w6Ɠsza
niƓ 101% wpĸacone' kĸadki oczûtkowe' po*nie'szone' o opĸatĖ wstĖpnû.
Ustalenie % WartoŠci achunku do czĖŠciowej wypĸaty

3. Ustalenie procentu WartoŠci ac%unku wskazanego do czĖŠciowe' w6pĸat6 nastĖpu'e wedĸug en ednostek undusz6
z ostatniego nia W6cen6 przed Ńĸrocznicû olis6.
eƓeli Twoja Umowa funkcjonuje w Wariancie Inwestycyjnym OtwartymǾ to moƓesz mieþ na achunku ednostek
Funduszy wiĖcej niƓ jednû PozycjĖ Inwestycyjnû. W takim przypadku czĖŠciowej wypĸacie Ėdzie podlegaĸ %
țwyliczony zgodnie z zasadami poniƓejȜ wartoŠci kaƓdej z tych pozycji aktualnej na dzieĺ dokonania wypĸaty.
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4. rocent WartoŠci ac%unku do auto*at6czne' czĖŠciowe' w6pĸat6Ǿ o ktŃre' *owa w ust. 1Ǿ ustalan6 'est przez Ubezpiecz6ciela
wedĸug kole'n6c% krokŃwǿ
1Ȝ od WartoŠci ac%unku aktualne' na ŃĸrocznicĖ olis6 od'Ėta zostanie kwota rŃwna kĸadce oczûtkowe' po*nie'szone'
o opĸatĖ wstĖpnûǾ
2Ȝ 'eƓeli rŃƓnicaǾ o ktŃre' *owa w pkt 1Ȝ bĖdzie wiĖksza niƓ 5% wartoŠci kĸadki oczûtkowe' po*nie'szone' o opĸatĖ wstĖpnûǾ
wŃwczas Ubezpiecz6ciel prz6'*ie wartoŠþ rŃwnû 5% wartoŠci kĸadki oczûtkowe' po*nie'szone' o opĸatĖ wstĖpnûǾ
3Ȝ wartoŠþǾ o ktŃre' *owa w pkt 1ȜǾ z zastrzeƓenie* pkt 2ȜǾ zostanie podzielona przez WartoŠþ ac%unku obliczonû na
ŃĸrocznicĖ olis6Ǿ w w6niku czego ustalon6 zostanie procent WartoŠci ac%unku przeznaczon6 do czĖŠciowe' w6pĸat6.
Przykĸad ustalenia procentu WartoŠci achunku do czĖŠciowej wypĸaty
ș kĸadka oczûtkowaǿ 50 000 
ș Odliczona opĸata wstĖpna ʲ 3 % 5 50 000  ʲ 1 500 
ș WartoŠþ ac%unku w ŃĸrocznicĖ olis6 ʲ 52 500 
Ustala*6 % WartoŠci ac%unku do czĖŠciowe' w6pĸat6Ǿ przec%odzûc przez kole'ne krokiǿ
1Ȝ Od WartoŠci ac%unku ode'*u'e*6 kwotĖ kĸadki oczûtkowe' po*nie'szone' o opĸatĖ wstĖpnû
ʲ 52 500 – ț50 000 – 1 500Ȝ ʲ 4 000 
2Ȝ aks6*alna rŃƓnica po*iĖdz6 WartoŠciû ac%unkuǾ a kwotû kĸadki oczûtkowe' po*nie'szone' o opĸatĖ wstĖpnû
nie *oƓe b6þ wiĖksza niƓ 5% wartoŠci kĸadki oczûtkowe' po*nie'szone' o opĸatĖ wstĖpnû
ʲ 5% 5 ț50 000 – 1 500Ȝ ʲ 2 425 
3Ȝ W zwiûzku z t6*Ǿ Ɠe wartoŠþ w6nika'ûca z rŃƓnic6 *iĖdz6 WartoŠciû ac%unku a kĸadkû oczûtkowû po*nie'szonû
o opĸatĖ wstĖpnû 'est w6Ɠsza niƓ 5% wartoŠci kĸadki oczûtkowe' po*nie'szone' o opĸatĖ wstĖpnûǾ do dalsz6c%
w6liczeĺ uwzglĖdnia*6 kwotĖ 2 425 
4ȜwotĖ 2 425  dzieli*6 przez WartoŠþ ac%unkuǾ a powstaĸ6 w6nik stanowi % WartoŠci ac%unku do czĖŠciowe'
w6pĸat6 ʲ 2 425  ǿ 52 500 ʲ 4Ǿ62 %
W zaleƓnoŠci od aktualnego Wariantu Inwestycyjnego odpisanie Šrodków z achunku ednostek Funduszy odĖdzie
siĖ wedĸug róƓnych ni Wyceny.
5. Odpisanie ŠrodkŃw z ac%unku ednostek undusz6 nastûpi zgodnie z zasada*i okreŠlon6*i w poniƓsze' tabeliǿ

Odpisanie Šrodków
z achunku
ednostek Funduszy

Wariant Inwestycyjny
amkniĖty
Wedĸug en ednostek unduszu z nia W6cen6
dokonane' w *iesiûcu kalendarzow6* nastĖpu'ûc6* po Ńĸrocznic6 olis6Ǿ z zastrzeƓenie* ust. 6
oraz Ȩ 30.

Wariant Inwestycyjny
Otwarty
Wedĸug en ednostek undusz6
z na'bliƓszego nia W6cen6 nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w drugi* niu
obocz6* po Ńĸrocznic6 olis6.

6. Odpisanie ednostek unduszu kandia kc'i lobaln6c%Ǿ zgodnie z ust. 5Ǿ nastûpi pod warunkie* zrealizowania transakc'i
u*orzenia ert6ƜkatŃw unduszu nwest6c6'nego a*kniĖtego przez ten #undusz. W prz6padku braku *oƓliwoŠci realizac'i
te' transakc'i z prz6cz6n wskazan6c% w tatucie unduszu nwest6c6'nego a*kniĖtegoǾ odpisanie ednostek unduszu
kandia kc'i lobaln6c% nastûpi prz6 uwzglĖdnieniu en6 ednostki unduszu z na'bliƓszego nia W6cen6Ǿ po ktŃr6*
transakc'a u*orzenia ert6ƜkatŃw unduszu nwest6c6'nego a*kniĖtego bĖdzie *ogĸa zostaþ zrealizowana.
7. zĖŠciowa w6pĸata zostanie dokonana przez Ubezpiecz6ciela w ter*inie 14 dni od nia W6cen6 Ubezpieczeniowego unduszu
apitaĸowegoǾ ktŃrego 'ednostkiǾ w celu realizac'i czĖŠciowe' w6pĸat6Ǿ zostaĸ6 odpisane na'pŃƑnie'. W w6niku za*ian6
ednostek undusz6 na Šrodki pieniĖƓne na ac%unku ednostek undusz6 zapis6wane sû Šrodki pieniĖƓneǾ w w6sokoŠci
ustalone' zgodnie z ust. 5Ǿ ktŃre do dnia w6pĸat6 pozosta'û nieoprocentowane.
eƓeli nie wskaƓesz numeru rachunku ankowegoǾ na którym Ėdziemy mogli dokonaþ czĖŠciowej wypĸaty ŠrodkówǾ
wówczas Šrodki te przeniesiemy na UFK OPT1 w ramach achunku Lokacyjnego Staĸego.
8.

eƓeli Ubezpiecza'ûc6 nie wskaƓe rac%unku bankowego do czĖŠciowe' w6pĸat6 ŠrodkŃwǾ Šrodki te w w6sokoŠci ustalone'
zgodnie z ust. 5 zostanû zapisane na ac%unku okac6'n6* taĸ6* w postaci odpowiednie' liczb6 ednostek unduszu
Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia Opti*u* ub#undusz Opti*u* otŃwkow6 țkodǿ O1Ȝ.

9. apisanie ŠrodkŃw na ac%unku okac6'n6* taĸ6* zostanie dokonane przez Ubezpiecz6ciela zgodnie z zasada*i okreŠlon6*i
w poniƓsze' tabeliǿ

23

apisanie Šrodków
na achunku
Lokacyjnym Staĸym

Wariant Inwestycyjny
amkniĖty
Wedĸug en ednostek undusz6 z na'bliƓszego nia
W6cen6 nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w dwunast6*
niu obocz6* od nia W6cen6 unduszu kandia kc'i
lobaln6c%Ǿ okreŠla'ûcego enĖ ednostki unduszu
kandia kc'i lobaln6c%Ǿ po ktŃre' zostaĸ6 odpisane
ednostki Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego
kandia kc'i lobaln6c%.

Wariant Inwestycyjny
Otwarty
Wedĸug en ednostek undusz6
z na'bliƓszego nia W6cen6
nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ
w piût6* niu obocz6* po
Ńĸrocznic6 olis6.

10. eŠli w okresie po*iĖdz6 nie* W6cen6 nastĖpu'ûc6* po Ńĸrocznic6 olis6Ǿ a 18. dnie* kole'nego *iesiûca kalendarzowego
Ubezpiecz6ciel otrz6*aĸ zawiado*ienie o zgonie Ubezpieczonego albo oŠwiadczenie o rozwiûzaniu U*ow6 w Wariancie
nwest6c6'n6* a*kniĖt6*Ǿ czĖŠciowa w6pĸata albo zapisanie ŠrodkŃw na ac%unku okac6'n6* taĸ6* nie zostanû
dokonane.
11. Ubezpiecza'ûc6 *a prawo zrez6gnowaþ z auto*at6czn6c% czĖŠciow6c% w6pĸat ŠrodkŃw z ac%unku ednostek undusz6
w kaƓd6* czasie trwania U*ow6Ǿ in#or*u'ûc o t6* Ubezpiecz6ciela w ter*inie do 3 ni obocz6c% przed Ńĸrocznicû olis6Ǿ
od ktŃre' z*iana *a obowiûz6waþ.

POJE INWESTJNE
§ 16
Przed zawarciem Umowy otrzymasz OWUǾ KartĖ ProduktuǾ egulamin UFKǾ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oraz
odatkowy egulamin Funduszu Skandia Akcji Gloalnych. okumenty te znajdziesz równieƓ po zalogowaniu
do serwisu Skandia Online.
1. Ubezpiecza'ûc6 przed zawarcie* U*ow6 otrz6*u'e OWUǾ artĖ roduktuǾ egula*in Ubezpieczeniow6c% undusz6
apitaĸow6c% oraz aktualn6 na dzieĺ w6peĸniania wniosku o zawarcie U*ow6 W6kaz oz6c'i nwest6c6'n6c% o#erowan6c%
przez Ubezpiecz6ciela. W prz6padku w6boru Wariantu nwest6c6'nego a*kniĖtego Ubezpiecza'ûc6 otrz6*u'e rŃwnieƓ
odatkow6 egula*in Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobaln6c%.
2. W6kaz oz6c'i nwest6c6'n6c% obowiûzu'e dla ac%unku okac6'nego taĸego oraz ac%unku ednostek undusz6 w Wariancie nwest6c6'n6* Otwart6*. W prz6padku w6boru Wariantu nwest6c6'nego a*kniĖtego dodatkow6* doku*ente*
obowiûzu'ûc6* 'est odatkow6 egula*in Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobaln6c%.
Lista Pozycji Inwestycyjnych wskazana w Wykazie moƓe ulegaþ zmianom w trakcie trwania Umowy.
PoniƓej znajdziesz opis wycofania Funduszu Skandia Akcji Gloalnych. est to wyjûtekǾ poniewaƓ pozostaĸe
UFK podlegajû ogólnym zasadom wycofywania funduszyǾ które znajdziesz w egulaminie Uezpieczeniowych
Funduszy Kapitaĸowych.
3. W okresie obowiûz6wania U*ow6Ǿ Ubezpiecz6ciel *oƓe w6co#6waþ istnie'ûce oraz dodawaþ nowe oz6c'e nwest6c6'ne
na zasadac% szczegŃĸowo okreŠlon6c% w egula*inie Ubezpieczeniow6c% undusz6 apitaĸow6c%Ǿ z zastrzeƓenie*
ust. 4 - 5.
Konsekwencjû wycofania Funduszu Skandia Akcji Gloalnych Ėdzie m.in. przejŠcie na Wariant Inwestycyjny Otwarty.
4. W prz6padku w6co#ania Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobaln6c% Ubezpiecz6ciel poin#or*u'e
Ubezpiecza'ûcego o ter*inie w6co#aniaǾ z*ianie obowiûzu'ûcego dla U*ow6 Wariantu nwest6c6'nego a*kniĖtego na
Wariant nwest6c6'n6 Otwart6 oraz dokonaniu po w6co#aniu Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i
lobaln6c% onwers'i ŠrodkŃw zgro*adzon6c% w ra*ac% w6co#6wanego #unduszu na Ubezpieczeniow6 undusz apitaĸow6
kandia Opti*u* ub#undusz Opti*u* otŃwkow6 țkodǿ O1Ȝ.
5. Od dnia w6co#ania Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobaln6c% U*owa bĖdzie #unkc'onowaĸa
w Wariancie nwest6c6'n6* Otwart6*Ǿ do ktŃrego bĖdû *iaĸ6 zastosowanie zasad6 dot6czûce d6spoz6c'i onwers'i oraz
6spoz6c'i ednorazowe'.

UPOSAáENI
§ 17
uƓ we wniosku o zawarcie Umowy moƓesz wskazaþ osoyǾ które majû otrzymaþ pieniûdze w przypadku Twojej
Šmierci. Takie osoy nazywamy UposaƓonymiǾ czyli uprawnionymi do otrzymania Šwiadczenia z tytuĸu Šmierci.
Nie muszû nimi yþ czĸonkowie rodziny.
NiezaleƓnie od tegoǾ kto zostanie wskazanyǾ postĖpowanie dotyczûce wypĸaty Šwiadczeĺ jest takie samo.
1. rawo do wskazania 'ednego lub wiĖce' UposaƓon6c% prz6sĸugu'e Ubezpiecza'ûce*u.
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2. Ubezpiecza'ûc6 *oƓe w kaƓd6* czasie z*ieniþ lub odwoĸaþ UposaƓonego. OŠwiadczenie o z*ianie lub odwoĸaniu UposaƓonegoǾ zawiera'ûce datĖ i podpis Ubezpiecza'ûcegoǾ w6woĸu'e skutki prawne od dnia dorĖczenia Ubezpiecz6cielowi.
3. W prz6padku w6znaczenia wiĖce' niƓ 'ednego UposaƓonegoǾ w6*agane 'est okreŠlenie procentowego udziaĸu kaƓdego ze
wskazan6c% UposaƓon6c% w kwocie ¯wiadczenia z t6tuĸu ¯*ierciǾ z dokĸadnoŠciû do 1%.
4.

eƓeli Ubezpiecza'ûc6 wskazaĸ wiĖce' niƓ 'ednego UposaƓonego i nie okreŠliĸ udziaĸu kaƓdego z nic% w kwocie ¯wiadczenia
z t6tuĸu ¯*ierci uzna'e siĖǾ Ɠe wsz6stkie udziaĸ6 w w6pĸacan6* ¯wiadczeniu z t6tuĸu ¯*ierci sû rŃwne.

5. W prz6padkuǾ gd6 UposaƓon6 z*arĸ przed Š*ierciû Ubezpieczonego lub rŃwnoczeŠnie z ni*Ǿ wskazanie UposaƓonego
uzna'e siĖ za bezskuteczneǾ a udziaĸ z*arĸego UposaƓonego dolicza siĖ proporc'onalnie do udziaĸu pozostaĸ6c% wskazan6c%
UposaƓon6c%.
MoƓesz równieƓ wskazaþ UposaƓonych astĖpczychǾ którzy otrzymajû pieniûdze w razie Šmierci UezpieczonegoǾ
jeƓeli UposaƓony nie zostaĸ wskazanyǾ zmarĸ alo utraciĸ prawo do otrzymania Šwiadczenia.
6. ostanowienia ustĖpŃw 1 - 5 stosu'e siĖ odpowiednio do UposaƓonego astĖpczego.
asady wypĸacania ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci w przypadkuǾ
gdyy ani UposaƓeni ani UposaƓeni astĖpczy nie zostali wskazani
7. W prz6padku Š*ierci Ubezpieczonego i braku UposaƓonego oraz UposaƓonego astĖpczegoǾ ¯wiadczenie z t6tuĸu ¯*ierci
w6pĸacane 'est na rzecz czĸonkŃw rodzin6 Ubezpieczonego w nastĖpu'ûce' kole'noŠciǿ
1Ȝ *aĸƓonek UbezpieczonegoǾ
2Ȝ dzieci Ubezpieczonego – w czĖŠciac% rŃwn6c%Ǿ
3Ȝ rodzice Ubezpieczonego – w czĖŠciac% rŃwn6c%Ǿ
4Ȝ rodzeĺstwo Ubezpieczonego – w czĖŠciac% rŃwn6c%Ǿ
5Ȝ pozostali spadkobierc6 Ubezpieczonego nie w6*ienieni w pkt 1Ȝ – 4ȜǾ z w6ĸûczenie* g*in6 ostatniego *ie'sca za*ieszkania
Ubezpieczonego i karbu aĺstwa – w czĖŠciac% rŃwn6c%.
8. W prz6padku wskazan6* w ust. 7Ǿ ¯wiadczenie z t6tuĸu ¯*ierci w6pĸacane 'est na rzecz osob6 w6*ienione' w kole'n6*
punkcie w6ĸûcznie w s6tuac'iǾ gd6 Ɠadna z osŃb wskazan6c% w punktac% poprzedza'ûc6c% nie doƓ6ĸa Š*ierci Ubezpieczonego
lub nie prz6sĸugu'e 'e' ¯wiadczenie z t6tuĸu ¯*ierci na podstawie ust. 9. a osobĖǾ ktŃra nie doƓ6ĸa Š*ierci Ubezpieczonego
uwaƓa siĖ rŃwnieƓ osobĖǾ ktŃra z*arĸa 'ednoczeŠnie z Ubezpieczon6*.
9. ¯wiadczenie z t6tuĸu ¯*ierci nie prz6sĸugu'e osobieǾ ktŃra u*6Šlnie prz6cz6niĸa siĖ do Š*ierci Ubezpieczonego. W prz6padku
wskazan6* w zdaniu pierwsz6* stosu'e siĖ odpowiednio postanowienia ust. 5 lub ust. 7 - 8.

ASA WPAT ¯WIAE
§ 18
darzenie uezpieczeniowe moƓna do nas zgĸosiþ m.in.:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi KlientaǾ np. najliƓszym Twojego miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22
1. Ubezpiecza'ûc6Ǿ UposaƓon6Ǿ UposaƓon6 astĖpcz6 lub inna osoba uprawniona z U*ow6 'est zobowiûzana zawiado*iþ
Ubezpiecz6ciela o za'Šciu zdarzenia ob'Ėtego oc%ronû ubezpieczeniowû.
Przy wypeĸnianiu wniosku o wypĸatĖ Šwiadczenia oraz zgĸoszeniu Šmierci Uezpieczonego skorzystaþ moƓna
z odpowiednich formularzy Uezpieczyciela. Usprawni to proces wypĸaty Šwiadczenia.
2. o otrz6*aniu zawiado*ienia o za'Šciu zdarzenia ob'Ėtego oc%ronû ubezpieczeniowûǾ Ubezpiecz6ciel w ter*inie 7 dni od
dnia otrz6*ania tego zawiado*ienia in#or*u'e o t6* Ubezpiecza'ûcego lub UbezpieczonegoǾ 'eƓeli nie sû oni osoba*i
w6stĖpu'ûc6*i z t6* zawiado*ienie* oraz pode'*u'e postĖpowanie dot6czûce ustalenia stanu #akt6cznego zdarzeniaǾ
zasadnoŠci zgĸoszon6c% roszczeĺ i w6sokoŠci ŠwiadczeniaǾ a takƓe in#or*u'e osobĖ w6stĖpu'ûcû z roszczenie* pise*nie lub
w inn6 sposŃbǾ na 'aki osoba ta w6raziĸa zgodĖǾ 'akie doku*ent6 sû potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpiecz6ciela
lub w6sokoŠci ŠwiadczeniaǾ 'eƓeli 'est to niezbĖdne do dalszego prowadzenia postĖpowania.
3. W w6niku za*ian6 ednostek undusz6 na Šrodki pieniĖƓne na ac%unku ednostek undusz6 zapis6wane sû Šrodki
pieniĖƓne w w6sokoŠci ustalone' w oparciu o zasad6 okreŠlone w Ȩ 19 – 21Ǿ ktŃre do dnia w6pĸat6 Šwiadczenia pozosta'û
nieoprocentowane.
Wypĸata nastûpi w ciûgu 30 dni od dnia otrzymania zgĸoszenia. eƓeli jednak okolicznoŠci zdarzenia nie Ėdû
wystarczajûco wyjaŠnione alo nie Ėdziemy mogli okreŠliþ wysokoŠci ŠwiadczeniaǾ wówczas wypĸacimy pieniûdze
dopiero po ustaleniu tych okolicznoŠciǾ ale nie póƑniej niƓ w ciûgu 14 dni od kiedy ich wyjaŠnienie yĸo moƓliwe.
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4. ¯wiadczenie w6pĸacane 'est niezwĸocznieǾ nie pŃƑnie' niƓ w ter*inie 30 dni od dnia otrz6*ania zawiado*ieniaǾ o ktŃr6*
*owa w ust. 2Ǿ z zastrzeƓenie* ust. 5.
5. W prz6padkuǾ gd6 w ter*inie wskazan6* w ust. 4 w6'aŠnienie okolicznoŠci konieczn6c% do ustalenia odpowiedzialnoŠci
Ubezpiecz6ciela lub w6sokoŠci prz6sĸugu'ûcego Šwiadczenia okazaĸob6 siĖ nie*oƓliweǾ Šwiadczenie w6pĸacane 'est w ter*inie
14 dni od dniaǾ w ktŃr6* prz6 zac%owaniu naleƓ6te' starannoŠci w6'aŠnienie t6c% okolicznoŠci b6ĸo *oƓliwe. ednakƓe
w6pĸata bezsporne' czĖŠci Šwiadczenia nastĖpu'e w ter*inie okreŠlon6* w ust. 4.
6. W prz6padkuǾ o ktŃr6* *owa w ust. 5Ǿ Ubezpiecz6ciel poin#or*u'e pise*nie osobĖ w6stĖpu'ûcû z roszczenie* o prz6cz6nac%
nie*oƓnoŠci zaspoko'enia roszczeniaǾ w caĸoŠci lub czĖŠciǾ w ter*inie wskazan6* w ust. 4.
7. W prz6padku caĸkowite' lub czĖŠciowe' od*ow6 w6pĸat6 ŠwiadczeniaǾ Ubezpiecz6ciel in#or*u'e o t6* pise*nie osobĖ
w6stĖpu'ûcû z roszczenie*Ǿ wskazu'ûc okolicznoŠci oraz podstawĖ prawnû uzasadnia'ûcû caĸkowitû lub czĖŠciowû od*owĖ
w6pĸat6 ŠwiadczeniaǾ wraz z pouczenie* o *oƓliwoŠci doc%odzenia roszczeĺ na drodze sûdowe'.

¯WIAENIE  TTUU ¯IEI
§ 19
WysokoŠþ przysĸugujûcego Šwiadczenia
1.  t6tuĸu Š*ierci Ubezpieczonego w Okresie UbezpieczeniaǾ Ubezpiecz6ciel w6pĸaca UposaƓone*u lub inne' osobie uprawnione'
¯wiadczenie z t6tuĸu ¯*ierci w w6sokoŠciǿ
1Ȝ kwot6 rŃwne' 105% WartoŠci ac%unku powiĖkszone' o WartoŠþ ac%unku okac6'nego taĸego - w prz6padkuǾ gd6 Š*ierþ
nastûpi przed dnie* ukoĺczenia przez Ubezpieczonego 75 roku Ɠ6ciaǾ
2Ȝ kwot6 rŃwne' 101% WartoŠci ac%unku powiĖkszone' o WartoŠþ ac%unku okac6'nego taĸego - w prz6padkuǾ gd6 Š*ierþ
Ubezpieczonego nastûpi w okresie po*iĖdz6 dnie* ukoĺczenia przez Ubezpieczonego 75 roku Ɠ6ciaǾ a atû oƓ6cia.
Ustalenie kwoty Šwiadczenia w czĖŠci dotyczûcej WartoŠci achunku zaleƓy od Wariantu InwestycyjnegoǾ natomiast
w czĖŠci dotyczûcej WartoŠci achunku Lokacyjnego Staĸego jest jednakowe dla ou Wariantów Inwestycyjnych.
2. asad6 obliczania kwot6 ¯wiadczenia z t6tuĸu ¯*ierci w czĖŠci odnoszûce' siĖ doǿ
1Ȝ WartoŠci ac%unku - uzaleƓnione sû od Wariantu nwest6c6'negoǾ obowiûzu'ûcego dla dane' U*ow6 na dzieĺ otrz6*ania
przez Ubezpiecz6ciela aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonuǾ
2Ȝ WartoŠci ac%unku okac6'nego taĸego – sû 'ednakowe dla wsz6stkic% U*ŃwǾ bez wzglĖdu na Wariant nwest6c6'n6Ǿ
oraz
okreŠlone sû w poniƓsze' tabeliǿ
asady ustalania
kwoty Šwiadczenia
w zakresie:

Wariant Inwestycyjny
amkniĖty

Wariant Inwestycyjny
Otwarty

aȜ W prz6padku otrz6*ania przez Ubezpiecz6ciela
aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu
zgonu w okresie od 1. do 18. dnia danego *iesiûca
zĖŠþ ta obliczona zosta'e
kalendarzowego – czĖŠþ ta obliczona zostanie wedĸug
wedĸug en ednostek
en6 ednostki unduszu z nia W6cen6 dokonane'
undusz6 z nia W6cen6 danego
w *iesiûcu otrz6*ania przez Ubezpiecz6ciela aktu
Ubezpieczeniowego unduszu
zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonuǾ
apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie
z zastrzeƓenie* ust. 3 oraz Ȩ 30.
pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu oboWartoŠþ achunku
bȜ W prz6padku otrz6*ania przez Ubezpiecz6ciela aktu
cz6* od dnia otrz6*ania przez
zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonu
Ubezpieczyciela aktu zgonu
w okresie od 19. dnia do koĺca danego *iesiûca
Ubezpieczonego albo odpisu
kalendarzowego – czĖŠþ ta obliczona zostanie wedĸug
aktu zgonuǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 24
en6 ednostki unduszu z nia W6cen6 dokonane'
ust. 2 oraz Ȩ 30.
w *iesiûcu nastĖpu'ûc6* po *iesiûcu otrz6*ania
aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonuǾ
z zastrzeƓenie* ust. 3 oraz Ȩ 30.
zĖŠþ ta obliczona zosta'e wedĸug en ednostek unduszy z nia Wyceny danego UbezpieWartoŠþ achunku czeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu oboczy*
Lokacyjnego Staĸego od dnia otrzy*ania przez Ubezpieczyciela aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu
zgonuǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 24 ust. 2 oraz Ȩ 30.
3. Ustalenie kwoty Šwiadczenia w czĖŠci dotyczûce' unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ zgodnie z ust. 2Ǿ nastûpi pod warunkie*
zrealizowania transakc'i u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego przez ten #undusz. W przypadku
braku *oƓliwoŠci realizac'i te' transakc'i z przyczyn wskazanyc% w tatucie unduszu nwestycy'nego a*kniĖtegoǾ ustalenie
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w te' czĖŠci kwoty Šwiadczenia nastûpi przy uwzglĖdnieniu eny ednostki unduszu z na'bliƓszego nia WycenyǾ po ktŃry*
transakc'a u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego bĖdzie *ogĸa zostaþ zrealizowana.
okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu - prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
najdziesz je na naszej stronie internetowej.
4. oku*enty niezbĖdne do ustalenia odpowiedzialnoŠci Ubezpieczycielaǿ
1Ȝ wniosek o wypĸatĖ ŠwiadczeniaǾ
2Ȝ potwierdzona przez notariuszaǾ osobĖ wykonu'ûcû czynnoŠci agency'ne na rzecz Ubezpieczyciela lub uprawnionego
pracownika Ubezpieczyciela kopia doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania ŠwiadczeniaǾ
3Ȝ zgĸoszenie zgonu UbezpieczonegoǾ
4Ȝ oryginaĸ lub kopia aktu zgonu Ubezpieczonego lub odpisu skrŃconego aktu zgonuǾ poŠwiadczona za zgodnoŠþ z oryginaĸe*
przez notariuszaǾ
5Ȝ oryginaĸ lub kopia zaŠwiadczenia stwierdza'ûcego przyczynĖ zgonu wystawionego przez lekarza lub uprawniony pod*iotǾ
6Ȝ inne doku*entyǾ o ktŃryc% *owa w Ȩ 18 ust. 2.
5. W przypadkuǾ gdy Š*ierþ Ubezpieczonego nastûpiĸa za granicûǾ akt zgonu Ubezpieczonego lub odpis aktu zgonuǾ o ktŃry*
*owa w ust. 4 pkt 4ȜǾ powinien zostaþ sporzûdzony zgodnie z odpowiedni*i przepisa*i prawa paĺstwaǾ w ktŃry* nastûpiĸ
zgonǾ a wszelkie doku*enty wystawione za granicû przez uprawnione pod*iotyǾ dotyczûce Š*ierci Ubezpieczonego i skĸadane przez osobĖ uprawnionû do otrzy*ania ŠwiadczeniaǾ powinny zostaþ przetĸu*aczone na 'Ėzyk polski przez tĸu*acza
przysiĖgĸego.
6. o wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierci stosu'e siĖ zasady wypĸaty Šwiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 18.

¯WIAENIE  TTUU OáIA
§ 20
WysokoŠþ Šwiadczenia
1. W przypadku doƓycia przez Ubezpieczonego aty oƓyciaǾ Ubezpieczyciel wypĸaci Ubezpieczone*u ¯wiadczenie z tytuĸu
oƓycia w wysokoŠci kwoty rŃwne' WartoŠci ac%unku powiĖkszone' o WartoŠþ ac%unku okacy'nego taĸego.
2. asady obliczania kwoty ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia w czĖŠci odnoszûce' siĖ doǿ
1Ȝ WartoŠci ac%unku - uzaleƓnione sû od Wariantu nwestycy'negoǾ obowiûzu'ûcego dla dane' U*owy w acie oƓyciaǾ
2Ȝ WartoŠci ac%unku okacy'nego taĸego – sû 'ednakowe dla wszystkic% U*ŃwǾ bez wzglĖdu na Wariant nwestycy'nyǾ
oraz
okreŠlone sû w poniƓsze' tabeliǿ
asady ustalania
kwoty Šwiadczenia
w zakresie:

Wariant Inwestycyjny
amkniĖty

Wariant Inwestycyjny
Otwarty

aȜ W przypadkuǾ 'eƓeli ata oƓycia wystĖpu'e w okresie
od 1. do 18. dnia danego *iesiûca kalendarzowego
zĖŠþ ta obliczona zosta'e
– czĖŠþ ta obliczona zostanie wedĸug eny ednostki
wedĸug en ednostek
unduszu z nia Wyceny dokonane' w *iesiûcuǾ
unduszy z nia Wyceny danego
w ktŃry* wystûpiĸa ata oƓyciaǾ z zastrzeƓenie*
Ubezpieczeniowego unduszu
ust. 3 oraz Ȩ 30.
apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego
WartoŠþ achunku
bȜ W przypadkuǾ 'eƓeli ata oƓycia wystĖpu'e w okresie
nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu
od 19. dnia do koĺca danego *iesiûca kalendarzowego
oboczy* od aty oƓyciaǾ
– czĖŠþ ta obliczona zostanie wedĸug eny ednostki
z zastrzeƓenie* Ȩ 24 ust. 2
unduszu z nia Wyceny dokonane' w *iesiûcu
oraz Ȩ 30.
nastĖpu'ûcy* po *iesiûcuǾ w ktŃry* wystûpiĸa ata
oƓyciaǾ z zastrzeƓenie* ust. 3 oraz Ȩ 30.
zĖŠþ ta obliczona zosta'e wedĸug en ednostek unduszy z nia Wyceny danego UbezpieWartoŠþ achunku
czeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu oboczy*
Lokacyjnego Staĸego od aty oƓyciaǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 24 ust. 2 oraz Ȩ 30.
3. Ustalenie kwoty Šwiadczenia w czĖŠci dotyczûce' unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ zgodnie z ust. 2Ǿ nastûpi pod warunkie*
zrealizowania transakc'i u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego przez ten #undusz. W przypadku
braku *oƓliwoŠci realizac'i te' transakc'i z przyczyn wskazanyc% w tatucie unduszu nwestycy'nego a*kniĖtegoǾ ustalenie
w te' czĖŠci kwoty Šwiadczenia nastûpi przy uwzglĖdnieniu eny ednostki unduszu z na'bliƓszego nia WycenyǾ po ktŃry*
transakc'a u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego bĖdzie *ogĸa zostaþ zrealizowana.
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okumenty do wypĸaty
W celu usprawnienia procesu prosimy o korzystanie z formularzy Skandii.
najdziesz je na naszej stronie internetowej.
4. oku*enty niezbĖdne do wypĸaty Šwiadczeniaǿ
1Ȝ wniosek o wypĸatĖ ŠwiadczeniaǾ
2Ȝ kopia doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania ŠwiadczeniaǾ
3Ȝ inne doku*entyǾ o ktŃryc% *owa w Ȩ 18 ust. 2.
5. o wypĸaty ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia stosu'e siĖ zasady wypĸaty Šwiadczeĺ okreŠlone w Ȩ 18.

¯WIAENIE WUPU
§ 21
¯wiadczenie to wypĸacamy w przypadku rozwiûzania Umowy w trakcie jej trwaniaǾ z przyczyn innych niƓ Šmierþ
Uezpieczonego lu doƓycie aty oƓycia. Nazywamy to caĸkowitû wypĸatû ¯wiadczenia Wykupu.
1. WysokoŠþ ¯wiadczenia Wykupu na dany dzieĺ 'est rŃwna WartoŠci ac%unku okacy'nego taĸego oraz okreŠlonego procentu
WartoŠci ac%unkuǾ wskazanego w tabeli w ust. 9 aĸûcznika nr 1 do OWUǾ uzaleƓnionego od iesiûca olisyǾ w ktŃry*
nastûpi rozwiûzanie U*owy lub odstûpienie od U*owyǾ o ktŃry* *owa w Ȩ 8 ust. 4.
aĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu powoduje rozwiûzanie Umowy.
eŠli chciaĸyŠ wypĸaciþ Šrodki w pierwszych latach trwania UmowyǾ wypĸacimy i okreŠlony procent WartoŠci
achunkuǾ wskazany w aĸûczniku nr 1 do OWUǾ który znajdziesz na koĺcu dokumentu.
2. Ubezpiecza'ûcy *a prawo w kaƓdy* czasieǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ po upĸywie okresu uprawnia'ûcego do odstûpienia
od U*owyǾ zgodnie z Ȩ 8 ust. 1Ǿ wystûpiþ o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu. ĸoƓenie wniosku o caĸkowitû wypĸatĖ
¯wiadczenia Wykupu skutku'e rozwiûzanie* U*owy z dnie* zĸoƓenia wniosku.
zĖŠciowa wypĸata ¯wiadczenia Wykupu moƓliwa jest tylko z achunku Lokacyjnego Staĸego.
¯rodki zgromadzone w ramach achunku Lokacyjnego Staĸego w caĸym okresie trwania Umowy wypĸacane sû
w 100% ich wartoŠci.
3. Ubezpiecza'ûcy *a prawo w kaƓdy* czasieǾ nie wczeŠnie' 'ednak niƓ po upĸywie okresu uprawnia'ûcego do odstûpienia od
U*owyǾ zgodnie z Ȩ 8 ust. 1Ǿ wystûpiþ o czĖŠciowû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu z ac%unku okacy'nego taĸego. zĖŠciowa
wypĸata ¯wiadczenia Wykupu *oƓe byþ dokonywana nie czĖŠcie' 'ednak niƓ 'eden raz w kaƓdy* iesiûcu olisy.
okumenty potrzene do wypĸaty
4. zĖŠciowa lub caĸkowita wypĸata ¯wiadczenia Wykupu 'est dokonywana pod warunkie* dorĖczenia Ubezpieczycielowiǿ
1Ȝ wniosku o czĖŠciowû lub caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ podpisanego przez osobĖ uprawnionû do otrzy*ania
¯wiadczenia WykupuǾ
2Ȝ kopii doku*entu poŠwiadcza'ûcego toƓsa*oŠþ osoby uprawnione' do otrzy*ania ¯wiadczenia Wykupu.
5. asady obliczania kwoty ¯wiadczenia Wykupu w czĖŠci odnoszûce' siĖ doǿ
1Ȝ WartoŠci ac%unku - uzaleƓnione sû od Wariantu nwestycy'negoǾ obowiûzu'ûcego dla dane' U*owy na dzieĺ otrzy*ania
przez Ubezpieczyciela wniosku o czĖŠciowû lub caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ
2Ȝ WartoŠci ac%unku okacy'nego taĸego – sû 'ednakowe dla wszystkic% U*ŃwǾ bez wzglĖdu na Wariant nwestycy'nyǾ
oraz
okreŠlone sû w poniƓsze' tabeliǿ
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asady ustalania
kwoty Šwiadczenia
w zakresie:

Wariant Inwestycyjny
amkniĖty

Wariant Inwestycyjny
Otwarty

aȜ W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela
wniosku o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu
w okresie od 1. do 18. dnia danego *iesiûca
zĖŠþ ta obliczona zosta'e
kalendarzowego – czĖŠþ ta obliczona zostanie wedĸug
wedĸug en ednostek
eny ednostki unduszu z nia Wyceny dokonane'
unduszy z nia Wyceny danego
w *iesiûcu otrzy*ania przez Ubezpieczyciela wniosku
Ubezpieczeniowego unduszu
o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia WykupuǾ z zastrzeƓeapitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego
nie* ust. 6 oraz Ȩ 30.
nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu
WartoŠþ achunku
bȜ W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela
oboczy* od dnia otrzy*ania
wniosku o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia Wykupu
przez Ubezpieczyciela wniosku
w okresie od 19. dnia do koĺca danego *iesiûca
o caĸkowitû wypĸatĖ ¯wiadczenia
kalendarzowego – czĖŠþ ta obliczona zostanie wedĸug
WykupuǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 24
eny ednostki unduszu z nia Wyceny dokonane'
ust. 2 oraz Ȩ 30.
w *iesiûcu nastĖpu'ûcy* po *iesiûcu otrzy*ania
wniosku o caĸkowitû wypĸatĖǾ z zastrzeƓenie* ust. 6
oraz Ȩ 30
zĖŠþ ta obliczona zosta'e wedĸug en ednostek unduszy z nia Wyceny danego UbezpieWartoŠþ achunku czeniowego unduszu apitaĸowegoǾ nastĖpu'ûcego nie pŃƑnie' niƓ w trzeci* niu oboczy*
Lokacyjnego Staĸego od dnia otrzy*ania przez Ubezpieczyciela wniosku o czĖŠciowû lub caĸkowitû wypĸatĖ
¯wiadczenia WykupuǾ z zastrzeƓenie* Ȩ 24 ust. 2 oraz Ȩ 30.
Przykĸady terminów realizacji dyspozycji wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu w Wariancie Inwestycyjnym amkniĖtym
Przykĸad dyspozycji zĸoƓonej w okresie od 1. do 18. dnia danego miesiûca
yspozyc'e zĸoƓone w okresie od 1. do 18. dnia danego *iesiûca kalendarzowego bĖdû *ogĸy byþ zrealizowane
w *iesiûcu nastĖpny*.
ziaĸania po zĸoƓeniu dyspozycji:
a'pierw *usi*y poczekaþ na koniec tego *iesiûca țwtedy nastûpi zieĺ WycenyǾ wedĸug ktŃrego obliczana 'est
wartoŠþ kwoty do wypĸatyȜǾ a dopiero po otrzy*aniu in#or*ac'i o enie ednostki *oƓliwa 'est realizac'a wypĸaty țczyli
dopiero w *iesiûcu nastĖpny* po zĸoƓeniu dyspozyc'iȜ.
ata zĸoƓenia dyspozyc'iǿ 5 sierpnia 2016
zieĺ Wyceny țwĸaŠciwy do realizac'iȜǿ 31 sierpnia 2016
n#or*ac'a o enie ednostkiǿ 7 wrzeŠnia 2016
ealizac'a dyspozyc'iǿ 14 ni oboczyc% od 31 sierpnia 2016 țczyli *aksy*alnie do 20 wrzeŠnia 2016Ȝ
Przykĸad dyspozycji zĸoƓonej od 19. dnia danego miesiûca
yspozyc'e zĸoƓone w okresie od 19. dnia do koĺca danego *iesiûca kalendarzowego bĖdû *ogĸy byþ zrealizowane
w drugi* *iesiûcu po zĸoƓeniu.
ziaĸania po zĸoƓeniu dyspozycji:
a'pierw *usi*y poczekaþ na koniec nastĖpnego *iesiûca po *iesiûcu zĸoƓenia dyspozyc'i țwtedy nastûpi zieĺ
WycenyǾ wedĸug ktŃrego obliczana 'est wartoŠþ kwoty do wypĸatyȜǾ a dopiero po otrzy*aniu in#or*ac'i o enie
ednostki *oƓliwa 'est realizac'a wypĸaty țczyli dopiero w drugi* *iesiûcu po zĸoƓeniu dyspozyc'iȜ.
ata zĸoƓenia dyspozyc'iǿ 22 sierpnia 2016
zieĺ Wyceny țwĸaŠciwy do realizac'iȜǿ 30 wrzeŠnia 2016
n#or*ac'a o enie ednostkiǿ 7 paƑdziernika 2016
ealizac'a dyspozyc'iǿ 14 ni oboczyc% od 30 wrzeŠnia 2016 țczyli *aksy*alnie do 17 paƑdziernika 2016Ȝ
6. Ustalenie kwoty Šwiadczenia w czĖŠci dotyczûce' unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ zgodnie z ust. 5Ǿ nastûpi pod warunkie*
zrealizowania transakc'i u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego przez ten #undusz. W przypadku
braku *oƓliwoŠci realizac'i te' transakc'i z przyczyn wskazanyc% w tatucie unduszu nwestycy'nego a*kniĖtegoǾ ustalenie
w te' czĖŠci kwoty Šwiadczenia nastûpi przy uwzglĖdnieniu eny ednostki unduszu z na'bliƓszego nia WycenyǾ po ktŃry*
transakc'a u*orzenia ertyƜkatŃw unduszu nwestycy'nego a*kniĖtego bĖdzie *ogĸa zostaþ zrealizowana.
Termin wypĸaty Šwiadczenia
7. W wyniku za*iany ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszy oraz ac%unku okacy'ny* taĸy* zostanû zapisane
Šrodki pieniĖƓne w wysokoŠci ustalone' w oparciu o zasady okreŠlone w ust. 5Ǿ ktŃre do dnia wypĸaty sû nieoprocentowane.
8. Wypĸata kwoty caĸkowite' lub czĖŠciowe' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu nastûpi niezwĸocznie po otrzy*aniu przez Ubezpieczyciela wszystkic% doku*entŃwǾ o ktŃryc% *owa w ust. 4Ǿ lecz nie pŃƑnie' niƓ w ter*inie 14 ni oboczyc% od nia Wyceny
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Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowegoǾ ktŃrego 'ednostkiǾ w celu wypĸaty ¯wiadczenia WykupuǾ zostaĸy odpisane
na'pŃƑnie'. wota do wypĸaty zostanie po*nie'szona o kwotĖ naleƓnyc% i nieodpisanyc% opĸat.

OPAT
§ 22
W ramach zawartej przez ieie Umowy oowiûzujû opĸatyǾ których zasady naliczania opisaliŠmy poniƓej.
Informacje o wysokoŠci opĸat zawiera aĸûcznik nr 1 do OWUǾ który znajduje siĖ na koĺcu dokumentu.
Przykĸady wyliczenia niektórych opĸat znajdziesz przed opisem szczegóĸowym danej opĸaty.
1.  tytuĸu zawarcia i wykonywania U*owyǾ Ubezpieczyciel pobiera nastĖpu'ûce opĸatyǿ
1Ȝ opĸatĖ za ryzyko - za udzielanie oc%rony ubezpieczeniowe' z tytuĸu ryzyka ubezpieczeniowegoǾ
2Ȝ opĸatĖ wstĖpnû od kĸadki oczûtkowe' - za zawarcie U*owyǾ
3Ȝ opĸatĖ za o#ertĖ inwestycy'nû – za utrzy*anie i udostĖpnianie o#erty inwestycy'ne' obe'*u'ûce' Ubezpieczeniowe
undusze apitaĸoweǾ z wyĸûczenie* ort#eli odelowyc% oraz Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia
kc'i lobalnyc%Ǿ
4Ȝ opĸatĖ podstawowû - za czynnoŠci zwiûzane z zawarcie* i wykonywanie* U*owyǾ nie u'Ėte w opĸatac% wskazanyc%
powyƓe'.
OpĸatyǾ o ktŃryc% *owa powyƓe'Ǿ sĸuƓû pokryciuǿ
ʮ kosztŃw zwiûzanyc% z obsĸugû i wykonywanie* U*owyǾ
ʮ kosztŃw 'e' zawarciaǾ w ty* akwizyc'i obe'*u'ûcyc% w szczegŃlnoŠci kosztyǿ prowiz'i poŠrednikŃwǾ wynagrodzeĺ wraz
z narzuta*i pracownikŃw za'*u'ûcyc% siĖ akwizyc'ûǾ badaĺ lekarskic%Ǿ wystawienia olisǾ wĸûczenia U*owy do port#ela
produktŃwǾ rekla*y i pro*oc'i oraz koszty ogŃlne zwiûzane z badanie* wnioskŃw i wystawianie* olisǾ 'ak rŃwnieƓ
ʮ innyc% kosztŃw zwiûzanyc% z dziaĸalnoŠciû prowadzonû przez Ubezpieczyciela.
oza pokrywanie* kosztŃw pobierane opĸaty stanowiû wynagrodzenie Ubezpieczyciela zawiera'ûce rŃwnieƓ ele*ent *arƓowyǾ
pozwala'ûcy na uzyskiwanie przez Ubezpieczyciela zysku z prowadzone' dziaĸalnoŠci.
Przykĸad opĸat poranych przed zapisaniem Skĸadki Poczûtkowej w postaci ednostek Funduszy
ș aktualny wiek Ubezpieczonegoǿ 35 lat
ș wpĸacona kĸadka oczûtkowaǿ 200 000 
ș stawka opĸaty wstĖpne'ǿ 2% wpĸacone' kĸadki oczûtkowe' ʲ 2 % 5 200 000 ʲ 4 000 
ș kĸadka oczûtkowa po*nie'szona o opĸatĖ wstĖpnû 'est podstawû do naliczenia pierwsze' opĸaty za ryzyko i pierwsze'
opĸaty podstawowe'Ȝǿ 200 000 – 4 000 ʲ 196 000 
ș Ustalanie pierwsze' opĸaty za ryzyko i pierwsze' opĸaty podstawowe'ǿ
ʮ stawka opĸaty podstawowe' w pierwszyc% 5 latac%ǿ 1Ǿ95%
ʮ podstawû naliczenia pierwsze' opĸaty podstawowe' 'est kĸadka oczûtkowa po*nie'szona o opĸatĖ wstĖpnû
t'. 196 000 5 ț1Ǿ95% ǿ 12Ȝ ʲ 318Ǿ50 
ʮ stawka opĸaty za ryzyko dla wieku 35 rŃwna 'est 0Ǿ00267
ʮ podstawû naliczenia pierwsze' opĸaty za ryzyko 'est kwota rŃwna 5% skĸadki poczûtkowe' po*nie'szone' o opĸatĖ
wstĖpnû t'. 196 000 5 5% 5 ț0Ǿ00267 ǿ 12Ȝ ʲ 2Ǿ18 
ș odsu*owanieǿ 196 000 țkĸadka oczûtkowa po*nie'szona o opĸatĖ wstĖpnûȜ – 318Ǿ50 țpierwsza opĸata podstawowaȜ
– 2Ǿ18 țpierwsza opĸata za ryzykoȜ ʲ 195 679Ǿ32  țkwotaǾ ktŃra po po*nie'szeniu o opĸaty zostanie zapisana w postaci
ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszyȜ.
Opĸata za ryzyko poierana jest przez caĸy czas trwania Umowy.
Oliczana jest tylko od tej czĖŠci Šrodków achunku ednostek FunduszyǾ które dodatkowo otrzymuje UposaƓony
w ramach ¯wiadczenia z tytuĸu ¯mierci.
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Przykĸad opĸaty
ș aktualny wiek Ubezpieczonegoǿ 35 lat
ș wartoŠþ ŠrodkŃw zgro*adzonyc% w ra*ac% U*owyǿ 105 000 
ș WartoŠþ ac%unkuǿ 80 000 
by wyliczyþ opĸatĖ za ryzykoǾ naleƓy w aĸûczniku nr 1 do OWU țw tabeli zawarte' w ust. 8Ȝ sprawdziþ 'e' stawkĖ dla
aktualnego wieku Ubezpieczonego.
StawkĖ dzielimy przez 12Ǿ gdyƓ opĸata poierana jest w kaƓdym miesiûcu.
W wieku 35 lat stawka opĸaty wynosiǿ 0Ǿ00267.
We wskazany* powyƓe' wieku Ubezpieczonego ¯wiadczenie z tytuĸu ¯*ierci byĸoby rŃwne wartoŠci ŠrodkŃw zgro*adzonyc% w ra*ac% U*owy powiĖkszone' o 5% WartoŠci ac%unku.
wĸaŠnie te 5% 'est podstawû do wyliczenia opĸaty.
zyli 5% 5 80 000 5 0Ǿ00267 ǿ 12 ʲ 0Ǿ89 .
2. Opĸata za ryzyko ustalana 'est kwotowo na podstawie WartoŠci ac%unkuǾ wieku Ubezpieczonego i 'ego stanu zdrowia.
 uwzglĖdnienie* Ȩ 11 ust. 4Ǿ opĸata ta odpisywana 'est z ac%unku ednostek unduszy *iesiĖcznie z gŃry w kaƓdy*
iesiûcu olisyǾ przez caĸy czas trwania U*owyǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ pierwsza naleƓna opĸata za ryzyko odliczona zostanie ze
kĸadki oczûtkowe' poprzez 'e' po*nie'szenieǾ przed 'e' zapisanie* na ac%unku ednostek unduszy w postaci ednostek
unduszy.
3. WysokoŠþ opĸaty za ryzyko stanowi iloczyn podstawy naliczenia opĸaty i 1ȡ12 stawki podane' w tabeli okreŠlone' w ust. 8
aĸûcznika nr 1 do OWU. odstawû naliczania opĸaty za ryzyko 'estǿ
1Ȝ wartoŠþ 5% liczby ednostek unduszy poszczegŃlnyc% ozyc'i nwestycy'nyc% zgro*adzonyc% na ac%unku ednostek
unduszy ustalona wedĸug en ednostek unduszy z dnia odpisania opĸaty - w okresie po*iĖdzy poczûtkie* Okresu
UbezpieczeniaǾ a dnie* poprzedza'ûcy* dzieĺ ukoĺczenia przez Ubezpieczonego 75 roku ƓyciaǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ
podstawû pierwsze' naleƓne' opĸaty za ryzyko 'est 5% wartoŠci kĸadki oczûtkowe' po 'e' po*nie'szeniu o opĸatĖ wstĖpnûǾ
2Ȝ wartoŠþ 1% liczby ednostek unduszy poszczegŃlnyc% ozyc'i nwestycy'nyc% zgro*adzonyc% na ac%unku ednostek
unduszy ustalona wedĸug en ednostek unduszy z dnia odpisania opĸaty - w okresie po*iĖdzy dnie* ukoĺczenia
przez Ubezpieczonego 75 roku ƓyciaǾ a atû oƓycia.
OpĸatĖ wstĖpnû od Skĸadki Poczûtkowej poierzemy tylko razǾ przed jej zainwestowaniem.
4. Opĸata wstĖpna stanowi okreŠlony procent wartoŠci kĸadki oczûtkowe'Ǿ uzaleƓniony od 'e' wysokoŠciǾ szczegŃĸowo
wskazany w ust. 5 aĸûcznika nr 1 do OWU. Opĸata ta odliczana 'est ze kĸadki oczûtkowe' poprzez 'e' po*nie'szenieǾ przed
'e' zapisanie* na ac%unku ednostek unduszy w postaci ednostek unduszy.
Opĸata podstawowa poierana jest regularnieǾ przez caĸy czas trwania Umowy.
5. Opĸata podstawowa obliczana 'est odrĖbnie dla kaƓde' ozyc'i nwestycy'ne' zgro*adzone' na ac%unku ednostek unduszy
albo ac%unku okacy'ny* taĸy* 'ako iloczyn liczby ednostek unduszy dane' ozyc'i nwestycy'ne'Ǿ ustalone' na dzieĺ
odpisania opĸaty oraz 1ȡ12 stawki opĸaty wskazane' w ust. 6 pkt aȜ aĸûcznika nr 1 do OWUǾ wĸaŠciwe' dla danego rac%unku
oraz en ednostek unduszy z dnia odpisania opĸaty.
6. Opĸata podstawowa w ra*ac% ac%unku ednostek unduszy odpisywana 'est z tego rac%unku przez caĸy okres trwania
U*owyǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓǿ
1Ȝ pierwsza naleƓna opĸata obliczona zostanie 'ako iloczyn wartoŠci kĸadki oczûtkowe' po 'e' po*nie'szeniu o opĸatĖ
wstĖpnû oraz 1ȡ12 stawki opĸaty wskazane' w ust. 6 pkt aȜ aĸûcznika nr 1 do OWU i odliczona bĖdzie ze kĸadki oczûtkowe'
poprzez 'e' po*nie'szenieǾ przed 'e' zapisanie* na ac%unku ednostek unduszy w postaci ednostek unduszyǾ
2Ȝ od 6 oku olisy opĸata ta odpisywana 'est w kwocie nie niƓsze' niƓ *ini*alna wysokoŠþ opĸaty wskazana w ust. 6
pkt bȜ aĸûcznika nr 1 do OWU.
7. Opĸata podstawowa w ra*ac% ac%unku okacy'nego taĸego odpisywana 'est z tego rac%unku przez caĸy okres trwania
U*owy.
Opĸata za ofertĖ inwestycyjnû poierana jest regularnieǾ ale tylko wtedyǾ gdy w danym okresie posiadasz inne Pozycje
Inwestycyjne niƓ Fundusz Skandia Akcji Gloalnych alo Portfel Modelowy.
Przykĸad opĸaty
WartoŠþ ac%unku wynosiǿ 50 000 Ǿ z czegoǿ
30 000  zgro*adzone w U  1
20 000  alokowane w ort#elu odelowy*  3
o wyliczenia opĸaty ierzemy pod uwagĖ tylko wartoŠþ Šrodków zgromadzonych w UFK 1.
W dany* iesiûcu olisy naliczona zostanie opĸata w wysokoŠciǿ 30 000  5 stawka opĸaty 0Ǿ7% ǿ 12 ʲ 17Ǿ5 
8. Opĸata za o#ertĖ inwestycy'nû 'est odpisywana ze ŠrodkŃw zgro*adzonyc% w Ubezpieczeniowyc% unduszac% apitaĸowyc%Ǿ
z wyĸûczenie* ort#eli odelowyc% oraz Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego kandia kc'i lobalnyc%Ǿ *iesiĖcznie
z gŃry w kaƓdy* iesiûcu olisy. Opĸata ta obliczana 'est 'ako iloczyn wartoŠci ŠrodkŃw zgro*adzonyc% w Ubezpieczeniowyc%
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unduszac% apitaĸowyc%Ǿ ustalone' na dzieĺ odpisania opĸaty oraz 1ȡ12 stawki opĸaty wskazane' w ust. 7 aĸûcznika nr 1
do OWU.
asady ogólne dotyczûce opĸat
9.  zastrzeƓenie* zasad i ter*inŃw odliczania opĸaty wstĖpne' od kĸadki oczûtkowe' oraz pierwsze' naleƓne' opĸaty podstawowe' dla ac%unku ednostek unduszy i pierwsze' naleƓne' opĸaty za ryzykoǾ opĸatyǾ o ktŃryc% *owa w ust. 1 odpisywane
sû z ac%unku ednostek unduszy oraz ac%unku okacy'nego taĸego w postaci odpowiednie' liczby ednostek unduszy.

INESAJA INIALNEJ WSOO¯I OPAT
§ 23
1 stycznia kaƓdego roku indeksujemy minimalnû wysokoŠþ opĸaty podstawowejǾ oowiûzujûcû dla achunku
ednostek Funduszy.
Nowa wysokoŠþ oowiûzuje od poczûtku roku kalendarzowego.
1.  zastrzeƓenie* ust. 3Ǿ 1 stycznia kaƓdego roku kalendarzowego Ubezpieczyciel dokonu'e podwyƓszenia o wskaƑnik okreŠlony
w ust. 2 *ini*alne' wysokoŠci opĸaty podstawowe'.
2. ndeksac'a wskazana w ust. 1 'est dokonywana o wiĖkszû z dwŃc% wartoŠciǿ
1Ȝ 12 - *iesiĖczny wskaƑnik wzrostu cen towarŃw i usĸugǾ ogĸaszany przez ĸŃwny Urzûd tatystyczny na koniec wrzeŠnia
kaƓdego roku kalendarzowegoǾ
2Ȝ 2%.
3. Ubezpieczyciel poin#or*u'e Ubezpiecza'ûcego o dokonaniu indeksac'iǾ o ktŃre' *owa w ust. 1 – 2.

A GWAANJI WATO¯I
§ 24
1. Ubezpieczyciel nie da'e 'akic%kolwiek gwaranc'i co do wysokoŠci WartoŠci ac%unku i WartoŠci ac%unku okacy'nego oraz
wysokoŠci ŠwiadczeĺǾ ktŃryc% kwota zwiûzana 'est z wartoŠciû ednostek unduszy.
Terminy realizacji zĸoƓonych przez ieie dyspozycji mogû siĖ opóƑniþ w sytuacjach niezaleƓnych od nas. Postaramy
siĖ zrealizowaþ je najszyciejǾ jak tylko Ėdzie to moƓliwe.
2. er*iny odnoszûce siĖ do czynnoŠciǿ zapisaniaǾ odpisaniaǾ za*ianyǾ wyceny ednostek unduszy oraz 'akic%kolwiek pĸatnoŠci
na podstawie U*owyǾ okreŠlone w OWU i w egula*inie Ubezpieczeniowyc% unduszy apitaĸowyc% oraz odatkowy*
egula*inie unduszu kandia kc'i lobalnyc%Ǿ przy'Ėte zostaĸy przy zaĸoƓeniuǾ Ɠe Ubezpieczyciel bĖdzie w stanie dokonaþ
stosowne' transakc'i dotyczûce' aktywŃw wc%odzûcyc% w skĸad danego Ubezpieczeniowego unduszu apitaĸowego lub ic%
wiarygodne' wycenyǾ na'pŃƑnie' w dniu wskazany* w OWU. W przypadku braku *oƓliwoŠci dokonania czynnoŠci okreŠlonyc%
w zdaniu poprzedza'ûcy* w ter*inac% okreŠlonyc% w OWU lub ww. regula*inac% spowodowane' przyczyna*i niezaleƓny*i
od UbezpieczycielaǾ czynnoŠci te zostanû dokonane niezwĸocznie po ustaniu tyc% przyczyn.

OGANIENIA UPAWNIE
§ 25
1. obowiûzanie Ubezpieczyciela wynika'ûce z U*owy 'est okreŠlone w ednostkac% unduszy. apisywanie i odpisywanie
ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszy *a c%arakter po'Ėciowy i sĸuƓy ustaleniu wysokoŠci WartoŠci ac%unkuǾ
¯wiadczenia z tytuĸu ¯*ierciǾ ¯wiadczenia z tytuĸu oƓycia lub caĸkowite' wypĸaty ¯wiadczenia Wykupu. ednostki unduszy
zapisane na ac%unku ednostek unduszy nie da'û prawa do poszczegŃlnyc% aktywŃw Ubezpieczyciela. WartoŠþ 'ednostek
zapisanyc% na ac%unku ednostek unduszy sĸuƓy wyĸûcznie ustaleniu wysokoŠci Šwiadczeĺ naleƓnyc% z tytuĸu U*owy.
2. rzy lokowaniu w Ubezpieczeniowe undusze apitaĸowe ŠrodkŃw zapisywanyc% na ac%unku ednostek unduszy
w postaci ednostek unduszy lub ŠrodkŃw pieniĖƓnyc%Ǿ Ubezpieczyciel *a prawo skorygowaþ wartoŠþ dokonanyc% lokat
w taki sposŃbǾ aby w kaƓde' c%wili wartoŠþ lokaty nie byĸa niƓsza niƓ wysokoŠþ ¯wiadczenia Wykupu.

ELAAJE
§ 26
Swoje zastrzeƓenia i reklamacje moƓesz zgĸaszaþ w róƓnych formachǾ m.in.:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: reklamacje.skandiaȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi KlientaǾ np. najliƓszym Twojego miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22
1. OsobaǾ ktŃra zĸoƓyĸa wniosek o zawarcie U*owyǾ Ubezpiecza'ûcyǾ UbezpieczonyǾ UposaƓonyǾ UposaƓony astĖpczy lub
osoba uprawniona z U*owy *a'û prawo do skĸadania rekla*ac'i zwiûzane' z zawarcie* lub wykonywanie* U*owy przez
Ubezpieczyciela.
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2. ekla*ac'a *oƓe byþ zĸoƓonaǿ
1Ȝ orespondency'nie – na adres siedziby UbezpieczycielaǾ przesyĸkû pocztowû w rozu*ieniu przepisŃw prawa pocztowegoǾ
2Ȝ ocztû elektronicznû – na adres *ailowy wskazany do skĸadania rekla*ac'iǾ
3Ȝ OsobiŠcie – w siedzibie Ubezpieczyciela lub w dowolny* iurze Obsĸugi lienta UbezpieczycielaǾ
4Ȝ ele#onicznie – poprzez n#oliniĖ.
3. Ubezpieczyciel rozpatrzy rekla*ac'Ė bez zbĖdne' zwĸokiǾ nie pŃƑnie' 'ednak niƓ w ter*inie 30 dni od dnia 'e' otrzy*aniaǾ
z zastrzeƓenie* ust. 4.
4. W szczegŃlnie sko*plikowanyc% przypadkac%Ǿ unie*oƓliwia'ûcyc% rozpatrzenie rekla*ac'i i udzielenie odpowiedzi w ter*inie
30 dni od 'e' otrzy*aniaǾ Ubezpieczyciel przekaƓe w ww. ter*inie wy'aŠnienia dotyczûce przyczyny opŃƑnienia rozpatrzenia
rekla*ac'iǾ wskaƓe okolicznoŠciǾ ktŃre *uszû zostaþ ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz okreŠli przewidywany ter*in
rozpatrzenia rekla*ac'i i udzielenia odpowiedziǾ z zastrzeƓenie*Ǿ iƓ nie *oƓe on przekroczyþ 60 dni od dnia otrzy*ania
rekla*ac'i.
5. Ubezpieczyciel przekaƓe odpowiedƑ na zgĸoszonû rekla*ac'Ė w postaci papierowe' lub na inny* trwaĸy* noŠniku in#or*ac'i.
Ubezpieczyciel *oƓe przekazaþ odpowiedƑ za po*ocû poczty elektroniczne'Ǿ o ile osoba zgĸasza'ûca rekla*ac'Ė zĸoƓyĸa taki
wniosek.

§ 27
owŃdztwo o roszczenia wynika'ûce z U*owy *oƓna wytoczyþ albo wedĸug przepisŃw o wĸaŠciwoŠci ogŃlne' albo przed sûd
wĸaŠciwy dla *ie'sca za*ieszkania lub siedziby Ubezpiecza'ûcegoǾ UbezpieczonegoǾ spadkobiercy UbezpieczonegoǾ UposaƓonego
lub innego uprawnionego z U*owyǾ spadkobiercy UposaƓonego lub innego uprawnionego z U*owy.

ATUALIAJA AN
§ 28
PamiĖtaj o aktualizacji danych osoowych i adresowychǾ ayŠmy zawsze mogli siĖ z Toû skontaktowaþ.
Akceptowane przez ieie formy kontaktu wskaƓ we wniosku o zawarcie Umowy.
Ubezpiecza'ûcy i Ubezpieczony zobowiûzani sû do poin#or*owania Ubezpieczyciela o kaƓdorazowe' z*ianie swo'ego adresu
oraz swoic% danyc% osobowyc%Ǿ 'ak rŃwnieƓ danyc% osobowyc% UposaƓonyc% lub UposaƓonyc% astĖpczyc%. ieprzekazanie
powyƓszyc% in#or*ac'i *oƓe spowodowaþ nie*oƓnoŠþ dostarczenia lub opŃƑnienie w dostarczeniu przez Ubezpieczyciela
waƓnyc% z punktu widzenia wykonywania U*owy in#or*ac'iǾ 'ak rŃwnieƓ w inny sposŃb negatywnie wpĸynûþ na czynnoŠci
zwiûzane z wykonywanie* U*owy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoŠci za negatywne skutki wynika'ûce z braku
*oƓliwoŠci skutecznego powiado*ienia Ubezpiecza'ûcegoǾ o ile Ubezpiecza'ûcy nie dopeĸniĸ obowiûzku aktualizac'i danyc%
adresowyc% i osobowyc%Ǿ o ktŃryc% *owa w zdaniu pierwszy*.

SAANIE O¯WIAE
§ 29
Wnioski i oŠwiadczenia moƓna do nas zgĸaszaþ m.in.:
ș Korespondencyjnie Ȕ na adres naszej siedziy przy ul. yernetyki 7 w Warszawie
ș Pocztû elektronicznû Ȕ na adres e-mail: skandiazycieȯskandia.pl
ș OsoiŠcie Ȕ w naszej siedziie lu iurze Osĸugi KlientaǾ np. najliƓszym Twojego miejsca zamieszkania
țadresy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.skandia.plȜ
ș Telefonicznie Ȕ poprzez InfoliniĖ 801 888 000 ȡ 22 460 22 22
PamiĖtajǾ Ɠe w niektórych przypadkach dla Twojego ezpieczeĺstwa poprosimy o potwierdzenie dyspozycji
i zĸoƓenie czytelnego podpisu.
Wszystkie powiado*ieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia *a'ûce zwiûzek z U*owûǾ wy*aga'û dla swe' skutecznoŠci zac%owania #or*y
wskazane' dla dane' czynnoŠciǾ a w przypadku braku takiego wskazania w OWU – #or*y pise*ne' lub inne' #or*y uzgodnione'
po*iĖdzy strona*i. Wszelkie powiado*ieniaǾ wnioski i oŠwiadczenia kierowane do UbezpieczycielaǾ wywiera'û skutek prawny
wobec Ubezpieczyciela z c%wilû otrzy*ania przez UbezpieczycielaǾ o ile treŠþ OWU nie stanowi inacze'.

OLEJNO¯P EALIAJI SPOJI
§ 30
PamiĖtajǾ Ɠe przy realizacji dyspozycji ierzemy pod uwagĖ kolejnoŠþ ich zgĸaszania.
ealizacjĖ kolejnej dyspozycji rozpoczniemy dopiero po zrealizowaniu tejǾ która wpĸynĖĸa do nas wczeŠniej.
1. aƓda dyspozyc'a zwiûzana z zapisywanie* lub odpisywanie* ednostek unduszy na ac%unku ednostek unduszy 'est
przy'*owana do realizac'i po wykonaniu wczeŠnie'szyc% dyspozyc'i.
2. Wszystkie dyspozyc'eǾ o ktŃryc% *owa w ust. 1Ǿ sû wykonywane przez Ubezpieczyciela w kole'noŠci ustalone' wedĸug daty
ic% przy'Ėcia. W przypadku dyspozyc'i zwiûzane' z odpisanie* opĸat datû przy'Ėcia dyspozyc'i 'est data naliczenia opĸatǾ a w
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przypadku auto*atyczne' wypĸaty albo przeniesienia czĖŠci ŠrodkŃwǾ o ktŃryc% *owa w Ȩ 15Ǿ datû przy'Ėcia dyspozyc'i 'est
Ńĸrocznica olisy.
3. W przypadku otrzy*ania przez Ubezpieczyciela dyspozyc'i po godzinie 16.00 bĖdzie onaǾ na potrzeby ter*inŃw okreŠlonyc%
w OWU uznana za dyspozyc'Ė zĸoƓonû dnia nastĖpnego.

ASA POATOWE
§ 31
1. W przypadkuǾ gdy Ubezpieczyciel w zwiûzku z wypĸatû ktŃregokolwiek ze ŠwiadczeĺǾ wynika'ûcyc% z U*owyǾ obowiûzany
'est zgodnie z obowiûzu'ûcy*i przepisa*i prawa pobraþ i odprowadziþ 'akiekolwiek kwotyǾ w ty* w szczegŃlnoŠci kwoty na
poczet zobowiûzaĺ podatkowyc% osŃb uprawnionyc%Ǿ kwoty pobrane i odprowadzone przez Ubezpieczyciela po*nie'sza'û
kwoty stosownyc% wypĸat pĸatnyc% przez Ubezpieczyciela na podstawie U*owy.
Podstawy prawne dotyczûce podatków znajdziesz w Polisie.
2. asady opodatkowania przyc%odŃw zrealizowanyc% i otrzy*ywanyc% z tytuĸu U*owy sû okreŠlone odpowiednio w ustawac%
o podatku doc%odowy* od osŃb Ɯzycznyc% i o podatku doc%odowyc% od osŃb prawnyc%. zczegŃĸowe przepisy dotyczûce
zasad opodatkowania wskazane sû w olisie.

§ 32
1. W sprawac% nieuregulowanyc% w OWU *a'û zastosowanie obowiûzu'ûce przepisy kodeksu cywilnegoǾ ustaw regulu'ûcyc%
dziaĸalnoŠþ ubezpieczeniowû oraz inne obowiûzu'ûce przepisy prawa polskiego.
2. la U*Ńw zawartyc% zgodnie z ninie'szy*i OWU wĸaŠciwy* 'est prawo polskie.

§ 33
Ubezpiecza'ûcy *a prawo przenieŠþ wierzytelnoŠci przysĸugu'ûce *u z U*owy na inny pod*iotǾ pod warunkie* uzyskania
akceptac'i Ubezpieczyciela. goda Ubezpieczyciela nie 'est wy*agana w przypadku przelewu wierzytelnoŠci na bank.

§ 34
prawozdania o wypĸacalnoŠci i kondyc'i Ɯnansowe' Ubezpieczyciela publikowane sû na 'ego stronie internetowe'.

§ 35
Ubezpieczyciel 'est nstytuc'û Obowiûzanû w rozu*ieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaĸaniu praniu pieniĖdzy
oraz Ɯnansowaniu terroryz*u i w zwiûzku z ty* stosu'e Šrodki bezpieczeĺstwa Ɯnansowego okreŠlone w te' ustawie. rak
*oƓliwoŠci wykonania obowiûzkŃw zwiûzanyc% ze stosowanie* ŠrodkŃw bezpieczeĺstwa Ɯnansowego *oƓe *ieþ wpĸyw na
od*owĖ zawarcia U*owy lub wykonanie U*owy 'uƓ zawarte' na zasadac% wskazanyc% w przepisac% ww. ustawy.

WEJ¯IE W áIE OWU
§ 36
OgŃlne Warunki Ubezpieczenia na áycie z Ubezpieczeniowy* undusze* apitaĸowy* ze kĸadkû ednorazowû ȍotal n3estȋ
zostaĸy zatwierdzone Uc%waĸû r 93ȡ2016 arzûdu kandia áycie owarzystwa Ubezpieczeĺ .. z dnia 7 kwietnia 2016 roku
i wc%odzû w Ɠycie z dnie* 13 kwietnia 2016 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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aĸû znik nr 1 do OWU
„Total Invest”
țA-160413-J-TIN-160413Ȝ
1. Wiek Ubezpieczonego na dzieĺ podpisania wniosku o zawarcie U*owyǿ ukoĺczone 18 lat Ȕ nieukoĺczone 62 lata
2. ata oƓycia – dzieĺ poprzedza'ûcy ocznicĖ olisy nastĖpu'ûcû po dniu ukoĺczenia przez Ubezpieczonego 85 roku Ɠycia
3. ini*alna wysokoŠþ kĸadki oczûtkowe'ǿ 20 000 PLN
aksy*alna wysokoŠþ kĸadki oczûtkowe'ǿ brak
4. ini*alna wysokoŠþ kĸadki okacy'ne'ǿ 1 000 PLN
5. Opĸata wstĖpna od kĸadki oczûtkowe'ǿ
WysokoŠþ Skĸadki Poczûtkowej țw PLNȜ

Stawka opĸaty

Od 20 000 do 199 999Ǿ99
Od 200 000 do 499 999Ǿ99
Od 500 000 do 999 999Ǿ99
Od 1 000 000

3Ǿ00%
2Ǿ00%
1Ǿ00%
0Ǿ00%

6. Opĸata podstawowa
aȜ tawki opĸaty w zaleƓnoŠci od rodza'u rac%unku oraz oku olisyǿ
Stawka opĸaty
Rodzaj rachunku
od 1 do 5 Roku Polisy
țw skali rokuȜ
ac%unek ednostek unduszy

Stawka opĸaty
od 6 Roku Polisy
țw skali rokuȜ
1Ǿ95%Ǿ ale nie *nie' niƓ
*ini*alna wysokoŠþ opĸaty

1Ǿ95%

ac%unek okacy'ny taĸy

1Ǿ25%

bȜ Minimalna wysokoŠþ opĸaty podstawowejǾ obowiûzu'ûca od 6 oku olisy w ra*ac% ac%unku ednostek unduszy
ț*iesiĖcznieȜǿ 15Ǿ30 PLN țindeksowana w dniu 1 stycznia kaƓdego roku kalendarzowegoǾ zgodnie z zasada*i okreŠlony*i
w Ȩ 23 OWUȜ
7. Opĸata za o#ertĖ inwestycy'nû țw skali rokuȜǿ 0Ǿǜ%
8. Opĸata za ryzykoǿ
Wiek
Ubezpieczonego
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Stawka opĸaty
țw skali rokuȜ
0Ǿ00109
0Ǿ00120
0Ǿ00124
0Ǿ00127
0Ǿ00130
0Ǿ00131
0Ǿ00131
0Ǿ00132
0Ǿ00138
0Ǿ00145
0Ǿ00156
0Ǿ00167
0Ǿ00179
0Ǿ00191
0Ǿ00206
0Ǿ00222
0Ǿ00242
0Ǿ00267
0Ǿ00295
0Ǿ00328

Wiek
Ubezpieczonego
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Stawka opĸaty
țw skali rokuȜ
0Ǿ00497
0Ǿ00549
0Ǿ00605
0Ǿ00664
0Ǿ00729
0Ǿ00799
0Ǿ00873
0Ǿ00954
0Ǿ01041
0Ǿ01132
0Ǿ01229
0Ǿ01329
0Ǿ01434
0Ǿ01547
0Ǿ01665
0Ǿ01796
0Ǿ01940
0Ǿ02100
0Ǿ02273
0Ǿ02463

Wiek
Ubezpieczonego
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Stawka opĸaty
țw skali rokuȜ
0Ǿ03377
0Ǿ03649
0Ǿ03936
0Ǿ04237
0Ǿ04552
0Ǿ04882
0Ǿ05233
0Ǿ05614
0Ǿ06036
0Ǿ06504
0Ǿ07021
0Ǿ07586
0Ǿ08188
0Ǿ08841
0Ǿ09536
0Ǿ10274
0Ǿ11059
0Ǿ11870
0Ǿ12714
0Ǿ13600

38
39
40

0Ǿ00365
0Ǿ00406
0Ǿ00449

61
62
63

0Ǿ02668
0Ǿ02886
0Ǿ03124

84
85

0Ǿ14495
0Ǿ15535

9. OkreŠlony procent WartoŠci ac%unku wypĸacany Ubezpiecza'ûce*uǾ w przypadku odpisania ednostek unduszy z ac%unku
ednostek unduszy w zwiûzku z caĸkowitû wypĸatû ¯wiadczenia Wykupuǿ
Miesiûc
Polisy

% WartoŠci
Rachunku

Miesiûc
Polisy

% WartoŠci
Rachunku

Miesiûc
Polisy

% WartoŠci
Rachunku

Miesiûc
Polisy

% WartoŠci
Rachunku

Miesiûc
Polisy

% WartoŠci
Rachunku

1

96Ǿ40%

13

97Ǿ12%

25

97Ǿ84%

37

98Ǿ56%

49

99Ǿ28%

2

96Ǿ46%

14

97Ǿ18%

26

97Ǿ90%

38

98Ǿ62%

50

99Ǿ34%

3

96Ǿ52%

15

97Ǿ24%

27

97Ǿ96%

39

98Ǿ68%

51

99Ǿ40%

4

96Ǿ58%

16

97Ǿ30%

28

98Ǿ02%

40

98Ǿ74%

52

99Ǿ46%

5

96Ǿ64%

17

97Ǿ36%

29

98Ǿ08%

41

98Ǿ80%

53

99Ǿ52%

6

96Ǿ70%

18

97Ǿ42%

30

98Ǿ14%

42

98Ǿ86%

54

99Ǿ58%

7

96Ǿ76%

19

97Ǿ48%

31

98Ǿ20%

43

98Ǿ92%

55

99Ǿ64%

8

96Ǿ82%

20

97Ǿ54%

32

98Ǿ26%

44

98Ǿ98%

56

99Ǿ70%

9

96Ǿ88%

21

97Ǿ60%

33

98Ǿ32%

45

99Ǿ04%

57

99Ǿ76%

10

96Ǿ94%

22

97Ǿ66%

34

98Ǿ38%

46

99Ǿ10%

58

99Ǿ82%

11

97Ǿ00%

23

97Ǿ72%

35

98Ǿ44%

47

99Ǿ16%

59

99Ǿ88%

12

97Ǿ06%

24

97Ǿ78%

36

98Ǿ50%

48

99Ǿ22%

60

99Ǿ94%

od 61

100Ǿ00%

Limit obowiûzujûcy w ramach Umów w Wariancie Inwestycyjnym amkniĖtym
10. aksy*alna su*a kĸadek oczûtkowyc% wpĸaconyc% z tytuĸu wszystkic% U*Ńw zawartyc% przez 'ednego Ubezpiecza'ûcego
w Wariancie nwestycy'ny* a*kniĖty*ǿ 4 000 000 PLN
inie'szy aĸûcznik zostaĸ zatwierdzony Uc%waĸû r 94ȡ2016 arzûdu kandia áycie owarzystwa Ubezpieczeĺ ..
z dnia 7 kwietnia 2016 roku i wc%odzi w Ɠycie z dnie* 13 kwietnia 2016 roku.

Paweł Ziemba
Prezes Zarządu

Witold Czechowski
Członek Zarządu
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