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Informacja 
sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.) 

 

RODZAJ INFORMACJI NUMER PARAGRAFU  

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i 

innych świadczeń lub wartość 

wykupu ubezpieczenia 

§4; §6; §11; §12; §13; §14; §15; §16  

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń uprawniające do 

odmowy wypłaty odszkodowania i 

innych świadczeń lub ich obniżenia 

§13; §14; §15; §16; §21 

3. Koszty oraz wszelkie inne 

obciążenia potrącane ze składek 

ubezpieczeniowych, z aktywów 

ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych lub poprzez umorzenie 

jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych 

§6; §10; §11; §12; 

4. Wartość wykupu ubezpieczenia w 

poszczególnych okresach trwania 

ochrony ubezpieczeniowej oraz 

okres, w którym roszczenie o 

wypłatę wartości wykupu nie 

przysługuje 

§6; §11; §12; §21 
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Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości” 

zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 04/11/18 z dnia 13.11.2018 r., 

kod: 2018_IBSM_01_v.01, (zwane dalej również OWU), mają zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”, które zawieramy na podstawie wniosków o 

zawarcie umowy ubezpieczenia złożonych od dnia 13.11.2018 r. 

 

Prosimy, uważne zapoznaj się z niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia na życie  

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”.  

 

Pozostałe uregulowania dotyczące ubezpieczenia znajdziesz w: 

-  regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, 

- regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących portfelami modelowymi IV, 

- tabeli opłat i limitów do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

„Skarbnica Możliwości”, 

- wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”. 

Zapoznaj się z ich zapisami, zanim złożysz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

 

Słownik – co oznaczają pojęcia użyte w tych OWU 

§ 1 

1. Poniżej znajdziesz wyjaśnienia pojęć, które stosujemy w tych OWU:  

1) aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego – jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, jakie 

są zgromadzone w danym ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, a w przypadku ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego będącego portfelem modelowym są to jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, 

depozyty oraz środki pieniężne; 

2) alokacja – procentowy podział składki pomiędzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, na zasadach określonych 

w §8; 

 Alokację, czyli podział składki pomiędzy UFK wskazujesz we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

3) całkowity wykup – zamiana wszystkich jednostek uczestnictwa UFK zapisanych na rachunku na środki 

pieniężne; 

4) data nabycia – Dzień Wyceny, według którego zamieniamy środki pieniężne na jednostki uczestnictwa UFK; 

ilekroć mowa o nabyciu jednostek uczestnictwa UFK, należy przez to rozumieć zamianę środków pieniężnych 

na jednostki uczestnictwa UFK; 

5) data umorzenia – Dzień Wyceny, według którego zamieniamy jednostki uczestnictwa UFK zapisane  

na rachunku na środki pieniężne; ilekroć mowa o umorzeniu jednostek uczestnictwa UFK, należy przez  

to rozumieć zamianę jednostek uczestnictwa UFK zapisanych na rachunku na środki pieniężne; 

6) dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  

od pracy, które przypadają w tych dniach; 

7) Dzień Wyceny – dzień, w którym ustalamy wartość jednostki uczestnictwa UFK; Dniem Wyceny jest każdy 

dzień, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

oraz dodatkowo jest to dzień zakończenia likwidacji UFK dla likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego, z zastrzeżeniem §9 ust. 14;  regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. odbywają się w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni bez sesji wskazanych 

na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: www.gpw.pl; 

 Pojęcie „Dzień Wyceny” piszemy wyjątkowo w tych OWU wielką literą, aby tę definicję rozróżnić od 

pojęcia „dnia wyceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego”. 

8) dzień zapłaty – dzień, w którym na nasz rachunek bankowy wpływa składka; 

9) dyspozycja – operacje na rachunku lub na polisie wykonane przez nas w sytuacji gdy:  

http://www.gpw.pl/
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a) złożysz on-line przez serwis internetowy lub w formie pisemnej oświadczenie, które będzie zawierać 

polecenie wykonania: 

- konwersji lub    

- całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniem 

umowy ubezpieczenia lub  

- wskazania lub zmiany uposażonego lub 

- zmiany danych do umowy ubezpieczenia, które zostały podane przez Ciebie we wniosku  

o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w oświadczeniu o zmianie danych do umowy ubezpieczenia.  

b) złożysz w formie pisemnej oświadczenie, zawierające polecenie zrealizowania alokacji składki  

i zamiany składki na jednostki uczestnictwa UFK, o której mowa w §8 ust. 3-4; 

c) dokonamy całkowitego wykupu, który realizujemy w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 3,  

§4 ust. 5; 

d) dokonamy całkowitego wykupu, o którym mowa w §11 ust.4, który realizujemy gdy otrzymamy 

zawiadomienie o Twojej śmierci;  

e) dokonamy konwersji na domyślny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którą realizujemy  

w przypadku, o którym mowa w §9 ust. 8 pkt 4);  

f) umorzymy jednostki uczestnictwa UFK poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 

w związku z pobraniem opłat określonych w OWU; 

10) fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny otwarty lub subfundusz wydzielony w ramach funduszu 

inwestycyjnego otwartego, który działa na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych lub fundusz 

inwestycyjny działający za granicą na podstawie właściwych dla niego przepisów prawa; 

11) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego – jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa 

funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego 

otwartego lub funduszu inwestycyjnego, który działa za granicą na podstawie właściwych dla niego 

przepisów prawa; 

12) jednostki uczestnictwa UFK – części ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stanowiące 

proporcjonalne udziały w wartości aktywów netto UFK i posiadające jednakową wartość, które nie stanowią 

odrębnego od umowy ubezpieczenia prawa, nie mogą być zbywane i obciążane na rzecz osób trzecich,  

nie są oprocentowane; 

13) konwersja – zamiana jednostek uczestnictwa UFK zapisanych na Twoim rachunku co najmniej jednego 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na środki pieniężne i zamiana tych środków pieniężnych  

na jednostki uczestnictwa UFK co najmniej jednego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; 

14) miesiąc odpowiedzialności – miesięczny okres trwania odpowiedzialności, który rozpoczyna się w dniu 

rozpoczęcia okresu naszej odpowiedzialności w ramach danej umowy ubezpieczenia w stosunku do Ciebie; 

w kolejnych miesiącach rozpoczyna się w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego 

trwania okresu odpowiedzialności, a jeśli nie ma takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym, w ostatnim 

dniu tego miesiąca; miesiąc odpowiedzialności kończy się z upływem dnia poprzedzającego dzień 

odpowiadający dniowi rozpoczęcia kolejnego miesiąca odpowiedzialności; 

 Przykład: 

Zawarte zostały przez Ciebie trzy umowy ubezpieczenia w różnych datach. Poniżej prezentujemy zasadę 

określania kolejnych miesięcy odpowiedzialności dla poszczególnych umów ubezpieczenia: 

umowa 

nr 

pierwszy miesiąc 

odpowiedzialności 

drugi miesiąc 

odpowiedzialności 

trzeci miesiąc 

odpowiedzialności 

1 30.01.2018 r.- 27.02.2018 r. 28.02.2018 r.- 29.03.2018 r. 30.03.2018 r.- 29.04.2018 r. 

2 01.03.2018 r.- 31.03.2018 r. 01.04.2018 r.- 30.04.2018 r. 01.05.2018 r.- 31.05.2018 r. 

3 05.05.2018 r.- 04.06.2018 r. 05.06.2018 r.- 04.07.2018 r. 05.07.2018 r.- 04.08.2018 r. 
 

15) okres odpowiedzialności – okres, w którym udzielamy ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zajścia Zdarzenia 

Ubezpieczeniowego, o którym mowa w §5; 

16) polisa – dokument, w którym potwierdzamy zawarcie umowy ubezpieczenia;  

17) portfel modelowy (zwany również ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) – wydzielony fundusz 

naszych aktywów, wskazany w grupie 1 w wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych 

w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica 

Możliwości”; 

18) rachunek – prowadzony dla Ciebie rejestr, na którym zapisujemy jednostki uczestnictwa UFK 

poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zapisanie jednostek uczestnictwa UFK  
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na rachunku następuje na skutek nabycia jednostek uczestnictwa UFK. Pomniejszenie liczby jednostek 

uczestnictwa UFK zapisanych na rachunku następuje na skutek umorzenia jednostek uczestnictwa UFK; 

19) regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących portfelami modelowymi IV – 

dokument, który określa zasady funkcjonowania portfeli modelowych wskazanych w grupie 1 w wykazie 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz charakteryzuje aktywa portfeli modelowych, kryteria doboru 

aktywów portfeli modelowych oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne; 

20) regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – dokument, który określa zasady funkcjonowania 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wskazanych poza grupą 1 w wykazie ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych oraz charakteryzuje aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, kryteria 

doboru aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz zasady ich dywersyfikacji i inne 

ograniczenia inwestycyjne; 

21) rocznica odpowiedzialności – każda rocznica rozpoczęcia okresu odpowiedzialności w ramach danej 

umowy ubezpieczenia; 

 Przykład: 

Zawarte zostały przez Ciebie dwie umowy ubezpieczenia, w różnych datach. Poniżej prezentujemy 

zasady określania kolejnych rocznic odpowiedzialności dla poszczególnych umów ubezpieczenia: 

umowa 

nr 

dzień zawarcia umowy 

ubezpieczenia: 

pierwsza rocznica 

odpowiedzialności 

druga rocznica 

odpowiedzialności 

1 01.03.2018 r. 01.03.2019 r. 01.03.2020 r. 

2 05.05.2018 r. 05.05.2019 r. 05.05.2020 r. 
 

22) rok odpowiedzialności – pierwszy rok odpowiedzialności rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia okresu 

odpowiedzialności w ramach danej Umowy Ubezpieczenia i trwa 12. kolejnych miesięcy odpowiedzialności; 

każdy kolejny rok odpowiedzialności rozpoczyna się w rocznicę odpowiedzialności w ramach danej umowy 

ubezpieczenia i trwa 12. kolejnych miesięcy odpowiedzialności; 

 Przykład: 

Zawarte zostały przez Ciebie  trzy umowy ubezpieczenia, w różnych datach. Poniżej prezentujemy 

zasady określania każdego kolejnego roku odpowiedzialności dla poszczególnych umów ubezpieczenia: 

umowa 

nr 

pierwszy rok 

odpowiedzialności 

drugi rok odpowiedzialności trzeci rok odpowiedzialności 

1 29.01.2018 r.-28.01.2019 r. 29.01.2019 r.-28.01.2020 r. 29.01.2020 r.-28.01.2021 r. 

2 01.03.2018 r.- 31.03.2019 r. 01.03.2019 r.-31.03.2020 r. 01.03.2020 r.-31.03.2021 r. 

3 05.05.2018 r.- 04.05.2019 r. 05.05.2019 r.-04.05.2020 r. 05.05.2020 r.-04.05.2021 r. 
 

23) serwis internetowy (zwany również serwisem) – usługa dostępu do Twojego indywidualnego konta, którą 

świadczymy drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: www.tueuropa.pl;  

 Za pośrednictwem serwisu możesz wykonać m.in. następujące operacje: 

1) wskazać lub zmienić uposażonego, 

2) sprawdzić bieżącą wartość rachunku,  

3) dokonać konwersji, czyli przenieść środki pieniężne do innego UFK, 

4) złożyć dyspozycję całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem przez Ciebie od umowy 

ubezpieczenia lub wypowiedzeniem przez Ciebie umowy ubezpieczenia, 

zmienić dane do umowy ubezpieczenia, które podane były przez Ciebie we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia lub w oświadczeniu o zmianie danych do umowy ubezpieczenia. 

24) składka– kwota zapłacona przez Ciebie jednorazowo w wysokości zadeklarowanej we wniosku o zawarcie 

umowy ubezpieczenia; 

 Składka to kwota, którą musisz zapłacić, abyśmy objęli Cię ochroną ubezpieczeniową. 

25) sporty motorowe – zorganizowane współzawodnictwo przy użyciu pojazdów samochodowych  

w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym lub motorowerów; 

26) świadczenie z umowy ubezpieczenia – jedno z następujących świadczeń: 

a) świadczenie z tytułu zgonu, 

b) świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, 

c) świadczenie wykupu; 
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27) świadczenie wykupu – świadczenie pieniężne jakie Ci wypłacimy w przypadku, kiedy wypowiesz umowę 

ubezpieczenia; 

28) świadczenie z tytułu zgonu – świadczenie pieniężne jakie wypłacimy uposażonemu z umowy ubezpieczenia 

w przypadku Twojej śmierci; 

29) świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego – świadczenie pieniężne jakie 

wypłacimy uposażonemu z umowy ubezpieczenia w przypadku Twojej śmierci w wyniku wypadku 

komunikacyjnego; 

30) ubezpieczający, czyli Ty – osoba fizyczna, z którą zawieramy umowę ubezpieczenia, która jest jednocześnie 

osobą objętą ochroną ubezpieczeniową; 

31) ubezpieczyciel, czyli my – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą  

we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000092396, NIP 895 17 65 137, REGON 932716961, 

kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony 307 200 000 zł;  

32) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (zwany również: UFK) – wydzielony fundusz naszych aktywów, 

wskazany w wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów 

ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”; 

33) umowa ubezpieczenia – umowa, jaką zawieramy z Tobą zawarta na podstawie niniejszych OWU; 

34) uposażony – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu albo 

świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego; 

35) ustawa o funduszach inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych  

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 56 z późn. zm.); 

36) wartość aktywów netto UFK – wartość wszystkich aktywów danego ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego pomniejszona o opłaty na zasadach określonych w OWU i w przypadku ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego wskazanego w grupie 1 w wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  

i pomniejszona o zobowiązania, jakie wynikają z OWU lub regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa albo w przypadku UFK wskazanego poza grupą 1 w wykazie ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych pomniejszona o zobowiązania , jakie wynikają z powszechnie obowiązującego prawa; 

37) wartość jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (zwana również: 

wartością jednostki uczestnictwa UFK) – wartość równa ilorazowi wartości aktywów netto UFK danego 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na Dzień Wyceny i liczby wszystkich jednostek uczestnictwa UFK 

tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na Dzień Wyceny; wartość jednostki uczestnictwa UFK  

w dniu innym niż Dzień Wyceny równa jest wartości jednostki uczestnictwa UFK z ostatniego Dnia Wyceny; 

w przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wskazanych poza grupą 1 w wykazie 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, gdy w dniu w którym ustalana jest wartość jednostki 

uczestnictwa UFK, na danej giełdzie, na której notowany jest fundusz inwestycyjny, nie odbywają się 

regularne sesje, przyjmowana jest wartość jednostki uczestnictwa UFK z ostatniego Dnia Wyceny;  

38) wartość rachunku –kwota w złotych będąca sumą iloczynów bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK 

danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanej na rachunku i wartości jednostki uczestnictwa 

UFK tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego aktualnej na dany dzień; 

 Przykład: 

Na rachunku zapisane są jednostki uczestnictwa UFK trzech ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: 

UFK 

(kol. a) 

liczba jednostek 

uczestnictwa UFK 

(kol. b) 

wartość jednostki uczestnictwa 

UFK                  aktualna na dzień 

14.08.2018 r. 

(kol. c) 

iloczyn wartości z kol. b  i z 

kol. c 

(kol. d) 

UFK1 250 35 zł 8 750 zł 

UFK2 30 100 zł 3 000 zł 

UFK3 150 50 zł 7 500 zł 

Wartość rachunku na dzień 14.08.2018 r. wynosi 19 250 zł, gdyż jest to suma kwot podanych w kol. d. 

tj.: 8 700 zł + 3 000 zł + 7 500 zł 
 

39) wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie z Twoim udziałem wywoływane przyczyną zewnętrzną 

niezależne od Twojej woli, które miało miejsce w okresie odpowiedzialności. Twój udział w zdarzeniu 

rozumiemy jako uczestnictwo, w charakterze pieszego albo pasażera bądź kierowcy, podczas jazdy rowerem, 

motorowerem lub pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym,  

z wyłączeniem jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm3;  
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40) Zdarzenie Ubezpieczeniowe – następujące zdarzenie, które miało miejsce w okresie odpowiedzialności: 

a) Twoja śmierć albo 

b) Twoja śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. 

 Pojęcie „Zdarzenie Ubezpieczeniowe” piszemy w tych OWU wielką literą, żeby wyróżnić je w treści 

warunków. 

2. Jeżeli w OWU jest mowa o regulaminie lub regulaminach, to należy przez to rozumieć regulamin, o którym mowa 

w  ust. 1 pkt. 19)-20), chyba że w OWU wyraźnie wskazano, o którym regulaminie jest mowa.  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia – co obejmuje nasze ubezpieczenia  

§ 2 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Twoje życie oraz inwestowanie na Twoje ryzyko środków pieniężnych  

przy wykorzystaniu wybranych przez Ciebie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, jakie oferujemy w ramach 

umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”.  

2. Ryzyko inwestycyjne, które ponosisz polega na tym, że nie gwarantujemy osiągnięcia zysku z tytułu zawartej 

umowy ubezpieczenia i musisz liczyć się z możliwością utraty części, a w skrajnych przypadkach całości 

zainwestowanych środków pieniężnych pochodzących ze składki. 

3. Udzielamy Ci ochrony ubezpieczeniowej na wypadek: 

1) Twojej śmierci w okresie odpowiedzialności albo; 

2) Twojej śmierci w okresie odpowiedzialności w wyniku wypadku komunikacyjnego.  

 Przedmiotem ubezpieczenia nie jest Twoje zdrowie oraz inne niż śmierć zdarzenia będące 

następstwem wypadku komunikacyjnego. 

 

4. Świadczenie z umowy ubezpieczenia wypłacimy na zasadach, które określamy w niniejszych OWU. 

5. Wypłacimy tylko jedno świadczenie z umowy ubezpieczenia, jeśli wystąpi Zdarzenie Ubezpieczeniowe.  

 Uposażonemu wypłacimy tylko jedno świadczenie z umowy ubezpieczenia za zaistniałe w okresie 

odpowiedzialności Zdarzenie Ubezpieczeniowe: 

1) z tytułu Twojej śmierci albo  

2) z tytułu Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. 

Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia i objęcia ochroną ubezpieczeniową 

- co należy zrobić, żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia  

§ 3 

1. Umowę ubezpieczenia zawieramy na podstawie złożonego przez Ciebie prawidłowo wypełnionego  

i podpisanego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na przygotowanym przez nas formularzu. 

2. Jeśli nie zapłacisz składki w terminie i wysokości, o których piszemy w §7 ust. 3, wniosek o zawarcie umowy 

ubezpieczenia traci ważność po upływie 30 dni od dnia jego złożenia. Data złożenia wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia jest wskazana na tym wniosku. 

3. Zanim przyjmiemy podpisany przez Ciebie wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, doręczymy Ci następujące 

dokumenty:  

1) OWU oraz 

2) wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie  

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości” (zwany również wykazem UFK) oraz  

3) tabelę opłat i limitów do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

„Skarbnica Możliwości” (zwana również tabelą opłat i limitów) oraz  

4) regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz 

5) regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących portfelami modelowymi IV.  

4. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokumenty, które wymieniliśmy w ust. 3, stanowią integralną część 

umowy ubezpieczenia.  
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5. Możesz zawrzeć z nami umowę ubezpieczenia,  jeżeli w dniu, w którym składasz wniosek o zawarcie umowy 

ubezpieczenia masz pełną zdolność do czynności prawnych i masz ukończone 18 lat oraz nie ukończyłeś 70 lat,  

z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Ochroną ubezpieczeniowa możemy objąć każdą osobę, o której piszemy w ust. 5, dla której suma zapłaconych 

składek z tytułu zawarcia wszystkich umów ubezpieczenia nie przekracza kwoty wskazanej w tabeli opłat i limitów. 

7. Datę zawarcia umowy ubezpieczenia podajemy na polisie. 

8. Umowę ubezpieczenia zawieramy na czas nieokreślony od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia wskazanego  

na polisie, z zastrzeżeniem §4.  

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia - w jakich przypadkach umowa 

ubezpieczenia może zostać rozwiązana 

§4 

1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 

1) z dniem otrzymania zawiadomienia o Twojej śmierci lub 

2) z dniem odstąpienia przez Ciebie od umowy ubezpieczenia lub 

3) z dniem wypowiedzenia przez Ciebie umowy ubezpieczenia lub 

4) z upływem dnia określonego zgodnie z ust. 2, 

w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 

2. Jeżeli wartość rachunku jest zbyt niska, abyśmy mogli pobrać opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz opłatę 

za ryzyko ubezpieczeniowe lub zlikwidowaliśmy ostatni ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który był 

oferowany w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica 

Możliwości” umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 

1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który nie możemy pobrać opłaty administracyjno-

dystrybucyjnej oraz opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe ze względu na niską wartość rachunku lub 

2) z dniem zlikwidowania ostatniego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, który był oferowany  

w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica 

Możliwości”,  

w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze. 

3. W przypadku, o którym piszemy w ust. 2 pkt 1), całkowity wykup następuje według wartości jednostki 

uczestnictwa UFK danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego najpóźniej z 3. Dnia Wyceny po ostatnim 

dniu miesiąca kalendarzowego, za który nie możemy pobrać opłaty administracyjno-dystrybucyjnej oraz opłaty 

za ryzyko ubezpieczeniowe ze względu na niską wartość rachunku, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz §21. 

 Dniem Wyceny jednostek uczestnictwa UFK jest każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast dzień wyceny jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego może przypadać tylko raz w tygodniu, w którym odbywają się 

regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., np. w środę. 

 

 Przykład: 

 

Przyjmujemy następujące założenia: 

 

Na Twoim rachunku nie są realizowane żadne inne dyspozycje. 

 

31.08.2018 to dzień w którym wartość twojego rachunku jest zbyt niska, abyśmy mogli pobrać opłatę 

administracyjno-dystrybucyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe lub zlikwidowaliśmy ostatni 

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który oferowaliśmy.   

 

Data realizacji powyższej dyspozycji nie może być późniejsza niż 10.09.2018r.  a w przypadku, gdy dzień 

wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego przypada w każdą środę, wówczas data realizacji dyspozycji w tym przypadku nie 

może być późniejsza niż 14.09.2018 r.   
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4. Data realizacji dyspozycji całkowitego wykupu, o którym piszemy w ust. 2 pkt 1), z zastrzeżeniem §21, nie może 

być późniejsza niż 6. Dzień Wyceny po ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który nie możemy pobrać 

opłaty administracyjno-dystrybucyjnej oraz opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe ze względu na niską wartość 

rachunku, ale w przypadku, o którym piszemy w ust. 7, nie później niż 2. Dzień Wyceny po drugim dniu wyceny 

jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, wskazanym w ust. 7.  

5. W przypadku, o którym piszemy w ust. 2 pkt 2), całkowity wykup następuje według wartości jednostki 

uczestnictwa UFK danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z Dnia Wyceny, w którym zakończyliśmy  

likwidację ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz §21. 

6. Data realizacji dyspozycji całkowitego wykupu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), z zastrzeżeniem §21, nie może być 

późniejsza niż 6. Dzień Roboczy po Dniu Wyceny, w którym zakończyliśmy likwidację ostatniego  

z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, który był oferowany w ramach umów ubezpieczenia na życie  

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”, ale w przypadku o którym piszemy  

w ust. 7, nie później niż 2. Dzień Wyceny po drugim dniu wyceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, 

wskazanym w ust. 7. 

7. Jeżeli dzień wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego wskazanego w wykazie UFK, nie przypada w każdym dniu, w którym odbywają się 

regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., umorzymy jednostki uczestnictwa UFK  

na zasadach określonych w zdaniu następnym. Jednostki uczestnictwa UFK umorzymy według wartości jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego najpóźniej z drugiego dnia wyceny jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego przypadającego odpowiednio po ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który nie możemy 

pobrać opłaty administracyjno-dystrybucyjnej oraz opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe ze względu na niską 

wartość rachunku lub po Dniu Wyceny, w którym zakończyliśmy likwidację ostatniego z ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych, który był oferowany w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”. 

8. Kwota całkowitego wykupu, o którym piszemy w ust. 5, wynosi: 

100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK 

poszczególnych UFK zapisanej na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie nabyliśmy jednostek 

uczestnictwa UFK),  

pomniejszona o opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe.  

9. W terminie 3. Dni Roboczych od daty zrealizowania dyspozycji całkowitego wykupu, o którym piszemy w ust. 5, 

z zastrzeżeniem ust. 6 oraz §21, wypłacamy kwotę całkowitego wykupu, o której mowa w ust. 8, na wskazany 

przez Ciebie we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w oświadczeniu o zmianie danych do umowy 

ubezpieczenia rachunek bankowy. 

10. W przypadkach, o których piszemy w ust. 2 pkt 1)-2), przekazujemy Ci informację o rozwiązaniu umowy 

ubezpieczenia i jej przyczynie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od upływu dnia 

określonego zgodnie z ust. 2. 

Okres odpowiedzialności – okres, w którym jesteś objęty ochroną 

ubezpieczeniową 

§5 

 

 Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas nieokreślony. Okres odpowiedzialności zakończy się w 

przypadkach wskazanych poniżej. 

 

1. Okres odpowiedzialności rozpoczyna się z pierwszym Dniem Wyceny po dniu zapłaty składki. 

2. Okres odpowiedzialności w ramach danej umowy ubezpieczenia w stosunku do Ciebie kończy się: 

1) z dniem Twojej śmierci lub 

2) z dniem odstąpienia przez Ciebie od umowy ubezpieczenia lub 

3) z dniem wypowiedzenia przez Ciebie umowy ubezpieczenia lub 

4) z upływem dnia określonego zgodnie z §4 ust. 2, 

w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze. 
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Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – w jakich sytuacjach i w jaki sposób 

możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia  

§6 

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia możesz złożyć on-line przez serwis lub pisemnie. 

1. Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie: 

1) 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, który wskazujemy  na polisie albo 

2) 60 dni od dnia otrzymania przez Ciebie po raz pierwszy rocznej informacji, o której piszemy  

w §19 ust. 1 pkt 3). 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia możesz złożyć pisemnie albo za pośrednictwem serwisu. 

Za dzień odstąpienia od umowy ubezpieczenia przyjmujemy dzień doręczenia pisemnego oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia albo dzień złożenia przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu, z zastrzeżeniem §21 ust. 6. 

 Przykład 1 – odstąpienie od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 

ubezpieczenia: 

Przyjmujemy następujące założenia: 

 

Umowa została przez Ciebie zawarta w dniu 3.09.2018 r. 

 

Na Twoim rachunku nie są realizowane żadne inne dyspozycje. 

 

W dniu 10.09.2018 r.  o godz. 12:00 zostało przez Ciebie złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu. 

 

Całkowity wykup następuje według wartości jednostki uczestnictwa UFK najpóźniej z dnia 13.09.2018 r.,  

a w przypadku, gdy dzień wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przypada w każdą środę, wówczas całkowity wykup następuje 

według wartości uczestnictwa UFK najpóźniej z dnia 19.09.2018 r.     

 

Data realizacji powyższej dyspozycji nie może być późniejsza niż 18.09.2018r., a w przypadku, gdy dzień 

wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego przypada w każdą środę, wówczas data realizacji dyspozycji w takim przypadku 

nie może być późniejsza niż 21.09.2018 r.     

 

Przykład 2 – odstąpienie od umowy ubezpieczenia w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Ciebie 

po raz pierwszy rocznej informacji: 

 

Przyjmujemy następujące założenia: 

 

Umowa została przez Ciebie zawarta  w dniu 4.09.2017 r. 

 

Na Twoim rachunku nie są realizowane żadne inne dyspozycje. 

 

Na Twoim rachunku znajdują się jednostki uczestnictwa UFK ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 

wskazanego w grupie 1 w wykazie UFK.   

 

W dniu 10.09.2018 r.  o godz. 12:00 zostało przez Ciebie złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu. 

  

Całkowity wykup następuje według wartości jednostki uczestnictwa UFK z dnia 10.09.2018 r.,  

 

Data realizacji powyższej dyspozycji nie może być późniejsza niż 18.09.2018r. 
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3. Całkowity wykup w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia w terminie, o którym piszemy  

w ust. 1 pkt 1), następuje według wartości jednostki uczestnictwa UFK danego UFK najpóźniej z 3. Dnia Wyceny 

po dniu, w którym złożysz  oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu  

albo po dniu, w którym dotrze do nas pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,  

z zastrzeżeniem ust. 5, ust. 10 oraz §21.  

4. Do całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia, w terminie o którym piszemy  

w ust. 1 pkt 2), nie stosujemy zapisów ust. 5, §21 ust. 3 oraz §21 ust. 6. Całkowity wykup w związku z odstąpieniem 

od umowy ubezpieczenia w terminie, o którym piszemy w ust. 1 pkt 2) następuje według wartości jednostki 

uczestnictwa UFK danego UFK według stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu albo według stanu na dzień, w którym dotrze  do nas pisemne 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz §21 ust. 2 oraz §21 ust. 7-10. 

 Dniem Wyceny jednostek uczestnictwa UFK jest każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast dzień wyceny jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego może przypadać tylko raz w tygodniu, w którym odbywają się 

regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., np. w środę. 

5. Jeżeli dzień wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego wskazanego w wykazie UFK, nie przypada w każdym dniu, w którym odbywają się 

regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., umarzamy jednostki uczestnictwa UFK  

na zasadach określonych w zdaniu następnym. Jednostki uczestnictwa UFK umarzamy według wartości jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego najpóźniej z drugiego dnia wyceny jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego przypadającego po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia  

za pośrednictwem serwisu albo po dniu, w którym dotrze do nas pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

ubezpieczenia. 

6. Data realizacji dyspozycji całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia,  

z zastrzeżeniem ust. 10 oraz §21, nie może być późniejsza niż 6. Dzień Wyceny po dniu, w którym złożysz 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu albo 6. Dzień Wyceny po dniu, 

w którym dotrze  do nas pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, ale w przypadku,  

o którym piszemy w ust. 5, nie później niż 2. Dzień Wyceny po drugim dniu wyceny jednostki uczestnictwa 

funduszu inwestycyjnego, wskazanym w ust. 5. 

7. Kwota całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia w terminie, o którym piszemy  

w ust. 1 pkt 1) wynosi:  

100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK 

poszczególnych UFK zapisanej na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie nabyliśmy jednostek 

uczestnictwa UFK) i jest:  

1) powiększona o pobraną opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz  

2) pomniejszona o opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe. 

8. Kwota całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia w terminie, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2), jest równa różnicy pomiędzy:  

1) 100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK 

poszczególnych UFK zapisanej na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie nabyliśmy 

jednostek uczestnictwa UFK) 

a 

2) kwotą stanowiącą wartość określonego procentu Yi% składki wskazanego w tabeli opłat i limitów, 

uzależnionego od miesiąca odpowiedzialności, w którym zostało złożone przez Ciebie oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,  

 którą pomniejszamy o opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe. 

Kwota całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem przez Ciebie od umowy ubezpieczenia w terminie,  

o którym piszemy w ust. 1 pkt 2), wynosi nie mniej niż 96% • wartość rachunku według stanu na dzień złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, o którym piszemy w ust. 4, pomniejszonej o opłatę  

za ryzyko ubezpieczeniowe. 

Kwotę stanowiąca wartość Yi% składki, o której piszemy powyżej, przeznaczamy na pokrycie  części kosztów, 

jakie poniesiemy w związku z zawarciem z Tobą umowy ubezpieczenia i objęciem Ciebie ochroną 

ubezpieczeniową. Koszty zawarcia z Tobą umowy ubezpieczenia stanowią koszty pośrednictwa przypadające 
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na tą umowę ubezpieczenia. Koszty te rozłożone są na cały zakładany minimalny okres trwania zawartej umowy 

ubezpieczenia, a tym samym na cały zakładany minimalny okres odpowiedzialności. Zakładany minimalny okres 

trwania Twojej umowy ubezpieczenia to 60 miesięcy odpowiedzialności. Kwota stanowiąca wartość Yi% składki 

ma na celu pokrycie tej części kosztów, jakie poniesiemy w związku z zawarciem z Tobą umowy ubezpieczenia, 

których na skutek wcześniejszego zakończenia okresu odpowiedzialności, niż zakładany minimalny okres 

odpowiedzialności, nie będziemy mogli pokryć w przyszłości. Kwota stanowiąca wartość Yi% składki pokrywa 

także koszty związane z czynnościami podejmowanymi w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa UFK  

na rachunku w związku z realizacją całkowitego wykupu. 

9. W terminie 3. dni roboczych od daty zrealizowania dyspozycji całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem  

od umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz §21, wypłacamy kwotę całkowitego wykupu, o której 

piszemy w ust. 7-8, na rachunek bankowy wskazany przez Ciebie w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy 

Ubezpieczenia.  

10. Możemy zawiesić realizację części lub całości dyspozycji całkowitego wykupu w związku z odstąpieniem od 

umowy ubezpieczenia, o której piszemy w ust. 3-4, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od nas, nastąpi 

zaprzestanie, zawieszenie lub ograniczenie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które 

stanowią aktywa danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego w wykazie UFK.  

11. Jeżeli nie możemy zrealizować Twojej dyspozycji, poinformujemy Cię o zawieszeniu, o którym piszemy w ust. 10, 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny  

na swojej stronie internetowej informacji o zaprzestaniu, zawieszeniu lub ograniczeniu odkupywania jednostek 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w przypadku, o którym piszemy w ust. 10. 

12. Przesunięcie daty realizacji dyspozycji, o którym piszemy w ust. 10, dotyczy tylko tej części realizowanej 

dyspozycji, która nie może zostać zrealizowana na skutek przyczyn wskazanych w ust. 10. W pozostałej części 

dyspozycja jest realizowana w terminie wskazanym w OWU. Niezrealizowana część dyspozycji zostanie 

zrealizowana w terminie wskazanym w OWU, liczonym od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny na swojej 

stronie internetowej informacji o wznowieniu odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego,  

o którym piszemy w ust. 10, z zastrzeżeniem §21. W takim przypadku analogicznemu przesunięciu ulega data 

według której ustalana jest wartość jednostki uczestnictwa UFK, o której piszemy w ust. 3. 

13. Jeżeli nie zrealizujemy Twojej dyspozycji, poinformujemy Cię o wznowieniu i zasadach realizacji dyspozycji,  

o której piszemy w ust. 3-4 niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji przez 

fundusz inwestycyjny na swojej stronie internetowej informacji o wznowieniu odkupywania jednostek 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w przypadku, o którym piszemy w ust. 10. 

Składka– jak ją opłacić 

§7 

 Składkę opłać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia podpisanego wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia.  

Za dzień opłacenia składki przyjmuje się dzień, w którym na nasz rachunek bankowy wskazany we wniosku o 

zawarcie umowy ubezpieczenia wpłynie składka. W tytule przelewu zalecamy podać numer wniosku o zawarcie 

umowy ubezpieczenia.   

1. Masz obowiązek opłacić  składkę . Minimalną wysokość składki wskazaliśmy w tabeli opłat i limitów. 

2. Opłać składkę na nasz rachunek bankowy wskazany we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, który jest 

unikalny dla każdego wniosku i ściśle powiązany z numerem danej polisy. Opłata składki na niewłaściwy numer 

naszego rachunku bankowego będzie skutkowała zwrotem składki w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu 

środków pieniężnych na nasz rachunek bankowy. 

3. Składkę należy opłacić w ciągu 30 dni od dnia złożenia podpisanego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Opłacona składka musi odpowiadać składce wskazanej we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.  

W poleceniu przelewu zalecamy podać nr wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.  

4. W przypadku, gdy nie zapłacisz składki w terminie wskazanym w ust. 3 lub opłacisz składkę w niższej wysokości 

niż wskazana we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wysokość składki, wniosek o zawarcie umowy 

ubezpieczenia traci ważność po upływie 30 dni od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy opłacisz składkę  

w niższej wysokości niż wskazana we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wysokość składki, wpłacone 

środki pieniężne zwrócimy w terminie 5. dni roboczych od upływu terminu, o którym piszemy w ust. 3,  

na rachunek bankowy z którego została dokonana wpłata. W przypadku, gdy opłacona składka jest wyższa niż 

zadeklarowana wysokość składki, kwotę nadpłaty zwrócimy na rachunek bankowy, z którego została dokonana 



 

 

Strona 14 z 31 

 

wpłata w terminie 5. dni roboczych od daty uznania naszego rachunku bankowego. W przypadku, gdy opłacisz 

składkę po upływie terminu, o którym piszemy w ust. 3, zwrócimy wpłacone środki pieniężne na rachunek 

bankowy, z którego została dokonana wpłata, w terminie 5. dni roboczych od daty uznania naszego rachunku 

bankowego.  

5. W przypadku, o którym piszemy w ust. 4, gdy zwrot środków pieniężnych na rachunek bankowy,  

z którego została dokonana wpłata nie jest możliwy, środki pieniężne zwrócimy na rachunek bankowy wskazany 

przez Ciebie we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w oświadczeniu o zmianie danych do umowy 

ubezpieczenia. 

6. Do czasu nabycia jednostek uczestnictwa UFK poszczególnych UFK za kwotę składki, środki pieniężne nie są 

oprocentowane.  

 

Alokacja składki oraz nabycie jednostek uczestnictwa UFK – zasady alokacji 

składki 

§8 

1. Składkę alokujemy zgodnie z Twoim wskazaniem we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Alokację składki określamy z dokładnością do 1% z zastrzeżeniem, iż udział każdego ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego w kwocie składki powinien wynosić co najmniej 10%, ale nie mniej niż minimalna 

wysokość jednorazowej kwoty nabycia jednostek uczestnictwa UFK danego UFK określona w tabeli opłat  

i limitów. Suma udziałów poszczególnych UFK w kwocie składki musi wynosić 100%. Ubezpieczeniowe fundusze 

kapitałowe możliwe do wyboru przez Ciebie wskazane są w wykazie UFK. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4-7, §7 ust. 4 oraz §21, za kwotę składki nabywamy jednostki uczestnictwa UFK 

poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie ze wskazaną we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia alokacją, według wartości jednostki uczestnictwa UFK najpóźniej z 3. Dnia Wyceny następującego 

po dniu rozpoczęcia okresu odpowiedzialności.  

 Dniem Wyceny jednostek uczestnictwa UFK jest każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast dzień wyceny jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego może przypadać tylko raz w tygodniu, w którym odbywają się 

regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., np. w środę. 

 

4. Jeżeli dzień wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego poza grupą 1 w wykazie UFK nie przypada w każdym 

dniu, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nabywamy 

jednostki uczestnictwa UFK na zasadach określonych w zdaniu następnym. Jednostki uczestnictwa UFK 

nabywamy według wartości jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego najpóźniej  z drugiego dnia wyceny 

jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego przypadającego po dniu rozpoczęcia okresu 

odpowiedzialności.  

Informacja o dniu wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego , które stanowią aktywa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego poza grupą 1 w wykazie UFK znajduje się   

w obowiązującym prospekcie informacyjnym lub statucie danego funduszu inwestycyjnego. Dodatkowo 

aktualną informację o dniu wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które  stanowią aktywa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego poza grupą 1 w wykazie UFK na dzień złożenia wniosku 

o zawarcie umowy ubezpieczenia zamieszczamy w wykazie UFK. 

5. Data realizacji dyspozycji zamiany składki na jednostki uczestnictwa UFK, o której piszemy w ust. 3-4,  

z zastrzeżeniem §21, nie może być późniejsza niż 6. Dzień Wyceny następujący po rozpoczęciu okresu 

odpowiedzialności, ale w przypadku o którym piszemy w ust. 4, nie później niż 2. Dzień Wyceny po drugim dniu 

wyceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 

6. Liczba jednostek uczestnictwa UFK każdego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zapisanych  

na rachunku w związku ze zrealizowanym nabyciem jednostek uczestnictwa UFK równa jest ilorazowi części 

kwoty składki, za którą nastąpiło nabycie jednostek uczestnictwa UFK danego  ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego oraz wartości jednostki uczestnictwa UFK tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,  

po której je nabyliśmy dla Ciebie. 



 

 

Strona 15 z 31 

 

7. W przypadku, gdy dyspozycja, o której piszemy w ust. 3-4 dotyczy: 

1) likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub  

2) ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego poza grupą 1 w wykazie UFK, którego aktywa 

stanowią jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, co do którego z przyczyn niezależnych od nas 

nastąpi zaprzestanie, zawieszenie, lub ograniczenie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego,  

to ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy będący w likwidacji, zlikwidowany albo którego dotyczy zaprzestanie, 

zawieszenie lub ograniczenie, zostanie zastąpiony domyślnym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,  

a zapis §9 ust. 9 będzie miał odpowiednie zastosowanie. W terminie 7. dni roboczych od daty zrealizowania przez 

nas dyspozycji, o której piszemy w ust. 3-4, przekażemy Ci  informację o nabyciu jednostek uczestnictwa UFK 

domyślnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe – informacje ogólne oraz zasady 

funkcjonowania  

§9 

 W tym paragrafie znajdują się ogólne informacje odnośnie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 

i zasadach ich funkcjonowania. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych oraz regulaminie ubezpieczeniowych funduszu kapitałowych będących portfelami 

modelowymi IV. 

1. Zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych opisaliśmy w regulaminach, w których 

znajdziesz w szczególności, charakterystykę aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, kryteria ich 

doboru, zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne oraz sposób wyceny poszczególnych 

jednostek uczestnictwa UFK. 

2. Ponosisz ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe środków 

pieniężnych pochodzących ze składki. Szczegółowe opisy ryzyk związanych z inwestowaniem w ubezpieczeniowe 

fundusze kapitałowe, znajdziesz w regulaminach. 

3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mamy prawo do utworzenia nowego ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego. W takim przypadku nowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dodajemy do wykazu UFK.  

4. W  przypadku, o którym piszemy w ust. 3, poinformujemy Cię za pośrednictwem naszej strony internetowej 

www.tueuropa.pl o planowanym utworzeniu nowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,  

w szczególności jego nazwie i polityce inwestycyjnej, najpóźniej w terminie 30 dni przed planowaną datą 

utworzenia danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Na naszej stronie internetowej zamieścimy 

zmieniony wykaz UFK w związku z utworzeniem nowego UFK, w dniu wprowadzenia do oferty zmienionego 

wykazu UFK. Zmieniony wykaz UFK przekażemy Ci w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia przez nas do oferty 

zmienionego wykazu UFK w związku z utworzeniem nowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 

Zmieniony wykaz UFK będzie obowiązywał od dnia, kiedy zamieścimy go na naszej stronie internetowej. 

5. Przysługuje nam prawo likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego w grupie 1  

w wykazie UFK, gdy funkcjonowanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na warunkach wskazanych  

w umowie ubezpieczenia jest niemożliwe na skutek: 

1) zmian w przepisach prawa, 

2) okoliczności od nas niezależnych, 

3) braku możliwości kontunuowania strategii, o której piszemy w §3 regulaminu ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych będących portfelami modelowymi IV. 

W przypadku likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego w grupie 1 w wykazie UFK jest 

on usuwany z wykazu UFK. 

6. Przysługuje nam prawo likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego poza grupą 1 

w wykazie UFK, gdy funkcjonowanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na warunkach wskazanych  

w umowie jest niemożliwe na skutek: 

1) zmian w przepisach prawa, 

2) okoliczności od nas niezależnych, 

3) przyczyn dotyczących funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 

stanowią aktywa tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którymi są: 

a) likwidacja funduszu inwestycyjnego, 

http://www.tueuropa.pl/
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b) połącznie lub przejęcie funduszu inwestycyjnego przez inny fundusz inwestycyjny, 

c) zmiana polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, 

4) zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z przyczyn 

niezależnych od nas, 

5) braku możliwości funkcjonowania funduszu inwestycyjnego ze względu na zmianę jego sytuacji prawnej.  

W przypadku likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego poza grupą 1 w wykazie UFK 

jest on usuwany z wykazu UFK. 

7. W  przypadku, o którym mowa w ust. 5-6, poinformujemy Cię za pośrednictwem naszej strony internetowej 

www.tueuropa.pl o likwidacji danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, najpóźniej w terminie trzech 

miesięcy przed planowaną datą likwidacji danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, 

a w przypadku likwidacji danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z przyczyn od nas niezależnych,  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas informacji. Na naszej stronie internetowej zamieścimy zmieniony 

wykaz UFK w związku z likwidacją UFK, w dniu wprowadzenia do oferty zmienionego wykazu UFK. Zmieniony 

wykaz UFK przekażemy Ci w terminie 14 dni od wprowadzenia do oferty zmienionego wykazu UFK w związku 

z likwidacją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Zmieniony wykaz UFK będzie obowiązywał od dnia,  

w którym zamieścimy go na naszej stronie internetowej, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli zmiana 

wykazu UFK wiązała się w Twoim przypadku z konwersją do domyślnego ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego, o której piszemy w ust. 8 pkt. 4), będziesz związany zmianą, o ile nie wypowiesz umowy 

ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego wykazu UFK.  

8. Informacja o likwidacji danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którą zamieścimy na naszej stronie 

internetowej www.tueuropa.pl, będzie zawierać co najmniej: 

1) nazwę likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, 

2) datę likwidacji, 

3) termin, w jakim można złożyć dyspozycję konwersji, jeżeli złożenie dyspozycji konwersji jest możliwe, 

4) nazwę domyślnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oferowanego 

w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica 

Możliwości”, na którego jednostki uczestnictwa UFK zostaną zamienione jednostki uczestnictwa UFK 

likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (konwersja), jeżeli nie złożysz dyspozycji 

konwersji w terminie, o którym piszemy w pkt. 3), 

5) dzień, po którym nie będziemy wykonywać dyspozycji, w wyniku których następuje nabycie lub umorzenie 

jednostek uczestnictwa UFK likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 

9. Domyślny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, o którym piszemy w ust. 8 pkt. 4), będzie ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym, którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, którego cel 

i polityka inwestycyjna są według naszej najlepszej wiedzy, najbardziej zbliżone do celu oraz polityki 

inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowią 

aktywa likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.  

10. W przypadku likwidacji ostatniego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów 

ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”, umowa 

ubezpieczenia ulega rozwiązaniu zgodnie z §4 ust. 2, o czym poinformujemy Cię, zgodnie z  §4 ust. 10. 

11. Możemy zmienić wykaz UFK oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”, wprowadzić do oferty nowy UFK lub zaprzestać oferowania 

danego UFK, przy czym zaprzestanie oferowania danego UFK nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia 

zawartych do dnia zaprzestania oferowania tego UFK, z zastrzeżeniem ust. 12. Poinformujemy Cię  

za pośrednictwem naszej strony internetowej www.tueuropa.pl o planowanym wprowadzeniu do oferty nowego 

UFK, w szczególności jego nazwie i polityce inwestycyjnej lub zaprzestaniu oferowania danego UFK, najpóźniej 

w terminie 14 dni przed planowaną datą wprowadzenia do oferty nowego UFK lub przed planowaną datą 

zaprzestania oferowania danego UFK. Na naszej stronie internetowej www.tueuropa.pl umieścimy zmieniony 

wykaz UFK w związku z wprowadzeniem do oferty nowego UFK lub w związku z zaprzestaniem oferowania 

danego UFK, w dniu wprowadzenia do oferty zmienionego wykazu UFK. Zmieniony wykaz UFK przekażemy Ci  

w terminie 14 dni od wprowadzenia do oferty zmienionego ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  

w związku z wprowadzeniem do oferty nowego UFK lub w związku z zaprzestaniem oferowania danego UFK. 

Zmieniony wykaz UFK będzie obowiązywał od dnia, kiedy zamieścimy go na naszej stronie internetowej 

www.tueuropa.pl, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Możemy zmienić wykaz UFK oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym „Skarbnica Możliwości”, poprzez zaprzestanie oferowania danego UFK, w którym Ty  

i pozostali Ubezpieczający nie posiadają jednostek uczestnictwa UFK, przy czym zaprzestanie oferowania danego 

http://www.tueuropa/
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UFK ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych do dnia zaprzestania oferowania tego UFK. 

Poinformujemy Cię za pośrednictwem naszej strony internetowej www.tueuropa.pl o planowanym zaprzestaniu 

oferowania danego UFK, najpóźniej w terminie 14 dni przed planowaną datą zaprzestania oferowania danego 

UFK. Na naszej stronie internetowej umieścimy zmieniony wykaz UFK w związku z zaprzestaniem oferowania 

danego UFK, w dniu wprowadzenia do oferty zmienionego wykazu UFK.  Zmieniony wykaz UFK przekażemy Ci 

w terminie 14 dni od wprowadzenia do oferty zmienionego wykazu UFK w związku z zaprzestaniem oferowania 

danego UFK. Zmiana będzie Cię obowiązywać, o ile nie wypowiesz umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni  

od dnia, kiedy otrzymasz zmieniony wykaz UFK.  

13. Możemy zawiesić oferowanie danego UFK wskazanego poza grupą 1 w wykazie UFK, w szczególności gdy  

z przyczyn niezależnych od nas nastąpi zaprzestanie, zawieszenie lub ograniczenie odkupywania jednostek 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa danego ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego. 

14. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od nas nastąpi zaprzestanie, zawieszenie lub ograniczenie 

odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa danego 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, w okresie zaprzestania lub zawieszenia nie ustalamy wartości 

jednostki uczestnictwa UFK, z zastrzeżeniem zdania następnego. Na ostatni Dzień Wyceny każdego miesiąca 

kalendarzowego przypadający w okresie zaprzestania lub zawieszenia opublikujemy dla celów wyłącznie 

sprawozdawczych i informacyjnych, wartość jednostki uczestnictwa UFK z ostatniego Dnia Wyceny przed 

zawieszeniem wycen jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub na podstawie informacji półrocznej  

o stanie likwidacji funduszu inwestycyjnego, jeżeli została sporządzona i ogłoszona, w zależności od tego, która 

z tych wartości jest bardziej aktualna. 

Opłaty  

§10 

 Wysokość opłat wskazujemy w tabeli opłat i limitów. 

1. Pobieramy opłaty wskazane w ust. 3, których przeznaczenie i elementy stanowiące podstawę określenia ich 

wysokości opisaliśmy w ust. 5-6. 

2. Fundusz inwestycyjny, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowią aktywa danego 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, pobiera opłaty, w tym opłatę za zarządzanie, zgodnie  

z  obowiązującym prospektem informacyjnym lub statutem danego funduszu inwestycyjnego. Opłata ta jest 

uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Jeżeli przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, udostępnimy na naszej stronie internetowej www.tueuropa.pl 

informację o miejscu, w którym dostępny jest prospekt lub statut danego funduszu inwestycyjnego.  

3. Pobieramy następujące opłaty: 

1) opłatę administracyjno-dystrybucyjną, 

2) opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe. 

4. Wysokość opłat wymienionych w ust. 3 znajdziesz w tabeli opłat i limitów.  

5. Opłatę administracyjno-dystrybucyjna przeznaczamy na pokrycie kosztów czynności administrowania 

ubezpieczeniem oraz kosztu pośrednictwa ubezpieczeniowego, który przypada na daną umowę ubezpieczenia. 

Opłata administracyjno-dystrybucyjna stanowi także nasze wynagrodzenie za obsługę danej umowy 

ubezpieczenia. Opłatę administracyjno-dystrybucyjną naliczamy procentowo od wartości rachunku określonej za 

każdy dzień, od dnia rozpoczęcia okresu odpowiedzialności do dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia. Opłatę 

administracyjno-dystrybucyjną pobieramy za dany miesiąc kalendarzowy po jego zakończeniu, poprzez 

umorzenie na rachunku, odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa UFK poszczególnych UFK według wartości 

jednostki uczestnictwa UFK z ostatniego Dnia Wyceny danego miesiąca kalendarzowego, za który opłatę 

administracyjno-dystrybucyjną pobieramy, w proporcjach równych udziałowi poszczególnych 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w wartości rachunku określonemu na ostatni dzień danego miesiąca 

kalendarzowego, z zastrzeżeniem zdań następnych. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, opłatę 

administracyjno-dystrybucyjną pobieramy za dany miesiąc kalendarzowy, w którym umowa ubezpieczenia 

została rozwiązana, poprzez pomniejszenie kwoty do wypłaty otrzymanej w wyniku umorzenia jednostek 

uczestnictwa UFK. W razie, gdy wartość rachunku jest zbyt niska, abyśmy mogli pobrać naliczoną opłatę 

administracyjno-dystrybucyjną, umarzamy na rachunku wszystkie jednostki uczestnictwa UFK po zakończeniu 

danego miesiąca kalendarzowego, za który pobieramy opłatę administracyjno-dystrybucyjną. 

6. Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe przeznaczamy na pokrycie kosztu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej  

z tytułu Twojej śmierci. Opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe naliczamy procentowo od składki. Opłata za ryzyko 

http://www.tueuropa/
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ubezpieczeniowe należna jest za każdy dzień, w którym udzielaliśmy Ci ochronę ubezpieczeniową. Opłatę za 

ryzyko ubezpieczeniowe pobieramy za dany miesiąc kalendarzowy po jego zakończeniu, poprzez umorzenie na 

rachunku odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa UFK poszczególnych UFK według wartości jednostki 

uczestnictwa UFK z ostatniego Dnia Wyceny danego miesiąca kalendarzowego, za który opłatę za ryzyko 

ubezpieczeniowe pobieramy, w proporcjach równych udziałowi poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych w wartości rachunku określonemu na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego,  

z zastrzeżeniem zdań następnych. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym nie nastąpiło nabycie jednostek 

uczestnictwa UFK danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, opłata za ryzyko ubezpieczeniowe za ten 

miesiąc kalendarzowy zostanie pobrana w ramach opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe za kolejny miesiąc 

kalendarzowy po jego zakończeniu. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, opłatę za ryzyko 

ubezpieczeniowe pobieramy za dany miesiąc kalendarzowy, w którym umowa ubezpieczenie została rozwiązana,  

poprzez pomniejszenie kwoty do wypłaty otrzymanej w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa UFK. W razie, 

gdy wartość rachunku jest zbyt niska, abyśmy mogli pobrać opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe, umarzamy  

na rachunku wszystkie jednostki uczestnictwa UFK po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, za który 

pobieramy opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe.  

7. W przypadku, gdy wartość rachunku jest zbyt niska, abyśmy mogli pobrać opłatę administracyjno-dystrybucyjną 

oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu zgodnie z §4 ust. 2, o czym 

poinformujemy Cię, zgodnie z  §4 ust. 10. 

8. Zastrzegamy sobie prawo do obniżenia opłat, o których piszemy w ust. 3 lub zmiany sposobu ich pobierania. 

Poinformujemy Cię o zmianie wysokości lub zmianie sposobu pobierania opłaty, najpóźniej 30 dni przed 

planowaną datą zmiany. 

Zasady ustalania wysokości świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z 

tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego – w jaki sposób 

naliczamy te świadczenia 

§11 

1. Z zastrzeżeniem §13 wysokość świadczenia z tytułu zgonu (z innej przyczyny niż zgon w wyniku wypadku 

komunikacyjnego): 

1) do 10. roku odpowiedzialności włącznie wynosi: 

1% • składka + 100% * (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek 

uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które 

nie nabyliśmy jednostek uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszamy o opłatę administracyjno-dystrybucyjną 

oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe), 

2) począwszy od 11. roku odpowiedzialności wynosi: 

0,1% • składka + 100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek 

uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które 

nie nabyliśmy jednostek uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszamy o opłatę administracyjno-dystrybucyjną 

oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe). 

2. Z zastrzeżeniem §13, wysokość świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego: 

1) do 10. roku odpowiedzialności włącznie wynosi:  

20% • składka + 100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek 

uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które 

nie nabyliśmy jednostek uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszamy o opłatę administracyjno-dystrybucyjną 

oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe), 

 

ale nie więcej niż: 100 000 zł + 100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby 

jednostek uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, 

za które nie nabyliśmy jednostek uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszamy o opłatę administracyjno-

dystrybucyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe), 

 

2) począwszy od 11. roku odpowiedzialności wynosi: 

0,1% • składka + 100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek 

uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które 
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nie nabyliśmy jednostek uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszamy o opłatę administracyjno-dystrybucyjną 

oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe), 

 

 Przykład: 

 

Przyjmujemy następujące założenia: 

• Składka, którą wpłaciłeś wynosi: 12 000 zł, 

• Suma kwot, które otrzymaliśmy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK 

poszczególnych UFK zapisanej na rachunku; kwoty pomniejszyliśmy już o opłatę administracyjno-

dystrybucyjną oraz o opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe: 12 300 zł, 

• Kwota środków pieniężnych, za które nie nabyliśmy jednostek uczestnictwa UFK: brak (0 zł), 

• Nie występują przesłanki ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o których piszemy  

w §13. 

 

1. Dla przykładowych założeń, wysokość świadczenia z tytułu zgonu (z innej przyczyny niż zgon w wyniku 

wypadku komunikacyjnego) ustalamy w następujący sposób: 

 

1) do 10. Roku Odpowiedzialności włącznie:  

1% • 12 000 zł + 100% • 12 300 zł, czyli 12 420 zł; 

2) począwszy od 11. Roku  Odpowiedzialności:  

0,1% • 12 000 zł + 100% • 12 300 zł, czyli 12 312 zł. 

2. Dla przykładowych założeń, wysokość świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego 

ustalamy w następujący sposób: 

 

1) do 10. Roku Odpowiedzialności włącznie: 

20% • 12 000 zł + 100% • 12 300 zł, ale nie więcej niż: 100 000 zł + 100% • 12 300 zł, czyli 14 700 

zł; 

2) począwszy od 11. Roku  Odpowiedzialności:  

0,1% • 12 000 zł + 100% • 12 300 zł, czyli 12 312 zł. 

Wysokości świadczenia z tytułu zgonu oraz świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, 

które przedstawiliśmy powyżej, nie uwzględniają kwot, w tym w szczególności kwot na poczet zobowiązań 

podatkowych, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie 

z przepisami regulującymi opodatkowanie osób fizycznych lub osób prawnych,  jesteśmy zobowiązani pobrać  

i odprowadzić w momencie wypłaty. Kwoty, o których piszemy w zdaniu poprzednim, jeżeli są należne, 

pomniejszą wysokość obliczonej kwoty świadczenia do wypłaty. Wszelkie wypłaty z tytułu umowy 

ubezpieczenia podlegają przepisom obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisom regulującym 

opodatkowanie osób fizycznych lub osób prawnych, obowiązującym w momencie dokonywania wypłat. 

UWAGA 

Wypłacimy tylko jedno świadczenie z umowy ubezpieczenia za Zdarzenie Ubezpieczeniowe: 

1) z tytułu Twojej śmierci (z innej przyczyny niż zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego) albo, 

2) z tytułu Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego 

3. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ  

na wysokość świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego. 

4. Wysokość świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego 

ustalamy po dokonaniu całkowitego wykupu. Całkowity wykup następuje według wartości jednostki 

uczestnictwa UFK danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego najpóźniej z 3. Dnia Wyceny po dniu,  

w którym dotrze do nas zawiadomienie o Twojej śmierci, zgodnie z §16, z zastrzeżeniem ust. 5, ust. 8 oraz §21. 

 Dniem Wyceny jednostek uczestnictwa UFK jest każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast dzień wyceny jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego może przypadać tylko raz w tygodniu, w którym odbywają się 

regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., np. w środę. 

 



 

 

Strona 20 z 31 

 

5. Jeżeli dzień wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowiących aktywa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego wskazanego w wykazie UFK nie przypada w każdym dniu, w którym odbywają się 

regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jednostki uczestnictwa UFK umorzymy 

na zasadach określonych w zdaniu następnym. Jednostki uczestnictwa UFK umorzymy według wartości jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego najpóźniej z drugiego dnia wyceny jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego przypadającego po dniu doręczenia  do nas zawiadomienia o Twojej śmierci zgodnie z §16. 

6. Data realizacji dyspozycji całkowitego wykupu, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz §21, nie może być późniejsza niż 6. 

Dzień Wyceny po dniu, w którym dotrze do nas zawiadomienie o Twojej śmierci, zgodnie z §16, ale w przypadku 

o którym mowa w ust. 5, nie później niż 2. Dzień Wyceny po drugim dniu wyceny jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego, wskazanym w ust. 5. 

7. Wypłacimy tylko jedno świadczenie z umowy ubezpieczenia za zaistniałe Zdarzenie Ubezpieczeniowe. 

Świadczenie z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego wypłacimy  

w terminie i na zasadach określonych w §16 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Możemy zawiesić realizację części lub całości dyspozycji całkowitego wykupu w związku  

z realizacją świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego,  

o której piszemy w ust. 5, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od nas nastąpi zaprzestanie, zawieszenie lub 

ograniczenie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa danego 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.  

9. Poinformujemy występującego z roszczeniem lub uposażonego o zawieszeniu, o którym piszemy w ust. 8, 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny  

na swojej stronie internetowej www.tueuropa.pl informacji o zaprzestaniu, zawieszeniu lub ograniczeniu 

odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 

10. W sytuacji, o której piszemy w ust. 8, przesuniemy datę realizacji dyspozycji. Dotyczyć będzie to tylko tej części 

dyspozycji, której nie możemy zrealizować na skutek przyczyn wskazanych w ust. 8. Pozostałą część dyspozycji 

realizujemy w terminie wskazanym w §21 OWU. Niezrealizowaną część dyspozycji realizujemy w terminie 

wskazanym w OWU, liczonym od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny na swojej stronie internetowej 

informacji o wznowieniu odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, o którym piszemy w 

ust. 8, z zastrzeżeniem §21. W takim przypadku analogicznie przesuniemy datę według której ustalamy wartość 

jednostki uczestnictwa UFK, o której piszemy w ust. 6. 

11. Poinformujemy występującego z roszczeniem lub uposażonego o wznowieniu i zasadach realizacji dyspozycji,  

o której piszemy w ust. 6, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji przez 

fundusz inwestycyjny na swojej stronie internetowej informacji o wznowieniu odkupywania jednostek 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 

Świadczenie wykupu w związku z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia 

– w jaki sposób je naliczamy 

§12 

 Możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia możesz złożyć do nas pisemnie albo on-line za 

pośrednictwem serwisu. 

1. Możesz w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 

ubezpieczenia możesz złożyć pisemnie albo za pośrednictwem serwisu. Za dzień wypowiedzenia umowy 

ubezpieczenia przyjmujemy dzień doręczenia przez Ciebie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 

ubezpieczenia albo dzień złożenia przez Ciebie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia za 

pośrednictwem serwisu, z  zastrzeżeniem §21 ust. 6. 

2. Całkowity wykup w związku z wypowiedzeniem przez Ciebie umowy ubezpieczenia następuje według wartości 

jednostki uczestnictwa UFK danego UFK najpóźniej z 3. Dnia Wyceny po dniu, w którym złożysz oświadczenie  

o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu albo po dniu, w którym dotrze do nas 

pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz §21. 

http://www.tueuropa/
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 Dniem Wyceny jednostek uczestnictwa UFK jest każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast dzień wyceny jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego może przypadać tylko raz w tygodniu, w którym odbywają się 

regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., np. w środę. 

3. Jeżeli dzień wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowiących aktywa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego w wykazie UFK nie przypada w każdym dniu,  

w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jednostki 

uczestnictwa UFK umorzymy na zasadach określonych w zdaniu następnym. Jednostki uczestnictwa UFK 

umorzymy według wartości jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego najpóźniej z drugiego dnia 

wyceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, który przypada po dniu złożenia przez Ciebie 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu albo po dniu , kiedy dotrze 

do nas pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. 

4. Data realizacji dyspozycji całkowitego wykupu w związku z wypowiedzeniem przez Ciebie umowy 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz §21, nie może być późniejsza niż 6. Dzień Wyceny po dniu, w którym 

złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu albo 6. Dzień Wyceny 

po dniu, w którym dotrze do nas pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, a w przypadku 

o którym piszemy w ust. 3, nie może być późniejsza niż 2. Dzień Wyceny po drugim dniu wyceny jednostki 

uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, wskazanym w ust. 3. 

5. Jeśli wypowiesz umowę ubezpieczenia otrzymasz świadczenie wykupu, które jest równe różnicy pomiędzy:  

1) 100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK 

poszczególnych UFK zapisanej na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie nabyliśmy 

jednostek uczestnictwa UFK) 

a 

2) kwotą stanowiącą wartość określonego procentu Yi% składki wskazanego w tabeli opłat i limitów, 

uzależnionego od miesiąca odpowiedzialności, w którym złożone przez Ciebie oświadczenie o 

wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia,  

którą pomniejszamy o opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz o opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe. 

Kwotę stanowiąca wartość Yi% składki, o której piszemy powyżej, przeznaczamy na pokrycie części kosztów, 

jakie poniesiemy w związku z zawarciem z Tobą umowy ubezpieczenia i objęciem Ciebie ochroną 

ubezpieczeniową. Koszty zawarcia z Tobą umowy ubezpieczenia stanowią koszty pośrednictwa przypadające 

na tą umowę ubezpieczenia. Koszty te rozłożone są na cały zakładany minimalny okres trwania zawartej 

umowy ubezpieczenia, a tym samym na cały zakładany minimalny okres odpowiedzialności. Zakładany 

minimalny okres trwania Twojej umowy ubezpieczenia to 60 miesięcy odpowiedzialności.  Kwota stanowiąca 

wartość Yi% składki ma na celu pokrycie tej części kosztów , jakie poniesiemy w związku z zawarciem z Tobą 

umowy ubezpieczenia, których na skutek wcześniejszego zakończenia okresu odpowiedzialności,  

niż zakładany minimalny okres odpowiedzialności, nie będziemy mogli pokryć w przyszłości. Kwota 

stanowiąca wartość Yi% składki pokrywa także koszty związane z czynnościami podejmowanymi w związku  

z umorzeniem jednostek uczestnictwa UFK na rachunku w związku z realizacją całkowitego wykupu. 

6. W terminie 3. dni roboczych od daty zrealizowania dyspozycji całkowitego wykupu w związku z wypowiedzeniem 

umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz §21, wypłacimy Ci świadczenie wykupu, o którym piszemy  

w ust. 5, na rachunek bankowy wskazany przez Ciebie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. 

7. Możemy zawiesić realizację części lub całości dyspozycji całkowitego wykupu w związku z wypowiedzeniem 

przez Ciebie umowy ubezpieczenia, o której piszemy w ust. 2, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych  

od nas nastąpi zaprzestanie, zawieszenie lub ograniczenie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego, które stanowią aktywa danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego .  

8. Jeśli Twoja dyspozycja nie będzie mogła zostać zrealizowana, poinformujemy Cię o zawieszeniu, o którym 

piszemy w ust 7, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny 

na swojej stronie internetowej www.tueuropa.pl informacji o zaprzestaniu, zawieszeniu lub ograniczeniu 

odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 

9. W sytuacji, o której piszemy w ust. 7, przesuniemy datę realizacji dyspozycji. Dotyczyć to będzie tylko tej części 

realizowanej dyspozycji, której nie będziemy mogli zrealizować na skutek przyczyn wskazanych w ust. 7. 

Pozostałą część dyspozycji zrealizujemy w terminie wskazanym w §21 OWU. Niezrealizowaną część dyspozycji 

zrealizujemy w terminie wskazanym w OWU, liczonym od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny na swojej 

stronie internetowej www.tueuropa.pl informacji o wznowieniu odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego, o którym piszemy w ust. 7, z zastrzeżeniem §21. W takim przypadku analogicznie przesuniemy  
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datę według której ustalimy wartość jednostki uczestnictwa UFK, o której piszemy 

w ust. 2. 

Ograniczenie naszej odpowiedzialności - w jakich przypadkach 

ograniczymy wysokość świadczenia ubezpieczeniowego  

§13 

 

1. Wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia, o którym piszemy w §11 ust. 1-2 ograniczymy do: 

100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK 

poszczególnych UFK zapisanych na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie nabyliśmy jednostek 

uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszamy są o opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz opłatę za ryzyko 

ubezpieczeniowe),  

jeżeli Twoja śmierć nastąpi w wyniku:  

1) popełnienia samobójstwa w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, 

2) pozostawania przez Ciebie w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków 

odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów Ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających 

świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożyłeś te środki w celach medycznych i po zaleceniu lekarza,  

3) prowadzenia przez Ciebie pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień, 

4) wojny, stanu wyjątkowego, aktu terroryzmu lub sabotażu, eksplozji atomowej, napromieniowania 

radioaktywnego, 

5) zamierzonego uczestnictwa przez Ciebie w zamieszkach lub rozruchach 

2. Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego, o którym piszemy w §11 ust. 2, ograniczymy do: 

100% • (suma kwot, które otrzymamy w wyniku umorzenia bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK 

poszczególnych UFK zapisanych na rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie nabyliśmy jednostek 

uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszamy są o opłatę administracyjno-dystrybucyjną oraz o opłatę za ryzyko 

ubezpieczeniowe), 

w przypadku, gdy Twoja śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w okresie odpowiedzialności nastąpiła na skutek 

uprawiania przez Ciebie  sportów motorowych. 

Uposażony - zasady wskazania uposażonego w ramach umowy 

ubezpieczenia 

§14 

 Uposażony to osoba uprawniona do otrzymania jednego ze świadczeń z umowy ubezpieczania: świadczenia 

z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Możesz wskazać 

uposażonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo poprzez dyspozycję zmiany danych do umowy 

ubezpieczenia. 

1. Możesz wskazać jednego lub więcej uposażonych. 

2. Pamiętaj, aby określić procentowy udział każdego ze wskazanych uposażonych w kwocie świadczenia z tytułu 

zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego z dokładnością do 1%. 

W przypadku, gdy wskażesz  kilku uposażonych i nie określisz wysokości przypadających im udziałów w kwocie 

świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, a także gdy 

wskażesz kilku uposażonych, ale suma przypadających im udziałów w kwocie świadczenia z tytułu zgonu  

albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi więcej niż 100%, uznajemy, że 

wszystkie udziały są równe. W przypadku, gdy wskażesz kilku uposażonych, a wskazane udziały nie sumują się 

do 100%, uznajemy, że nierozdzielona część świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu  

w wyniku wypadku komunikacyjnego zostanie podzielona w proporcji, jaka będzie odpowiadać odpowiadającej 

określonym przez Ciebie udziałom. Jeżeli wskazanie Uposażonego stało się bezskuteczne, świadczenie z tytułu 

zgonu albo świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, które przypadałoby temu 
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Uposażonemu, wypłacimy pozostałym uposażonym, w proporcji która odpowiadać będzie określonym przez 

Ciebie udziałom, a jeśli nie określisz przypadających im udziałów –  w częściach równych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Możesz w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać Uposażonego. W tym celu zawiadom nas o tym  

za pośrednictwem serwisu albo pisemnie. W przypadku zmiany, o której piszemy w zdaniu poprzednim, 

odpowiednio stosujemy zapisy ust. 2. Przy wypłacie świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu 

w wyniku wypadku komunikacyjnego za wiążące uznajemy ostatnie zawiadomienie. 

4. Jeżeli w chwili Twojej śmierci nie mamy wskazanego żadnego uposażonego lub wskazanie wszystkich 

Uposażonych stało się bezskuteczne, świadczenie z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku 

wypadku komunikacyjnego wypłacimy uposażonym w następującej kolejności grup: 

1) małżonek,  

2) dzieci,  

3) wnuki,  

4) rodzice,  

5) rodzeństwo,  

6) dzieci rodzeństwa,  

7) dziadkowie,  

8) pasierbowie.  

Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu albo 

świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego w sposób analogiczny z zasadami 

dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. Otrzymanie świadczenia z tytułu zgonu albo 

świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przez uposażonego lub uposażonych 

wymienionych w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z 

tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego przez uposażonego lub uposażonych wymienionych 

w dalszej kolejności. Uposażeni należący do tej samej grupy otrzymują świadczenie z tytułu zgonu albo 

świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego w równych częściach. W razie braku 

uposażonych, o których piszemy w zdaniach poprzednich, uposażonych ustalamy na zasadach 

analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na 

to, czy inne osoby są uprawnione na podstawie testamentu.  

5. Świadczenie z tytułu zgonu albo świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego nie przysługuje 

uposażonemu, o którym piszemy w ust. 2 oraz w ust. 4, jeżeli umrze przed Tobą lub umyślnie przyczynił się  

do Twojej śmierci. W takim przypadku świadczenie z tytułu zgonu albo świadczenie z tytułu zgonu w wyniku 

wypadku komunikacyjnego przysługuje uposażonym w dalszej kolejności. 

Wypłata świadczenia z umowy ubezpieczenia - w jakiej wysokości 

wypłacamy świadczenia 

§15 

1. Wypłacamy świadczenie z umowy ubezpieczenia: 

1) z tytułu Twojej śmierci– uposażonemu, w wysokości określonej zgodnie z §11 ust. 1 albo; 

2) z tytułu Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – uposażonemu w wysokości określonej zgodnie 

z §11 ust 2 albo. 

3) świadczenie wykupu – Tobie, w wysokości i na zasadach określonych zgodnie z §12. 

Zasady wypłaty świadczenia z tytułu zgonu oraz świadczenia z tytułu 

zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego 

§16 

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą świadczenia z umowy ubezpieczenia za wyjątkiem świadczenia wykupu. 

2. Świadczenie z tytułu zgonu albo świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego wypłacimy 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty, kiedy otrzymamy zawiadomienie o Twojej śmierci,  

z zastrzeżeniem ust. 8.  



 

 

Strona 24 z 31 

 

3. W terminie 7 dni od dnia, kiedy otrzymamy zawiadomienie o Twojej śmierci, poinformujemy o tym uposażonego 

(o ile jest on nam znany), jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmiemy 

postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego związanego ze zgłoszonym zdarzeniem. Jeżeli 

zawiadamiający o Twojej śmierci jest jednocześnie występującym z roszczeniem o wypłatę świadczenia z tytułu 

zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego i uposażonym, informujemy osobę 

występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który wyraziła ona zgodę, o dokumentach, które 

potrzebujemy do ustalenia naszej odpowiedzialności lub wysokości świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia 

z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 

postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości ww. świadczenia. 

4. Występujący z roszczeniem może złożyć zawiadomienie o Twojej śmierci w następujący sposób: 

1) elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej: https://tueuropa.pl  

2) pisemnie lub osobiście w naszej siedzibie, formularz dla zgłaszającego roszczenie i jest dostępny u nas  

i naszego przedstawiciela; 

3) telefonicznie na nr 801 500 300 lub 71 36 92 887 (koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora). 

5. Występujący z roszczeniem oprócz zawiadomienia o Twojej śmierci, o którym piszemy w ust. 4, powinien podać 

rodzaj, serię i numer swojego dokumentu tożsamości oraz dołączyć następujące dokumenty:   

1) odpis Twojego aktu zgonu, 

2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie Twojej śmierci lub kartę zgonu (karta statystyczna do karty zgonu),  

3) dokumenty stwierdzające okoliczności Twojej śmierci (np. protokół policji, postanowienia 

prokuratury –, jeśli zostały sporządzone), chyba że występujący z roszczeniem jest osobą, która takich 

dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie 

może ich uzyskać. 

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości występującego z roszczeniem. 

6. Możemy poprosić występującego z roszczeniem o inne dokumenty niż te wymienione w ust. 5, które będą 

nam  niezbędne do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozpatrzenia roszczenia lub wysokości 

świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, jeżeli 

występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa polskiego. W razie wątpliwości, co do uprawnienia do ww. świadczenia, zwrócimy  się 

o przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia 

dziedziczenia. 

7. W przypadku, gdy nie zostaną nam dostarczone wszystkie niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub 

wysokości świadczenia z tytułu zgonu albo świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego 

dokumenty, o których piszemy w ust. 5 i ust. 6, występujący z roszczeniem powinien udzielić  nam informacji 

o okolicznościach zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (o ile są mu znane): miejscu i przyczynie Zdarzenia 

Ubezpieczeniowego, dniu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (data Twojej śmierci podana w akcie zgonu), 

nazwie i adresie organu lub instytucji, w której w/w dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować. 

8. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 2 okoliczności koniecznych do ustalenia naszej 

odpowiedzialności albo wysokości świadczenia z umowy ubezpieczenia okazało się niemożliwe, świadczenie 

spełnimy w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych 

okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia z umowy ubezpieczenia, powinniśmy spełnić 

w terminie przewidzianym w  ust. 2.  

9. Jeżeli nie wypłacimy świadczenia z umowy ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 2, zawiadomimy 

pisemnie występującego z roszczeniem lub uposażonego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia 

w całości lub części, a także wypłacimy bezsporną część świadczenia z umowy ubezpieczenia. 

10. Jeśli świadczenie z umowy ubezpieczenia przysługuje, przekazujemy uposażonemu pisemną informację 

o wypłacie ww. świadczenia najpóźniej w dniu wypłaty ww. świadczenia. 

11. Jeżeli świadczenie z umowy ubezpieczenia nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona  

w zgłoszonym roszczeniu, poinformujemy o tym pisemnie występującego z roszczeniem lub uposażonego, 

wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 

świadczenia. 

12. Mamy obowiązek udostępniać uposażonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia naszej 

odpowiedzialności lub wysokości świadczenia z umowy ubezpieczenia. Osoba ta może żądać pisemnego 

potwierdzenia przez nas udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii 

dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez nas. 

13. Brak dokumentacji lub informacji umożliwiającej rozpatrzenie roszczenia, pozwalającej na identyfikację 

uposażonego lub ustalenie prawa do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczenia, wstrzymuje wypłatę 

https://tueuropa.pl/
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świadczenia z umowy ubezpieczenia do czasu uzupełnienia. Nieuzupełnienie dokumentacji lub informacji 

stanowi podstawę do odmowy wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia. 

Konwersja - w jaki sposób dokonać dyspozycji konwersji 

§17 

1. Możesz złożyć wniosek o dokonanie konwersji pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 

wskazanymi w wykazie UFK pisemnie albo on-line za pośrednictwem serwisu. We wniosku  

o dokonanie konwersji  określasz:  

1) co najmniej jeden ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, z którego ma nastąpić konwersja, 

2) od 1% do 100% (z dokładnością do 1%) bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK danego UFK  

z zastrzeżeniem, że iloczyn wskazanej liczby jednostek uczestnictwa UFK danego UFK na dzień złożenia 

wniosku o konwersję oraz wartości jednostki uczestnictwa UFK tego UFK aktualnej na dzień złożenia 

wniosku o konwersję, nie może być niższy niż minimalna wysokość jednorazowej kwoty otrzymywanej 

poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa UFK dotyczącej danego UFK określonej w tabeli opłat i limitów, 

z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli iloczyn wszystkich jednostek uczestnictwa UFK danego UFK  

na dzień złożenia wniosku o konwersję oraz wartości jednostki uczestnictwa UFK tego UFK aktualnej  

na dzień złożenia wniosku o konwersję jest niższy niż minimalna wysokość jednorazowej kwoty 

otrzymywanej poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa UFK dotyczącej danego UFK określonej w tabeli 

opłat i limitów, konwersji podlega 100% bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK danego UFK,  

3) nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach danej 

umowy ubezpieczenia wskazanych w wykazie UFK, na które ma nastąpić konwersja, 

4) podział procentowy kwoty otrzymanej w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa UFK na poszczególne 

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, określony z dokładnością do 1% (suma procentowych udziałów 

kwoty otrzymanej w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa UFK wynosi 100%), przy czym kwota 

podlegająca konwersji na dany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy nie może być niższa niż minimalna 

wysokość kwoty nabycia jednostek uczestnictwa UFK dotycząca danego UFK określona w tabeli opłat  

i limitów. 

  

Przykład: 

Na Twoim rachunku są zapisane jednostki uczestnictwa UFK trzech ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych:  

UFK 

(kol. a) 

liczba 

jednostek 

uczestnictwa 

UFK 

(kol. b) 

wartość 

jednostki 

uczestnictwa 

UFK w Dacie 

Wyceny 

(kol. c) 

iloczyn wartości z kol. b i z kol. c 

(kol. d) 

UFK1 50 200 zł 10 000 zł 

UFK2 100 100 zł 10 000 zł 

UFK3 50 50 zł 2 500 zł 

Wskazujesz UFK1 oraz UFK2, z których ma nastąpić konwersja.  

Następnie wskazujesz od 1% do 100% bieżącej liczby jednostek uczestnictwa UFK danego UFK1 

oraz UFK2 

UFK1 – 50% z 50 jednostek uczestnictwa UFK, co daje 25 jednostek uczestnictwa UFK,  

UFK2 – 20% ze 100 jednostek uczestnictwa UFK, co daje 20 jednostek uczestnictwa UFK.  

 

Wskazujesz podział procentowy kwoty otrzymanej w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa 

UFK z UFK1 oraz UFK2 na UFK4: 50% oraz UFK5: 50%.  
 

 

2. Jeżeli we wniosku o konwersję nie podasz wszystkich informacji określonych w ust. 1 pkt. 1) – 4), nie zrealizujemy 

konwersji, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. W przypadku, gdy konwersja dotyczy likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  

lub ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa funduszu 
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inwestycyjnego, co do którego z przyczyn niezależnych od nas nastąpiło zaprzestanie, zawieszenie  

lub ograniczenie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które stanowią aktywa danego 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, nie realizujemy konwersji, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Przekażemy Ci informację o odmowie realizacji konwersji i jej przyczynie, niezwłocznie, ale nie później niż  

w terminie 7. dni roboczych od dnia, kiedy złożysz wniosek o konwersję. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz §21, umorzymy jednostki uczestnictwa UFK poszczególnych ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych według wartości jednostki uczestnictwa UFK najpóźniej z 3. Dnia Wyceny po dniu,  

w którym złożysz wniosek o konwersję za pośrednictwem serwisu albo najpóźniej z 3. Dnia Wyceny od dnia,  

w którym dotrze do nas pisemny wniosek o dokonanie konwersji oraz nabywamy jednostki uczestnictwa UFK 

poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, według wartości jednostki uczestnictwa UFK 

najpóźniej z 5. Dnia Wyceny, w którym złożysz wniosek o konwersję za pośrednictwem serwisu albo najpóźniej 

z 5. Dnia Wyceny po dniu, kiedy dotrze do nas pisemny wniosek o dokonanie konwersji. 

6. Jeżeli dzień wyceny jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowiących aktywa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wskazanego poza grupą 1 w wykazie UFK nie przypada w każdym 

dniu, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nabywamy  

i umarzamy jednostki uczestnictwa UFK na zasadach określonych w zdaniach następnych. Umorzymy jednostki 

uczestnictwa UFK według wartości jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego najpóźniej z drugiego 

dnia wyceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego przypadającego po dniu złożenia przez Ciebie 

wniosku o konwersję za pośrednictwem serwisu albo po dniu , kiedy dotrze do nas pisemny wniosek  

o dokonanie konwersji. Nabędziemy jednostki uczestnictwa UFK według wartości jednostki uczestnictwa 

funduszu inwestycyjnego najpóźniej z czwartego dnia wyceny jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego przypadającego po dniu złożenia przez Ciebie wniosku o konwersję za pośrednictwem serwisu 

albo po dniu, kiedy dotrze do nas pisemny wniosek o konwersję. 

7. Data realizacji dyspozycji konwersji, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz §21, nie może być późniejsza niż 9. Dzień 

Wyceny po dniu, w którym złożysz wniosek o konwersję za pośrednictwem serwisu albo 9. Dzień Wyceny 

po dniu, w którym dotrze do nas pisemny wniosek o dokonanie konwersji. 

Polisa - czym jest i jakie dane zawiera 

§18 

 Polisa jest dokumentem, w którym potwierdzamy zawarcie umowy ubezpieczenia. 

 

1. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest polisa, którą wystawimy i wyślemy do Ciebie niezwłocznie, 

ale nie później niż w terminie 14. dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu odpowiedzialności. W przypadku, 

gdy we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia podasz adres e-mail oraz jeżeli wyrazisz zgodę  

na prowadzenie korespondencji przy wykorzystaniu takiego sposobu komunikacji, polisę wyślemy w formacie 

pdf na podany przez Ciebie adres e-mail. 

2. Jeżeli nie otrzymasz polisy w terminie, o którym piszemy w ust. 1, ponownie wystawimy i wyślemy Ci polisę, 

niezwłocznie po otrzymaniu od Ciebie zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta  

pod numerem telefonu: 0 801 500 300 lub +48 (71) 36 92 887 (w tym dla połączeń z zagranicy), koszt połączenia 

zgodny z taryfą operatora lub na adres e-mail: bok@tueuropa.pl, lecz tylko wówczas, gdy adres e-mail z którego 

wyślesz wiadomość, został wcześniej nam podany.  

3. Polisa określa w szczególności: datę zawarcia umowy ubezpieczenia, datę rozpoczęcia i zakończenia okresu 

odpowiedzialności oraz wysokość świadczenia z tytułu zgonu oraz świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku 

komunikacyjnego. 

mailto:bok@tueuropa.pl
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Obowiązki ubezpieczyciela - jakie są nasze obowiązki w ramach umowy 

ubezpieczenia 

§19 

 Raz w roku otrzymasz od nas pisemną informację o wysokości świadczeń oraz o wartości rachunku. Aktualne 

wartości jednostek uczestnictwa UFK publikowane są na naszej stronie internetowejwww.tueuropa.pl 

1. Mamy obowiązek: 

1) dokonywać wyceny wartości jednostki uczestnictwa UFK oraz ogłaszać informacje o wartości jednostki 

uczestnictwa UFK zgodnie z przepisami prawa; 

2) przekazywać Ci nie rzadziej niż raz w roku informacje o wysokości świadczeń przysługujących z umowy 

ubezpieczenia, a także o wartości wykupu ubezpieczenia. Jeżeli wyraziłeś zgodę, informację o której piszemy 

w zdaniu poprzednim wyślemy na podany przez Ciebie adres e-mail oraz dodatkowo za pośrednictwem 

serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 3); 

3) przekazać Ci pisemną informację, o której piszemy w pkt. 2), po raz pierwszy nie wcześniej niż w terminie 10 

miesięcy i nie później niż w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia; 

4) przekazywać Ci informacje w zakresie zmiany warunków umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego 

dla zawartej umowy ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń 

przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli wyraziłeś zgodę, informacje o której piszemy 

w zdaniu poprzednim przekażemy na podany przez Ciebie adres e-mail oraz dodatkowo za pośrednictwem 

serwisu; 

5) wypełniać inne obowiązki nałożone na nas przez przepisy prawa, regulujące zawieranie i wykonywanie umów 

ubezpieczenia na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; 

6) zawiadamiać Cię o każdej zmianie swoich danych teleadresowych. 

 

Obowiązki ubezpieczającego, czyli Twoje obowiązki w ramach umowy 

ubezpieczenia 

§20 

Masz obowiązek zawiadomić nas o każdej zmianie swoich danych osobowych i teleadresowych (w tym adresu e-mail) 

lub danych uposażonego, które zostały przez Ciebie podane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo w 

oświadczeniu o zmianie danych do umowy ubezpieczenia on-line za pośrednictwem serwisu albo pisemnie. 

Realizacja dyspozycji – w jaki sposób realizujemy złożone przez Ciebie 

dyspozycje 

§21 

1. Za datę realizacji dyspozycji, o której piszemy w §1 ust. 1 pkt 9), rozumiemy odpowiednio datę zapisania na 

rachunku nabytych jednostek uczestnictwa UFK (nabycie jednostek uczestnictwa UFK) lub datę pomniejszenia 

liczby jednostek uczestnictwa UFK zapisanych na rachunku (umorzenie jednostek uczestnictwa UFK). 

 Dyspozycje realizujemy według kolejności ich złożenia. 

2. Jeżeli w dniu złożenia lub wpływu dyspozycji do nas lub naszego przedstawiciela , są inne dyspozycje w trakcie 

realizacji, które uniemożliwiają wykonanie nowej dyspozycji, wówczas zrealizujemy nową dyspozycję według 

kolejności jej wpływu. W takiej sytuacji termin realizacji dyspozycji może ulec wydłużeniu i będziemy go liczyć 

najpóźniej od drugiego Dnia Wyceny po dniu, w którym zrealizowaliśmy poprzednią dyspozycję. Nie zrealizujemy 

danej dyspozycji, w przypadku gdy wcześniej złożona przez Ciebie dyspozycja uniemożliwi realizację następnej 

dyspozycji.  
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 Zwróć uwagę, na istotność godz. 13:00 przy składaniu dyspozycji. 

Przykład:  

1. Na Twoim rachunku zapisane są jednostki uczestnictwa UFK trzech ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych: UFK1, UFK2 oraz UFK3. UFK wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywają się regularne sesje 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W dniu 1.03.2018 r. została złożona przez Ciebie dyspozycja konwersji z UFK1 oraz UFK2 na UFK4 oraz UFK5  

za pośrednictwem serwisu (o godz. 12:00). 

Natomiast w dniu 2.03.2018 r. zostało złożone przez Ciebie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 

ubezpieczenia  

w formie pisemnej do naszego przedstawiciela (po godz. 14:00). 

W takim przypadku na zrealizowanie konwersji mamy 9. Dni Wyceny od dnia złożenia przez Ciebie wniosku o 

konwersję za pośrednictwem serwisu (przy założeniu, ze nie wystąpiły przyczyny, o których mowa w §21 ust. 2-

3). 

Dyspozycję całkowitego wykupu w związku z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia wykonamy po 

zrealizowaniu dyspozycji konwersji, która powinna być zrealizowana nie później niż w dniu 14.03.2018 r. 

Najpóźniej od 16.03.2018 r. (przy założeniu, że jest to drugi Dzień Wyceny) będą liczone terminy na wykonanie 

dyspozycji całkowitego wykupu w związku z wypowiedzeniem przez Ciebie umowy ubezpieczenia. 

2. Na Twoim rachunku zapisane są jednostki uczestnictwa UFK trzech ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych: UFK1, UFK2 oraz UFK3. 

W dniu 1.03.2018 r. została złożona przez Ciebie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w 

formie pisemnej do naszego przedstawiciela (o godz. 12:00). 

Natomiast w dniu 2.03.2018 r. została złożona przez Ciebie dyspozycja konwersji z UFK1 oraz UFK2 na UFK4 

oraz UFK5 za pośrednictwem serwisu (po godz. 14:00). 

W takim przypadku wykonujemy dyspozycję całkowitego wykupu w związku z wypowiedzeniem przez Ciebie 

umowy ubezpieczenia a dyspozycja konwersji nie jest realizowana. 

3. W sytuacji, gdy termin realizacji danej dyspozycji, o którym piszemy w ust. 2, wydłuży się, terminy zgodnie  

z którymi ustalimy wartości jednostek uczestnictwa UFK, po których daną dyspozycję zrealizujemy, liczymy 

najpóźniej od drugiego Dnia Wyceny po dniu, w którym zrealizowaliśmy poprzednią dyspozycję,  

z zastrzeżeniem §6 ust. 4 oraz §10 ust. 5-6. 

4. Środki pieniężne, które uzyskamy z umorzenia jednostek uczestnictwa UFK nie są oprocentowane. 

5. W razie Twojej śmierci po złożeniu dyspozycji, o której piszemy w §1 ust. 1 pkt 9, zrealizujemy dyspozycję, chyba 

że nie będziemy mogli zrealizować dyspozycji z przyczyn określonych w niniejszych OWU.  

 

 Przykład:  

Na Twoim rachunku nie są realizowane żadne inne dyspozycje. 

1. W dniu 3.09.2018 r. została złożona przez Ciebie dyspozycja konwersji za pośrednictwem serwisu (o godz. 

12:00). Wówczas od dnia 3.09.2018 r. liczymy terminy realizacji dyspozycji oraz terminy zgodnie z którym 

ustalimy wartość jednostki uczestnictwa, po której zrealizujemy dyspozycję konwersji. 

2. W dniu 3.09.2018 r. została złożona przez Ciebie dyspozycja konwersji za pośrednictwem serwisu (o godz. 

13:30). Wówczas od dnia 4.09.2018 r. liczymy terminy realizacji dyspozycji oraz terminy zgodnie z którym 

ustalimy wartość jednostki uczestnictwa, po której zrealizujemy dyspozycję konwersji. 

 

6. Z zastrzeżeniem ust. 2-3, termin realizacji dyspozycji oraz termin, zgodnie z którym ustalimy wartość jednostki 

uczestnictwa UFK, po której zrealizujemy daną dyspozycję, liczymy od dnia złożenia przez Ciebie dyspozycji  

za pośrednictwem serwisu lub od dnia kiedy dotrze do nas dyspozycja, gdy nastąpi to w danym dniu do godz. 

13:00, pod warunkiem że jest to Dzień Wyceny. W przeciwnym wypadku,  z zastrzeżeniem ust. 2-3 , terminy,  

o których piszemy w zdaniu pierwszym, liczymy od najbliższego Dnia Wyceny po dniu złożenia przez Ciebie za 

pośrednictwem serwisu lub po dniu, kiedy dotrze do nas dyspozycja. 
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7. Z zastrzeżeniem ust. 8-9, możemy zawiesić realizację części lub całości dyspozycji gdy z przyczyn niezależnych 

od nas, w szczególności, w przypadku braku możliwości realizacji części lub całości dyspozycji, na skutek 

zaprzestania, zawieszenia lub ograniczenia odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które 

stanowią aktywa danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego , data realizacji dyspozycji może być 

późniejsza, niż określona w OWU lub w ust. 2-3. W takim przypadku w ciągu 7. dni roboczych po dacie,  

w której dyspozycja miała być zrealizowana zgodnie z OWU lub ust. 2-3, przekazujemy Ci informację o 

przesunięciu daty realizacji dyspozycji i jego przyczynie. 

8. Przesunięcie daty realizacji dyspozycji, o którym piszemy w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 9, dotyczy tylko tej części 

realizowanej dyspozycji, której nie możemy zrealizować na skutek przyczyn wskazanych w ust. 7. W pozostałej 

części dyspozycję realizujemy w terminie wskazanym w OWU lub ust. 2-3. Niezrealizowaną część dyspozycji 

zrealizujemy w terminie wskazanym w OWU, liczonym od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny na swojej 

stronie internetowej informacji o wznowieniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2-6. W takim przypadku analogicznie przesuniemy datę według której 

ustalimy wartość jednostki uczestnictwa UFK na potrzeby jej nabycia lub umorzenia, z zastrzeżeniem  

§6 ust. 4 oraz §10 ust. 5-6. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, dyspozycję konwersji nie zrealizujemy zgodnie z §17 ust. 3,  

a dyspozycję zamiany składki na jednostki uczestnictwa UFK zrealizujemy na zasadach określonych w §8 ust. 7. 

10. Informację o zawieszeniu i braku możliwości realizacji części lub całości dyspozycji na skutek przyczyn 

wskazanych w ust. 7 oraz informację o wznowieniu i zasadach realizacji dyspozycji, zamieścimy na naszej stronie 

internetowej www.tueuropa.pl.   

11. Poinformujemy Ciebie, występującego z roszczeniem lub uposażonego, dla którego nie możemy zrealizować 

dyspozycji, o braku możliwości realizacji dyspozycji na skutek przyczyn wskazanych w ust. 7 niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie 7. dni roboczych od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny na swojej stronie 

internetowej informacji o zaprzestaniu, zawieszeniu lub ograniczeniu odkupywania jednostek uczestnictwa 

funduszu inwestycyjnego, w przypadku, o którym piszemy w ust. 7. 

12. Poinformujemy Ciebie, występującego z roszczeniem lub uposażonego, dla którego nie możemy zrealizować 

dyspozycji, o wznowieniu i zasadach realizacji dyspozycji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia publikacji przez fundusz inwestycyjny na swojej stronie internetowej informacji o wznowieniu 

odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w przypadku o którym piszemy w ust. 7 . 

13. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia lub wnioski związane z dyspozycjami lub umową ubezpieczenia, możesz 

złożyć w formie pisemnej, w tym na formularzach przygotowanych przez nas, bezpośrednio do nas  

lub do naszego przedstawiciela, za pośrednictwem serwisu lub e-mail podanego uprzednio przez Ciebie we 

wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w oświadczeniu o zmianie danych do umowy ubezpieczenia. 

14. My lub nasz przedstawiciel przekażemy Ci wszelkie zawiadomienia lub informacje dotyczące dyspozycji  

lub umowy ubezpieczenia w formie pisemnej albo na adres e-mail podany przez Ciebie oraz dodatkowo  

za pośrednictwem serwisu, jeżeli wyraziłeś zgodę na korespondencję drogą elektroniczną.  

15. Podstawą do dokonania danej dyspozycji jest złożenie przez Ciebie stosownego oświadczenia lub wniosku  

za pośrednictwem serwisu lub w formie pisemnej. W przypadku złożenia oświadczenia lub wniosku w formie 

pisemnej wymagane jest: 

1) okazanie dokumentu tożsamości wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL lub serię i nr paszportu, 

jeżeli jesteś obcokrajowcem oraz  

2) złożenia podpisanego oświadczenia lub wniosku, w tym na formularzu przygotowanym przez nas. 

Postanowienia końcowe 

§22 

1. Powinniśmy informować się wzajemnie o każdej zmianie adresów korespondencji.  

2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski i oświadczenia kierowane przez strony na podstawie umowy ubezpieczenia, 

należy składać pisemnie lub w innej formie uzgodnionej przez strony umowy ubezpieczenia. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wnioski i oświadczenia o których piszemy w ust. 2 możesz składać za pośrednictwem 

naszego przedstawiciela. W takiej sytuacji za dzień doręczenia przyjmuje się dzień w którym zawiadomienie, 

wniosek lub oświadczenie zostało doręczone naszemu przedstawicielowi. 

4. Zmiana postanowień umowy ubezpieczenia wymaga zgody obu stron umowy ubezpieczenia wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że umowa ubezpieczenia, OWU lub regulaminy stanowią inaczej. 

http://www.tueuropa.pl/
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5. Naszym przedstawicielem jest agent ubezpieczeniowy (zwany również agentem), w imieniu którego czynności 

agencyjne wykonują upoważnione przez agenta osoby fizyczne. Agenta wskazujemy we wniosku  

o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz na polisie. 

6. Podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

 Ty i uposażony możecie składać reklamacje. 

7. Ty lub uposażony macie prawo do składania reklamacji na temat świadczonych przez nas usług. Reklamacje 

przyjmuje nasz Departament Obsługi Reklamacji ubezpieczyciela Możecie je składać: 

1) elektronicznie – przez aplikację na stronie www.tueuropa.pl,   

2) telefonicznie – pod numerami: 801 500 300 lub 71 36 92 887,  

3) osobiście – ustnie lub pisemnie na podstawie formularza zgłoszenia reklamacji, który udostępniamy  

na stronie internetowej www.tueuropa.pl, w naszej centrali lub każdej jednostce biura regionalnego,   

4) listownie – na adres naszej centrali. Nasze dane teleadresowe znajdziesz się na stronie internetowej 

www.tueuropa.pl. 

8. Jeśli nie uwzględnimy Twojego roszczenia lub roszczenia uposażonego w trybie rozpatrywania reklamacji lub nie 

wykonamy czynności wynikającej z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji we wskazanym terminie, macie prawo 

zwrócić się do Rzecznika Finansowego, aby:  

1) rozpatrzył sprawę lub 

2) przeprowadził tzw. pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporu między klientem  

a podmiotem rynku finansowego. Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.rf.gov.pl 

9. Jeśli Ty lub uposażony jesteście konsumentami, możecie też skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych 

Rzeczników Konsumenta. 

10. Reklamacje rozpatrujemy najszybciej, jak to możliwe jednak najpóźniej 30 dni od ich otrzymania, za datę 

odpowiedzi uznajemy datę jej wysłania.  

11. W szczególnie skomplikowanych przypadkach jeżeli nie możemy rozpatrzyć reklamacji i udzielić odpowiedzi  

w powyższym terminie, Ty lub uposażony zostaniecie poinformowani o przyczynie opóźnienia, okolicznościach 

wymagających ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie rozpatrzenia reklamacji i uzyskania 

odpowiedzi. Odpowiedzi udzielimy maksymalnie w nieprzekraczalnym terminie 60 dni kalendarzowych licząc od 

dnia otrzymania reklamacji. 

12. Jeśli – w szczególnie złożonych przypadkach – nie będziemy mogli odpowiedzieć na reklamację do 30 dni, 

poinformujemy: 

1) jakie są przyczyny opóźnienia, 

2) jakie okoliczności musimy jeszcze poznać, aby rozpatrzeć sprawę, 

3) jaki jest nowy termin naszej odpowiedzi. Nie może on być dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji.  

13. Odpowiadamy na reklamację w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 

Elektronicznie odpowiadamy na reklamację tylko na wniosek osoby, która ja składała.  

14. Możesz uzyskać informację o wartości rachunku za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Serwisu. Numer 

telefonu oraz adres e-mail do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta podajemy w §18 ust. 2 oraz na polisie. 

15. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU można wytoczyć przed 

sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania  

lub miejsca zamieszkania lub siedziby uposażonego lub miejsca zamieszkania lub siedziby spadkobiercy. 

16. W przypadku przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia (cesja), należy pisemnie poinformować nas o cesji 

podając numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, której dotyczy cesja, dane identyfikujące 

Ciebie oraz osobę, na którą zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia, a także zakres przenoszonych 

praw z umowy ubezpieczenia. W przypadku gdyby zawiadomienie zawierało niewystarczające dane, na nasze 

wezwanie masz obowiązek niezwłocznie uzupełnić we wskazanym w zawiadomieniu  zakresie. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za skuteczność cesji w stosunkach pomiędzy cedentem i cesjonariuszem. 

17. Wszelkie dokonane w ramach umowy ubezpieczenia całkowite wykupy nie uwzględniają kwot, które zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi 

opodatkowanie osób fizycznych lub osób prawnych, jesteśmy zobowiązani pobrać i odprowadzić w momencie 

wypłaty z umowy ubezpieczenia. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli są należne, pomniejszą 

wysokość wypłat z umowy ubezpieczenia. Wszelkie wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia podlegają przepisom 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych lub osób 

prawnych, obowiązującym w momencie dokonywania wypłat. 

http://www.tueuropa.pl/
http://www.rf.gov.pl/
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18. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego. 

19. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU jest prawo polskie. 

20. Sprawozdanie o naszej wypłacalności i kondycji finansowej udostępniamy w naszej siedzibie oraz na naszej 

stronie internetowej: www.tueuropa.pl. 

21. Kierujemy się zasadami określonymi w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance 

w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opracowanej we współpracy z Polską 

Izbą Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 10 lipca 2012 roku. 


