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WARUNKI UBEZPIECZENIA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapitałowym „db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VIII” („Warunki Ubezpieczenia”) określają zasady obejmowania Ubezpieczeniem (jak zdefiniowane poniżej) osób fizycznych, w ramach
Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VIII” zawartej między Open Life Towarzystwem
Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna.
2. Komentarze zamieszczone na marginesach Warunków Ubezpieczenia i załączników do Warunków Ubezpieczenia tj. Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia oraz Regulaminu mają jedynie charakter pomocniczy i służą wyjaśnieniu istotnych kwestii uregulowanych w sposób wiążący w postanowieniach Warunków Ubezpieczenia, Tabeli Parametrów,
Opłat i Limitów Ubezpieczenia oraz Regulaminu.

Definicje wyjaśniają
najważniejsze pojęcia, którymi
posługujemy się w dalszej treści
Warunków Ubezpieczenia.

Dokument ten otrzymasz
w ciągu 14 Dni roboczych od
Daty początku ubezpieczenia.

Dokument, poprzez podpisanie
którego wyrażasz zgodę na
objęcie ochroną ubezpieczeniową
oraz gromadzenie, Alokację
i inwestowanie opłaconych
składek.

DEFINICJE
§2
Użyte w Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z Ubezpieczeniem
grupowym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „db Inwestuj
w Przyszłość - Stabilny Wzrost VIII” określenia pisane z wielkiej litery oznaczają:
1) Alokacja – nabycie Udziałów jednostkowych za Składkę Pierwszą oraz za Składki Bieżące,
dokonywane zgodnie z postanowieniami § 12;
2) Certyfikat – dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający
objęcie danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową;
3) Data początku ubezpieczenia – datę wskazaną w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów
Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku przedłużenia Okresu
subskrypcji, i potwierdzoną w Certyfikacie, w której rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego; jest nią 5. Dzień roboczy po dacie
zakończenia Okresu subskrypcji;
4) Deklaracja zgody – formularz Towarzystwa Ubezpieczeń, na którym Klient wyraża zgodę na
objęcie go ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. Oświadczenie Klienta obejmuje także wysokość sumy ubezpieczenia; Deklaracja zgody
może zawierać również inne oświadczenia woli lub wiedzy Klienta;
5) Dokument ubezpieczenia – Certyfikat oraz każdy inny dokument wystawiony przez
Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający zmiany dokonane w Ubezpieczeniu, przekazywany Ubezpieczonemu;
6) Dzień roboczy – dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy;
7) Dzień wyceny – wskazany w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia dzień,
na który ustalana jest Wartość udziału jednostkowego;
8) Fundusz – wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną, zgodnie z Warunkami
Ubezpieczenia oraz Regulaminem, część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń tworzoną
z alokowanych Składki Pierwszej i Składek Bieżących, zarządzany według strategii inwestycyjnej opisanej w Regulaminie;
9) Fundusz depozytowy – Fundusz wskazany w Regulaminie, w ramach którego Alokowane
są Składki Bieżące;
10) Fundusz opcyjny – Fundusz wskazany w Regulaminie, w ramach którego Alokowana jest
Składka Pierwsza;
11) Harmonogram – zestawienie zawierające informacje dotyczące wysokości Składek Miesięcznych - uwzględniających miesięczną wartość spłaty z tytułu zawieszenia opłacania Składki
Miesięcznej należnych w okresie 18 Miesięcy polisowych po zakończeniu okresu zawieszenia
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- z oznaczeniem terminu ich płatności i konsekwencji braku ich zapłaty we wskazanych terminach. Miesięczna kwota spłaty z tytułu zawieszenia (zwana dalej miesięczną kwotą spłaty
z tytułu zawieszenia) odpowiada 1/3 kwoty Składki Bieżącej powiększonej o opłatę wyrównawczą. Zestawienie przekazywane jest w ciągu 14 Dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji
zawieszenia opłacania Składek Miesięcznych przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie;
12) Jednostka obsługująca ubezpieczenie – podmiot prowadzący centralną obsługę
Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
„db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VIII”;
13) Klient – osobę fizyczną korzystającą z usług Ubezpieczającego, zainteresowaną Ubezpieczeniem na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia;
14) Miesiąc polisowy – miesiąc rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku pierwszego Miesiąca polisowego oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się
w dniu odpowiadającym Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku kolejnych Miesięcy
polisowych, a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający
Dacie początku ubezpieczenia – w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego;
15) Miesięcznica polisy – dzień przypadający w każdym kolejnym miesiącu odpowiadający
określonej w Certyfikacie Dacie początku ubezpieczenia, a w przypadku gdy w danym
miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia – ostatni
dzień miesiąca kalendarzowego;
16) Okres subskrypcji – okres wskazany w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1, w którym
istnieje możliwość złożenia Deklaracji zgody;
17) Okres prolongaty – dodatkowy okres na dokonanie wpłaty kolejnej Składki Miesięcznej.
Okres prolongaty rozpoczyna się w pierwszym dniu Miesiąca polisowego, za który Składka Miesięczna nie została opłacona i kończy w Dniu roboczym poprzedzającym 3. z kolei
Dzień wyceny, nie wcześniej jednak niż z upływem 7 dni od daty doręczenia Ubezpieczającemu wezwania do zapłaty;
18) Okres ubezpieczenia – czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia
i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 10;
19) Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia - datę wskazaną w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji potwierdzoną w Certyfikacie, w której kończy się ochrona ubezpieczeniowa
w stosunku do danego Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem § 10;
20)Rachunek udziałów – ewidencję Udziałów jednostkowych prowadzoną dla Ubezpieczonego z podziałem na poszczególne Fundusze, służącą ustalaniu Wartości rachunku udziałów;
21) Realokacja – przeniesienie środków pomiędzy Funduszami polegające na umorzeniu
Udziałów jednostkowych z Funduszu depozytowego i nabyciu Udziałów jednostkowych
w Funduszu opcyjnym dokonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
22) Regulamin – Regulamin Funduszy wskazujący zasady ich funkcjonowania oraz lokowania
środków Funduszy, w tym strategię inwestycyjną oraz charakterystykę aktywów wchodzących w skład Funduszu będący załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia;
23) Rocznica polisy – dzień przypadający w każdym kolejnym Roku polisowym odpowiadający określonej w Certyfikacie Dacie początku ubezpieczenia, a gdy w danym miesiącu kalendarzowym nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia – ostatni
dzień miesiąca kalendarzowego;
24) Rok polisowy – okres 12 Miesięcy polisowych rozpoczynający się od Daty początku
ubezpieczenia, w przypadku pierwszego Roku polisowego oraz każdy kolejny rok rozpoczynający się w Rocznicę polisy w przypadku kolejnych lat polisowych;
25) Składka Bieżąca – składkę w wysokości określonej w Deklaracji zgody stanowiącej
1% Wartości nominalnej inwestycji, płatną miesięcznie w ramach Składki Miesięcznej;
26) Składka Miesięczna – sumę wysokości Składki Bieżącej oraz Składki za ryzyko, a w okresie
18 Miesięcy polisowych po zakończeniu okresu zawieszenia sumę wysokości Składki Bieżącej

Zwróć uwagę na zdefiniowane
obok pojęcia.
Miesiąc polisowy może się
nie pokrywać z miesiącem
kalendarzowym.
Dla przykładu, jeżeli Datą początku
ubezpieczenia jest 7 października to
Miesięcznica polisy przypada 7. dnia
kalendarzowego każdego miesiąca.
Miesięcznica polisy ma szczególne
znaczenie przy ustalaniu terminu
opłacania Składek Miesięcznych
bowiem termin płatności kolejnych
Składek Miesięcznych przypada
na Dzień roboczy poprzedzający
Miesięcznicę polisy.

Złożenie Deklaracji zgody
w celu objęcia ochroną
ubezpieczeniową i rozpoczęcia
oszczędzania jest czasowo
ograniczone i może nastąpić
wyłącznie w Okresie subskrypcji.

Jeśli Ubezpieczony zadeklarował
podwyższenie Sumy
ubezpieczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego na kwotę
Składki Miesięcznej składa się
zadeklarowana Składka Bieżąca
oraz Składka za ryzyko.
W przypadku, gdy Ubezpieczony
nie zadeklarował podwyższenia
Sumy ubezpieczenia z tytułu
śmierci Ubezpieczonego
ponad jej minimalną wysokość,
wysokość Składki Miesięcznej
jest równa wysokości Składki
Bieżącej.
Zwróć uwagę, że na wysokość
wymaganej Składki Miesięcznej
w okresie spłaty z tytułu
zawieszenia jej opłacania składa
się także miesięczna kwota
spłaty z tytułu zawieszenia.
Miesięczna kwota spłaty z tytułu
zawieszenia została określona
w definicji Harmonogramu.
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Wysokość Składki Pierwszej
jest deklarowana w momencie
składania Deklaracji zgody, z tym
że nie może być niższa niż jej
minimalna wysokość wskazana
w Tabeli Parametrów, Opłat
i Limitów Ubezpieczenia.

Składka za ryzyko należna jest
tylko wtedy gdy Ubezpieczony
zadeklarował podwyższenie
Sumy ubezpieczenia z tytułu
śmierci Ubezpieczonego ponad
minimalną jej wysokość.

Zwróć uwagę na różnice
pomiędzy definicją
Ubezpieczonego
a Ubezpieczającego.
Ubezpieczonym jesteś Ty,
a Ubezpieczającym jest
Deutsche Bank PBC S.A.
Uposażony to osoba lub podmiot,
którą możesz wyznaczyć jako
uprawnioną do otrzymania
Świadczenia ubezpieczeniowego
z tytułu Twojej śmierci.
Więcej informacji na temat osób
uprawnionych do Świadczeń
ubezpieczeniowych oraz na
temat Uposażonych, możliwości
ich wskazywania, a także zmiany
w trakcie Okresu ubezpieczenia
znajdziesz w § 21 Warunków
Ubezpieczenia.

Zakres Ubezpieczenia określa te
zdarzenia w Twoim życiu, które
objęte są odpowiedzialnością
Towarzystwa Ubezpieczeń.

Ubezpieczenie jest związane
z inwestowaniem składek
w ramach Ubezpieczeniowego
Funduszu Kapitałowego,
w związku z tym wysokość
Świadczeń ubezpieczeniowych
zależy od wartości Twojego
Rachunku udziałów.
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oraz Składki za ryzyko powiększoną o miesięczną kwotę spłaty z tytułu zawieszenia;
27) Składka Pierwsza – składkę płatną jednorazowo w wysokości określonej w Deklaracji
zgody. Składka Pierwsza określona w Deklaracji zgody nie może być niższa niż minimalna
jej wysokość określona w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia;
28) Składka za ryzyko – składkę obliczoną za cały Okres ubezpieczenia, należną Towarzystwu
Ubezpieczeń z tytułu udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek
wystąpienia śmierci Ubezpieczonego, w przypadku podwyższenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego ponad minimalną jej wysokość, płatną miesięcznie
w ramach Składki Miesięcznej;
29) Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego – kwotę wypłacaną osobie
uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia;
30) Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia
– kwotę wypłacaną Ubezpieczonemu w razie dożycia przez niego Ostatniego dnia
Okresu ubezpieczenia;
31) Świadczenie ubezpieczeniowe – kwotę, którą Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca
uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego;
32) Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia – zestawienie zawierające wysokość opłat i limitów, innych parametrów Ubezpieczenia, będące załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia;
33) Towarzystwo Ubezpieczeń – Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna;
34) Ubezpieczający – Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna;
35) Ubezpieczenie – ochronę ubezpieczeniową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń
danemu Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami
Ubezpieczenia; w związku z Ubezpieczeniem będzie następować gromadzenie, Alokacja
i inwestowanie Składki Pierwszej oraz Składek Bieżących w ramach Funduszy, na zasadach określonych w Regulaminie;
36) Ubezpieczony – Klienta, który jest objęty Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia w ramach Umowy ubezpieczenia;
37) Udziały jednostkowe – jednostki, na które został podzielony Fundusz, służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów;
38) Umowa ubezpieczenia – zawartą pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym Umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapitałowym;
39) Uposażony – osobę fizyczną lub podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci Ubezpieczonego;
40) Wartość nominalna inwestycji – wskazaną w Deklaracji zgody kwotę w wysokości
dziesięciokrotności Składki Pierwszej;
41) Wartość rachunku udziałów – wartość Udziałów jednostkowych, zaewidencjonowanych na
Rachunku udziałów w podziale na Fundusze, wyliczaną jako suma iloczynów liczby Udziałów
jednostkowych danego Funduszu oraz Wartości tych udziałów jednostkowych z Dnia wyceny;
42) Wartość udziału jednostkowego - wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę
Udziałów jednostkowych Funduszu, ustalaną zgodnie z zapisami Regulaminu;
43) Wartość wykupu – kwotę wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach
przewidzianych w § 18;
44) Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa
Ubezpieczeń, o którym mowa w § 3 ust. 2.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczenie jest związane
z Funduszem, w ramach którego następuje gromadzenie, Alokacja i inwestowanie Składki
Pierwszej oraz Składek Bieżących.
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2. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe:
1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia;
2) dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia.
3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń
wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.
4. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Towarzystwo
Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2.
5. W przypadku:
1) złożenia przez Ubezpieczonego dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub
2) złożenia przez Ubezpieczonego pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z Ubezpieczenia w Okresie ubezpieczenia lub
3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty,
Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, o której mowa w § 18.
6. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ryzyka śmierci zostały
określone w § 17.
OKRES UBEZPIECZENIA
§4
1. Ubezpieczony zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową na Okres ubezpieczenia, określony
przez Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wskazane w Tabeli
Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 10.
2. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu
ubezpieczenia w Certyfikacie przekazywanym Ubezpieczonemu.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
§5
Ochrona ubezpieczeniową może być objęta osoba, która w dniu podpisania Deklaracji zgody
ma ukończony 18. rok życia i nie przekroczyła 65. roku życia, z zastrzeżeniem postanowień
zdania następnego. Objęcie Ubezpieczeniem Klienta, który ukończył 65. rok życia jest możliwe pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody Towarzystwa Ubezpieczeń.
W celu objęcia ochroną ubezpieczeniową Klient składa Ubezpieczającemu Deklarację zgody,
z zastrzeżeniem ust. 6.
Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje po łącznym spełnieniu
poniższych warunków:
1) złożeniu podpisanej Deklaracji zgody;
2) zapłaceniu w terminie określonym w § 11 ust. 12 Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki
Miesięcznej w wysokości zadeklarowanej w Deklaracji zgody.
W przypadku:
1) niezapłacenia Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Miesięcznej do 3. Dnia roboczego
po zakończeniu Okresu subskrypcji lub jeżeli zapłacona w niniejszym terminie kwota jest
niższa niż łączna wysokość Składki Pierwszej i pierwszej Składki Miesięcznej zadeklarowana w Deklaracji zgody;
2) otrzymania przez Ubezpieczającego, do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia,
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Ubezpieczenia,
Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową.
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, kwota wpłacona na poczet Składki Pierwszej
i pierwszej Składki Miesięcznej zwracane są – przy braku odrębnej dyspozycji na wskazany przez
Klienta w Deklaracji zgody rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Deklaracji zgody, w ciągu 14 Dni roboczych
od 3. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji lub w ciągu 14 Dni roboczych od daty
otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Ubezpieczenia.
W przypadku, gdy Klient składa Deklarację zgody za pośrednictwem pełnomocnika oświadczenia wiedzy zawarte w Deklaracji zgody muszą być złożone przez Klienta bezpośrednio.

Okres ubezpieczenia, Alokacji
i inwestowana składek trwa 15 lat.
Datę początku ubezpieczenia
i Ostatni dzień Okresu
ubezpieczenia możesz zawsze
sprawdzić w Certyfikacie oraz
w Tabeli Parametrów, Opłat
i Limitów Ubezpieczenia.

Po spełnieniu tych warunków
będziemy mogli objąć Ciebie
ochroną ubezpieczeniową, która
rozpocznie się 5. Dnia roboczego
po dacie zakończenia Okresu
subskrypcji.
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W tym dniu kwotę Składki
Pierwszej i pierwszą Składkę
Bieżącą zamienimy na Udziały
jednostkowe Funduszy, które
służą do ustalania wartości
Twojego Rachunku udziałów.

Zmiany Umowy ubezpieczenia
dokonywane są w drodze
negocjacji pomiędzy
Towarzystwem Ubezpieczeń
a Ubezpieczającym, a Ty
zostaniesz o nich poinformowany
przed początkiem ich
obowiązywania.
Wiedz, że zmiana Umowy
ubezpieczenia na Twoją
niekorzyść zawsze wymaga
Twojej zgody.
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§6
1. W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów
Ubezpieczenia, minimalny poziom sumy wszystkich opłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo
ostatniego dnia Okresu subskrypcji do:
1) przedłużenia Okresu subskrypcji, lecz nie więcej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub
2) odwołania Okresu subskrypcji.
2. W przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Ubezpieczający, w ciągu 5 Dni roboczych po dniu ustalenia z Towarzystwem Ubezpieczeń przedłużenia
Okresu subskrypcji, przekaże Klientowi informację o terminie, do którego został przedłużony
Okres subskrypcji, informując jednocześnie o nowej Dacie początku ubezpieczenia i Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia oraz nowych datach obserwacji, o których mowa w Tabeli
Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia.
3. W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1. pkt 2. Towarzystwo
Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu
wpłaconej kwoty na poczet Składki Pierwszej i pierwszej Składki Miesięcznej na wskazany
przez Klienta w Deklaracji zgody rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem
pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazany w Deklaracji zgody, w terminie
14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do:
1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy
złożyli Deklarację zgody w tym okresie – do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji;
2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy złożyli Deklarację zgody
w Okresie subskrypcji – w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do 4. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji,
w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych uniemożliwiającą osiągnięcie celu
Funduszu, o którym mowa w § 3 ust. 4 - 5 Regulaminu.
5. W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4. powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie
Ubezpieczającego i dokona zwrotu wpłaconej kwoty na poczet Składki Pierwszej i pierwszej Składki Miesięcznej na wskazany przez Klienta w Deklaracji zgody rachunek bankowy,
a w przypadku jego braku, przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta
wskazany w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej
4. Dzień roboczy po zakończeniu Okresu subskrypcji.
ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§7
1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec wszystkich Ubezpieczonych rozpoczyna się
w Dacie początku ubezpieczenia przypadającej 5. Dnia roboczego po zakończeniu
Okresu subskrypcji.
2. Data początku ubezpieczenia wskazana jest w Certyfikacie.
3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed Datą początku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a środki pieniężne przekazane na poczet Składki Pierwszej i pierwszej
Składki Miesięcznej podlegają zwrotowi spadkobiercom Ubezpieczonego na zasadach ogólnych.
CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
I JEJ WYPOWIEDZENIE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO
§8
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na 1 rok.
2. Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile w termi-
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nie wskazanym w następnym zdaniu żadna ze stron Umowy ubezpieczenia nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres powinno być złożone
drugiej stronie Umowy ubezpieczenia na piśmie, na 3 (trzy) miesiące przed upływem pierwotnego
lub następnych okresów, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta.
Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Miesięcznej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres
korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych od
dnia otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego
na piśmie, z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia
rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym
Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
1) z końcem okresu wypowiedzenia;
2) z końcem okresu, na jaki została zawarta – w przypadku nieprzedłużenia Umowy
ubezpieczenia na kolejny okres.
W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia w następstwie oświadczenia woli jednej ze stron
Umowy ubezpieczenia o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres albo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, do Umowy ubezpieczenia nie mogą przystępować nowi Klienci, natomiast Ubezpieczonemu, który przystąpił do Ubezpieczenia przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, Umowa ubezpieczenia gwarantuje prawo do indywidualnego
kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej na niezmienionych warunkach w ramach indywidualnej
umowy ubezpieczenia kontynuowanego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
Podstawą zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego jest złożenie przez
Ubezpieczonego wniosku o zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia oraz wyrażenie przez
niego zgody na zaliczenie kwoty stanowiącej Wartość rachunku udziałów w ramach Ubezpieczenia na poczet składki z tytułu indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego.
Przed zawarciem indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego Towarzystwo
Ubezpieczeń przekazuje Ubezpieczonemu Warunki Ubezpieczenia.
Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego polisą.
W ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego Ubezpieczony jest jednocześnie
Ubezpieczającym, zobowiązanym do opłacenia kolejnych Składek Miesięcznych.
Łączny okres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach Ubezpieczenia oraz na podstawie
indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego będzie liczony od dnia objęcia ochroną
ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia.
W ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego prowadzony jest ten sam Rachunek udziałów Ubezpieczonego, który został utworzony w ramach Ubezpieczenia.
Towarzystwo Ubezpieczeń ma obowiązek informować Ubezpieczonych o możliwości indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia w następstwie oświadczenia wyrażającego wolę nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres albo wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego.
W przypadku nieskorzystania przez Ubezpieczonego z prawa do indywidualnego kontynuowania
ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń realizuje wypłatę Wartości wykupu zgodnie z postanowieniami Warunków Ubezpieczenia.

REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO
§9
1. Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia w każdym czasie, składając oświadczenie woli w formie pisemnej.

Zwróć uwagę, że prawo
do odstąpienia od Umowy
ubezpieczenia lub jej rozwiązania
przysługują wyłącznie
Ubezpieczającemu. Tobie
przysługuje natomiast prawo
do rezygnacji z Ubezpieczenia,
o którym mowa w § 9 Warunków
Ubezpieczenia.

W każdej chwili możesz
zrezygnować z Ubezpieczenia.
Zwróć jednak szczególną uwagę
na konsekwencje planowanej
rezygnacji.
Tylko wówczas, gdy Twoją
dyspozycję rezygnacji otrzymamy
do 4. Dnia roboczego po
zakończeniu Okresu subskrypcji
- zwrócimy w całości opłaconą
dotychczas składkę.
Dyspozycja rezygnacji złożona
po 4. Dniu roboczym skutkuje
wypłatą Wartości wkupu, która
może być niższa niż kwota
wpłaconych składek.
Pamiętaj: Dyspozycję możesz
złożyć pisemnie w dowolnym
Oddziale Deutsche Bank PBC S.A.
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2. W przypadku rezygnacji z Ubezpieczenia w okresie od pierwszego dnia Okresu subskrypcji do
4. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji za datę rezygnacji przyjmuje się datę
otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnej dyspozycji rezygnacji Klienta z Ubezpieczenia.
Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego dyspozycji rezygnacji Klienta z Ubezpieczenia dokona zwrotu wpłaconej kwoty na
poczet Składki Pierwszej i pierwszej Składki Miesięcznej - przy braku odrębnej dyspozycji - na
wskazany przez Klienta w Deklaracji zgody rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Deklaracji zgody. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję rezygnacji do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego.
3. W Okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia między innymi
poprzez złożenie za pośrednictwem Ubezpieczającego dyspozycji wypłaty Wartości wykupu realizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami § 18. Każde
inne, pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z Ubezpieczenia w Okresie ubezpieczenia jest
jednoznaczne z dyspozycją wypłaty Wartości wykupu. Za datę rezygnacji w Okresie ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie pisemnej
dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia
roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego.

W tym miejscu wymieniliśmy
przypadki, w których kończy się
ochrona ubezpieczeniowa oraz
możliwość gromadzenia, Alokacji
i inwestowania składek.

Wartość nominalna inwestycji
ustalana jest na podstawie
zadeklarowanej przez
Ubezpieczonego wysokości
Składki Pierwszej i jest stała
przez cały Okres ubezpieczenia.

Wysokość Składki Bieżącej
Towarzystwo Ubezpieczeń
oblicza na podstawie Wartości
nominalnej inwestycji.
Jeśli wybrana Suma
ubezpieczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego jest wyższa niż
100 PLN, wówczas do wysokości
Składki Bieżącej doliczona
zostanie Składka za ryzyko.
Suma tych dwóch wartości
stanowić będzie wysokość
Składki Miesięcznej.
Wysokość Składki Miesięcznej
może się zmienić w Okresie
ubezpieczenia, w szczególności
w przypadku gdy Ubezpieczony
obniży wysokość Sumy
ubezpieczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego.

KONIEC OKRESU UBEZPIECZENIA
§ 10
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia
jednej z poniższych okoliczności, w zależności od tego, która nastąpi najwcześniej:
1) śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia;
2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu;
3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty;
4) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia;
5) rozwiązania Umowy ubezpieczenia.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

SKŁADKA PIERWSZA, SKŁADKI BIEŻĄCE, SKŁADKA ZA RYZYKO,
SKŁADKI MIESIĘCZNE ORAZ WARTOŚĆ NOMINALNA
§ 11
Wysokość Składki Pierwszej, na podstawie której Towarzystwo Ubezpieczeń oblicza Wartość
nominalną inwestycji, jest wskazana w Deklaracji zgody oraz potwierdzona w Certyfikacie.
Wartość nominalna inwestycji stanowi dziesięciokrotność Składki Pierwszej i jest niezmienna
w całym Okresie ubezpieczenia.
Wysokość Składki Bieżącej obliczana jest na podstawie Wartości nominalnej inwestycji,
o której mowa w ust. 2 i stanowi 1% tej wartości.
Wysokość Składki za ryzyko określona jest w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia i zależy od wieku Ubezpieczonego na dzień podpisania Deklaracji zgody i wysokości
zadeklarowanego podwyższenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego ponad minimalną jej wysokość.
W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem Okresu ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca Składkę za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.
Sposób i terminy pobierania Składki za ryzyko zostały określone w Tabeli Parametrów, Opłat
i Limitów Ubezpieczenia.
Wysokość Składki za ryzyko wskazana jest w Deklaracji zgody oraz potwierdzona w Certyfikacie lub innym Dokumencie ubezpieczenia.
Wysokość Składki Miesięcznej stanowi sumę Składki Bieżącej oraz Składki za ryzyko.
W przypadku, gdy w Deklaracji zgody Ubezpieczony nie zadeklarował podwyższenia
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Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego ponad jej minimalną wysokość,
wysokość Składki Miesięcznej jest równa wysokości Składki Bieżącej.
10. Wysokość Składki Miesięcznej może ulec zmianie w Okresie ubezpieczenia, w przypadku obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Zmiana wysokości Składki Miesięcznej
obowiązuje począwszy od terminu płatności Składki Miesięcznej za Miesiąc polisowy, od którego
obowiązuje zmiana wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
11. W przypadku zmiany wysokości Składki Miesięcznej, o którym mowa w ust. 10 Towarzystwo
Ubezpieczeń potwierdza aktualną wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz aktualną wysokość Składki za ryzyko i Składki Miesięcznej w Dokumencie ubezpieczenia.
12. Łączna kwota Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Miesięcznej powinna zostać
zapłacona w wysokości określonej w Deklaracji zgody, do 3. Dnia roboczego po
zakończeniu Okresu subskrypcji.
13. Kolejne Składki Miesięczne opłacane są przez 10 pierwszych lat polisowych, miesięcznie z góry w wysokości określonej w Deklaracji zgody i potwierdzonej w Dokumencie ubezpieczenia lub Harmonogramie. Termin płatności kolejnych Składek Miesięcznych przypada
na ostatni Dzień roboczy poprzedzający Miesięcznicę polisy Miesiąca polisowego, za który
Składka Miesięczna jest należna.
14. Składka Pierwsza oraz Składki Miesięczne wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa
Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji zgody.
15. Składka Pierwsza oraz Składki Miesięczne mogą być finansowane przez Ubezpieczonego, z tym że roszczenie o zapłatę Składki Pierwszej oraz Składek Miesięcznych przysługuje
Towarzystwu Ubezpieczeń wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu.
16. Jeżeli, zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczonym,
Składka Pierwsza oraz Składki Miesięczne finansowane będą przez Ubezpieczonego, środki
na poczet Składki Pierwszej oraz Składek Miesięcznych mogą być przekazane bezpośrednio
na rachunek Towarzystwa Ubezpieczeń.
17. Datą opłacenia Składki Pierwszej lub Składki Miesięcznej jest dzień wpływu odpowiednio Składki Pierwszej/ Składki Miesięcznej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń
rachunek bankowy.
18. Każda nadpłata środków ponad zadeklarowaną wysokość Składki Pierwszej oraz Składki
Miesięcznej zostanie zaliczona na poczet kolejnych Składek Miesięcznych, przy czym do
dnia ich wymagalności środki te nie będą oprocentowane.
19. W przypadku, gdy na dzień zakończenia Okresu Ubezpieczenia istnieje nadpłata niezaalokowanych środków pieniężnych, wówczas należne są one odpowiednio Ubezpieczonemu lub
jego spadkobiercom na zasadach ogólnych.
20. W przypadku, gdy w terminie płatności Składki Miesięcznej zidentyfikowano:
1) brak wpłaty na poczet kolejnej Składki Miesięcznej;
2) wpłatę na poczet kolejnej Składki Miesięcznej dokonaną w wysokości niższej niż aktualnie obowiązująca wysokość Składki Miesięcznej potwierdzona przez Towarzystwo
w Dokumencie ubezpieczenia lub Harmonogramie,
Towarzystwo Ubezpieczeń wezwie Ubezpieczającego do zapłaty Składki Miesięcznej i poinformuje Ubezpieczonego pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
o brakujących środkach, wskazując Okres prolongaty z podaniem do wiadomości skutków
braku zapłaty Składki Miesięcznej w wyznaczonym terminie, o których mowa w § 10 pkt 3.
21. Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji
zgody zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet najdawniej wymagalnej Składki
Miesięcznej.
ALOKACJA SKŁADKI PIERWSZEJ I SKŁADKI BIEŻĄCEJ
§ 12
1. Składka Pierwsza podlega Alokacji w ramach Funduszu opcyjnego. Składki Bieżące podlegają Alokacji w ramach Funduszu depozytowego.

W terminie do 3. Dnia roboczego
od dnia zakończenia Okresu
subskrypcji należy opłacić
Składkę Pierwszą i pierwszą
Składkę Miesięczną.
Brak wpłaty w zadeklarowanej
wysokości jest równoznaczny
z rezygnacją z Ubezpieczenia.

Kolejne Składki Miesięczne
powinny być wpłacane
miesięcznie przez 10 pierwszych
Lat polisowych.
Wartość Twojego Rachunku
udziałów na koniec 15-letniego
Okresu ubezpieczenia zostanie
naliczona od Wartości nominalnej
inwestycji pomimo, że Składki
Bieżące opłacane i Alokowane
będą przez 10 pierwszych Lat
polisowych.
Koniecznie zapoznaj się z treścią
Regulaminu. Znajdziesz tam
informację o tym, w jaki sposób
zostanie ustalona Wartość
aktywów netto Funduszu
na Ostatni dzień Okresu
ubezpieczenia uwzględniającą
Końcową wartość instrumentu
pochodnego.

Składka zostanie uznana za
opłaconą w dniu, w którym
zostanie zaksięgowana na
rachunku bankowym
Towarzystwa Ubezpieczeń.

W przypadku nieopłacenia Składki
Miesięcznej w ustalonym terminie
poinformujemy Cię o tym.
Zwróć uwagę, że w przypadku
nieterminowego opłacania
kolejnych Składek Miesięcznych
istnieje ryzyko nieosiągnięcia
celu inwestycyjnego Funduszu
depozytowego, o którym mowa
w § 3 ust. 4 Regulaminu.
Okres prolongaty jest czasowo
ograniczony, a brak wpłaty
w dodatkowym okresie
spowoduje koniec ochrony
ubezpieczeniowej i wypłatę
Wartości wykupu.
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Pierwsze nabycie Udziałów
jednostkowych następuje za
równowartość Składki Pierwszej
i pierwszej Składki Bieżącej,
z tym że Składka Pierwsza
jest alokowana do Funduszu
opcyjnego, a pierwsza Składka
Bieżąca podlega Alokacji do
Funduszu depozytowego.
W zamian za równowartość
kolejnych Składek Bieżących
będą nabywane i dopisywane
do Rachunku udziałów kolejne
Udziały jednostkowe Funduszu
depozytowego.

Począwszy od pierwszej
Rocznicy polisy, istnieje
możliwość trzykrotnego
zawieszenia opłacania Składki
Miesięcznej. Okres, na który
można jednorazowo zawiesić
opłacanie Składki Miesięcznej
wynosi 6 Miesięcy polisowych.
Kolejna dyspozycja może zostać
złożona po upływie 18 Miesięcy
polisowych od zakończenia
spłaty z tytułu poprzedniego
zawieszenia.

W okresie 18 Miesięcy
polisowych po zakończeniu
okresu zawieszenia opłacania
Składek Miesięcznych
dotychczasowa wysokość
Składki Miesięcznej jest
powiększana o miesięczną kwotę
spłaty z tytułu zawieszenia.
Towarzystwo Ubezpieczeń
prześle Harmonogram, w którym
zostaną wskazane zarówno
wysokości jak i terminy płatności
Składki Miesięcznej w okresie
spłaty z tytułu zawieszenia
opłacania Składek Miesięcznych.
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2. Pierwsze nabycie Udziałów jednostkowych w ramach odpowiednich Funduszy i zaewidencjonowanie ich na Rachunku udziałów następuje za Składkę Pierwszą i pierwszą
Składkę Bieżącą w Dacie początku ubezpieczenia przypadającej 5. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji, według Wartości udziału jednostkowego z tego Dnia wyceny.
Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane.
3. Alokacja każdej kolejnej Składki Bieżącej i zaewidencjonowanie Udziałów jednostkowych na Rachunku udziałów następuje w najbliższym Dniu wyceny następującym po dacie
wymagalności Składki Miesięcznej, z tym że nie wcześniej niż po dacie opłacenia Składki
Miesięcznej w pełnej wysokości, według Wartości udziału jednostkowego z tego Dnia wyceny. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane.
ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADKI MIESIĘCZNEJ
§ 13
1. Począwszy od 1. Rocznicy polisy do końca 8. Roku polisowego, przysługuje prawo do trzykrotnego zawieszenia opłacania Składki Miesięcznej - każdorazowo na okres 6 Miesięcy polisowych – z obowiązkiem spłaty Składki Bieżącej za okres zawieszenia powiększonej
o opłatę wyrównawczą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kolejne zawieszenie opłacania Składek Miesięcznych jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 18 Miesięcy polisowych od zakończenia okresu spłaty z tytułu poprzedniego zawieszenia
opłacania Składek Miesięcznych.
3. Zawieszenie opłacania Składek Miesięcznych jest możliwie po łącznym spełnieniu następujących
warunków:
1) otrzymaniu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Miesięcznych oraz
2) opłaceniu Składek Miesięcznych należnych z tytułu Ubezpieczenia według stanu na
ostatni termin płatności kolejnych Składek Miesięcznych poprzedzający dzień otrzymania
dyspozycji zawieszenia przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie.
4. W przypadku, gdy dyspozycja zawieszenia opłacania Składek Miesięcznych została złożona
Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego.
5. Zawieszenie opłacania Składek Miesięcznych obowiązuje od najbliższego terminu płatności Składek Miesięcznych następującego po dacie otrzymania dyspozycji zawieszenia przez Jednostkę
obsługująca ubezpieczenie, przy czym pierwsza dyspozycja może zostać złożona począwszy od
1. Rocznicy polisy, a ostatnia dyspozycja najpóźniej do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę polisy.
6. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawieszenie opłacania Składek Miesięcznych, wskazując datę początku i końca okresu zawieszenia oraz datę początku i końca okresu spłaty
z tytułu zawieszenia poprzez przekazanie Harmonogramu.
7. W okresie zawieszenia opłacania Składek Miesięcznych Towarzystwo Ubezpieczeń udziela
Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej, przy czym Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego w tym okresie stanowi kwota w wysokości 100 PLN.
8. Składki Miesięczne należne przez 18 kolejnych Miesięcy polisowych następujących po zakończeniu okresu zawieszenia uwzględniają miesięczną wartość spłaty z tytułu zawieszenia. W tym okresie Składka Miesięczna należna jest w wysokości wskazanej w Harmonogramie
i płatna w terminach tam wskazanych, z zachowaniem postanowień § 11 ust. 20.
9. W okresie spłaty z tytułu zawieszenia opłacania Składek Miesięcznych Alokacji, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3, podlega kolejna Składka Bieżąca oraz miesięczna wartość spłaty
z tytułu zawieszenia.
10. W przypadku otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, z zachowaniem postanowień ust. 4, informacji o rezygnacji z wnioskowanego zawieszenia opłacania Składek
Miesięcznych przed terminem jej obowiązywania, dyspozycja zawieszenia zostanie anulowana, z zachowaniem prawa do jej wykorzystania w kolejnych Latach polisowych.
11. W przypadku przekazania środków na poczet Składki Miesięcznej w okresie zawieszenia jej
opłacania, za wyjątkiem ostatniego dnia okresu zawieszenia będącego jednocześnie pierw-
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szym terminem płatności Składki Miesięcznej po okresie zawieszenia, wpłaty zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni roboczych od daty ich wpłacenia, zwrócone
na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata.

1.

2.
3.

4.

OPŁATY
§ 14
Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do pobierania:
1) opłaty za zawarcie i prowadzenie Umowy ubezpieczenia, obejmującej opłatę za ryzyko
należną z tytułu minimalnej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego;
2) opłaty wyrównawczej – wnoszonej w okresie spłaty z tytułu zawieszenia opłacania
Składek Miesięcznych, o którym mowa w § 13 ust. 8.
Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 oraz sposób i termin ich pobrania zostały określone
w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia.
Opłata za zawarcie i prowadzenie Umowy ubezpieczenia, obejmująca opłatę za ryzyko należną z tytułu minimalnej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, służy pokryciu kosztów związanych z udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, kosztów związanych z obsługą
i administrowaniem Umową ubezpieczenia, kosztów dystrybucji, jak również innych kosztów
bezpośrednio powiązanych z prowadzonymi przez Towarzystwo Ubezpieczeń czynnościami
obsługowymi związanymi z Umową ubezpieczenia oraz kosztów związanych z zawieraniem
transakcji na instrumentach finansowych, w które lokowane są aktywa Funduszy. Opłata za
zawarcie i prowadzenie Umowy ubezpieczenia służy także pokryciu kosztów prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej, w tym kosztu kapitału oraz kosztu obowiązkowych składek
na instytucje nadzoru ubezpieczeniowego i samorządu ubezpieczeniowego.
Opłata wyrównawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wnoszona jest w okresie spłaty z tytułu zawieszenia opłacania Składki Miesięcznej i podlega Alokacji w ramach Funduszu depozytowego.

ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE
§ 15
1. Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca:
1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Świadczenie
ubezpieczeniowe w wysokości:
a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego aktualnej na dzień Zdarzenia
ubezpieczeniowego oraz Wartości rachunku udziałów, albo
b) Wartości rachunku udziałów – w przypadku, o których mowa w § 17,
z zachowaniem postanowień ust. 2 – 3;
2) w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia
– świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego
Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia;
3) w przypadku złożenia dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub oświadczenia woli
o rezygnacji Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia lub bezskutecznego upływu
Okresu prolongaty – Wartość wykupu, o której mowa w § 18.
2. Ustalenie kwoty należnego Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje na podstawie
Wartości rachunku udziałów obliczonej według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgłoszenia
Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 3.
3. Kwota Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, ustalona zgodnie z ust. 2 powyżej, zostanie powiększona o:
1) opłatę za zawarcie i prowadzenie Umowy ubezpieczenia pobraną przez Towarzystwo
Ubezpieczeń, rozliczoną dziennie za liczbę dni po Dniu wyceny, według którego nastąpiło
umorzenia Wartości rachunku udziałów;
2) opłatę za ryzyko z tytułu minimalnej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

W okresie zawieszenia opłacania
Składek Miesięcznych nie ma
możliwości dokonywania wpłat.
Wpłaty dokonane w tym okresie
zostaną zwrócone.

Koniecznie zapoznaj się z Tabelą
Parametrów, Opłat i Limitów
Ubezpieczenia. Znajdziesz
tam szczegółowe informacje
dotyczące wysokości opłat oraz
sposobu i terminu ich pobierania.

Kwota Świadczenia
ubezpieczeniowego z tytułu
śmierci Ubezpieczonego
zostanie wypłacona osobom
uprawnionym stosownie do
ich udziału w Świadczeniu
ubezpieczeniowym.

W przypadku opisanym
w § 17 Warunków Ubezpieczenia
wysokość Świadczenia
ubezpieczeniowego odpowiadać
będzie Wartości rachunku
udziałów.
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Minimalną Sumę ubezpieczenia
z tytułu śmierci Ubezpieczonego
stanowi kwota w wysokości
100 PLN.
Składając Deklarację zgody
Ubezpieczony ma możliwość
wyboru podwyższenia Sumy
ubezpieczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego. Dostępne
warianty kwot podwyższenia
zależą od wieku Ubezpieczonego,
wyniku oceny ryzyka
przeprowadzanej za pomocą
ankiety medycznej znajdującej się
w Deklaracji zgody.
Podwyższenie Sumy
ubezpieczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego ponad
jej minimalną wartość nie
będzie możliwe jeśli łączna
wartość wnioskowanych
przez Ubezpieczonego
sum ubezpieczenia
w ubezpieczeniach oferowanych
przez Towarzystwo Ubezpieczeń
przekroczy 250 000 PLN.

W trakcie Okresu ubezpieczenia
Ubezpieczony ma możliwość
obniżenia Sumy ubezpieczenia
z tytułu śmierci Ubezpieczonego,
z tym że nie więcej niż do
minimalnej jej wysokości,
tj. 100 PLN.
Obniżenie wysokości Sumy
ubezpieczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego skutkuje
zmianą wysokości Składki za
ryzyko, a w efekcie także Składki
Miesięcznej.
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pobraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń, rozliczoną za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 16
1. Minimalną Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego stanowi kwota w wysokości 100 PLN. Ubezpieczony w Deklaracji zgody może wnioskować o podwyższenie wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego ponad minimalną jej wysokość.
2. Wysokość dostępnego podwyższenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego
zależy od wieku Ubezpieczonego na dzień podpisania Deklaracji zgody, wyniku oceny ryzyka
oraz skumulowanej wartości wnioskowanych sum ubezpieczenia, która wynosi 250 000 PLN
we wszystkich Deklaracjach zgody, Wnioskach o zawarcie Umowy ubezpieczenia i innych
formularzach, na których Ubezpieczony wyrażał zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową składanych Towarzystwu Ubezpieczeń.
3. W przypadku udzielenia przez Ubezpieczonego pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek
z pytań zawartych w ankiecie medycznej Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego stanowić będzie wyłącznie kwota 100 PLN.
4. Wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskazywana jest w Deklaracji zgody i potwierdzona w Certyfikacie, z zastrzeżeniem ust. 5 – 9.
5. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie Okresu ubezpieczenia wnioskować o obniżenie Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, z tym że nie więcej niż do
minimalnej jej wysokości w kwocie 100 PLN.
6. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia
roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego.
7. W przypadku, gdy do 2. Dnia roboczego poprzedzającego termin płatności Składki Miesięcznej należnej za kolejny Miesiąc polisowy, Jednostka obsługująca ubezpieczenie otrzyma, z zachowaniem
ust. 6, więcej niż jedną dyspozycję dotyczącą obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zrealizowana zostanie wyłącznie dyspozycja otrzymana jako ostatnia w kolejności.
8. Zmiana, o której mowa w ust. 5, obowiązuje od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej nie
wcześniej niż po upływie następnego Dnia roboczego od daty otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
9. Obniżenie Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego skutkuje obniżeniem wysokości Składki Miesięcznej, w tym Składki za ryzyko zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 10.
10. Towarzystwo Ubezpieczeń każdorazowo potwierdza wysokość obniżonej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz należnej Składki Miesięcznej w tym Składki za
ryzyko w Dokumencie Ubezpieczenia.
11. W przypadku obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, o którym mowa
w ust. 5, Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca nadpłaconą różnicę w Składce za ryzyko wynikającą z obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego przy braku odrębnej dyspozycji, na wskazany przez Ubezpieczonego w Deklaracji zgody rachunek bankowy,
a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji zgody, w terminie 14 Dni roboczych następujących po dacie początku obowiązywania obniżonej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
12. Sumę ubezpieczenia w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowi Wartość rachunku udziałów obliczona według Wartości udziału
jednostkowego z Dnia wyceny przypadającego w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 - 4 Regulaminu.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 17
1. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której
mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:
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1) samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego,
dokonanych w ciągu 2 lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia;
2) czynnego lub biernego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, zamieszkach, rozruchach, zamachu stanu, jak również przebywania na terytorium
objętym wojną (przez działania wojenne, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy, zamachy
stanu, przebywanie na terytorium objętym wojną rozumie się ruchy wojsk, walki zbrojne
- zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne - toczące się na terytorium, na którym trwa
zorganizowana walka między państwami, narodami lub grupami społecznymi, etnicznymi
lub religijnymi), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
3) zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
4) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach
lub zamieszkach (przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w aktach przemocy rozumie się skierowanie przez Ubezpieczonego czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko osobie, w celu zmuszenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego lub do określonego
zachowania zgodnego z wolą Ubezpieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zostaje
ograniczona; przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w rozruchach lub
zamieszkach rozumie się udział Ubezpieczonego w wydarzeniach zaistniałych na terenach
objętych rozruchami lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu bądź działalność Ubezpieczonego polegająca na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń,
pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i zamieszek), o ile
powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
5) pozostawania lub działania pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, dobrowolnego
użycia narkotyków lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, pobudzającego lub innego środka o działaniu podobnym, stosowania powyższych środków w dawkach
innych niż zalecone przez lekarza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spożycia bez
zalecenia przez lekarza lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich co do ich stosowania (przez
pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu rozumie się działanie w stanie, gdy:
a) stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2‰ lub
b) zawartość alkoholu w organizmie prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu
powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3),
o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
6) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
7) udziału Ubezpieczonego w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sporty spadochronowe, szybownictwo, lotniarstwo, wspinaczka, sporty samochodowe, nurkowanie przy udziale akwalungu, speleologia, sporty motorowodne, motorowe, sporty jeździeckie, skoki na linie, upadki z wysokości powyżej 5 metrów, w tym wolne spadanie, sporty walki, oraz udział w wyścigach i zawodach w ramach sportów i zajęć określonych
w niniejszym punkcie, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
8) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych
linii lotniczych, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
9) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego, gdy prowadził on pojazd mechaniczny bez
wymaganych prawem uprawnień, lub gdy kierowany przez Ubezpieczonego pojazd mechaniczny nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących
dopuszczenie do ruchu, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.
2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest zwolnione z obowiązku wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, o którym mowa
w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, jeżeli śmierć Ubezpieczonego była skutkiem okoliczności, o które
Towarzystwo Ubezpieczeń pytało w ankiecie medycznej podanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z jego wiedzą, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Po upływie trzech lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczo-

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał
zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.

13

Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

Dyspozycja wypłaty Wartości
wykupu oznacza rezygnację
z Ubezpieczenia, dlatego też
wymagamy, aby oświadczenie
miało formę pisemną.
Dyspozycję można złożyć
w dowolnym Oddziale
Deutsche Bank PBC S.A.

Aby ustalić Wartość wykupu
pomnożymy Wartość rachunku
udziałów przez stawkę
procentową Wartości rachunku
udziałów wskazaną w Tabeli
Parametrów, Opłat i Limitów
Ubezpieczenia.
Stawki procentowe są
zróżnicowane w zależności od
Miesiąca albo Roku polisowego,
w którym następuje zakończenie
ochrony ubezpieczeniowej
skutkujące wypłatą Wartości
wykupu.
Tak ustalona wartość zostanie
następnie skorygowana,
tzn. pomniejszona, gdy należne
Towarzystwu Ubezpieczeń
opłaty lub Składki za ryzyko nie
zostały pobrane, a powiększona
gdy opłaty lub Składka za ryzyko
zostały pobrane, a w związku
z zakończeniem okresu ochrony
ubezpieczeniowej i wypłatą
Wartości wykupu nie są należne
Towarzystwu Ubezpieczeń.
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nego, Towarzystwo Ubezpieczeń nie może podnieść zarzutu, że składając Deklarację zgody
Ubezpieczony podał nieprawdziwe informacje, w szczególności, że Ubezpieczony zataił chorobę lub inne informacje dotyczące jego stanu zdrowia.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

WARTOŚĆ WYKUPU
§ 18
Ubezpieczony ma prawo do Wartości wykupu w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia.
Dyspozycja wypłaty Wartości wykupu jest jednoznaczna z rezygnacją z Ubezpieczenia.
Wypłata Wartości wykupu może być zrealizowana na podstawie pisemnej dyspozycji Ubezpieczonego przekazanej do Jednostki obsługującej ubezpieczenie za pośrednictwem Ubezpieczającego i skutkuje umorzeniem Wartości rachunku udziałów i wypłatą przez
Towarzystwo Ubezpieczeń Wartości wykupu.
Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej
Wartości rachunku udziałów właściwej dla Miesiąca polisowego albo Roku polisowego,
w którym nastąpił koniec Okresu ubezpieczenia, określonej w Tabeli Parametrów, Opłat
i Limitów Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5, skorygowany o:
1) opłatę za zawarcie i prowadzenie Umowy ubezpieczenia rozliczoną dziennie za liczbę dni
do Dnia wyceny, według którego nastąpiło umorzenie Wartości rachunku udziałów;
2) opłatę za ryzyko z tytułu minimalnej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego
rozliczoną dziennie za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej;
3) Składkę za ryzyko rozliczone dziennie za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu w związku ze zmianą strategii inwestycyjnej Funduszu depozytowego, o której
mowa w § 12 ust. 4 - 5 Regulaminu stawka procentowa Wartości wykupu wynosi 100%.
Wartość rachunku udziałów, o której mowa w ust. 4 i 5, ustalana jest według Wartości udziału
jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny:
1) następującego nie wcześniej niż następnego Dnia roboczego po dacie otrzymania przez
Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu;
2) następującego po zakończeniu Okresu prolongaty – w przypadku bezskutecznego
upływu Okresu prolongaty.
Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego.
Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Wartości rachunku
udziałów – przy braku odrębnej dyspozycji, na wskazany przez Ubezpieczonego w Deklaracji
zgody rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji zgody.

PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO,
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I UBEZPIECZONEGO
§ 19
1. Ubezpieczający jest obowiązany:
1) doręczyć Klientom przed podpisaniem przez nich Deklaracji zgody obowiązujące Warunki
Ubezpieczenia wraz z załącznikami;
2) przechowywać jeden oryginał Deklaracji zgody złożony przez Ubezpieczonego oraz
po jednym egzemplarzu wszystkich dyspozycji i innych oświadczeń lub dokumentów
złożonych Ubezpieczającemu przez Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej;
3) udostępnić - na żądanie Ubezpieczonego, Uposażonych lub uprawnionych, wszelkie formularze dotyczące Ubezpieczenia;
4) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych
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swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli – w odniesieniu do Ubezpieczonych
i Uposażonych – Ubezpieczający otrzymał dyspozycję zmiany danych takich osób złożoną w związku z Ubezpieczeniem;
5) udostępniać Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkie dokumenty oraz informacje niezbędne
do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia zgromadzone i posiadane przez Ubezpieczającego w związku z poszczególnymi Ubezpieczonymi i ochroną ubezpieczeniową
udzieloną na podstawie Umowy ubezpieczenia – na życzenie Towarzystwa Ubezpieczeń;
6) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia;
7) przekazywać Towarzystwu Ubezpieczeń nie później niż 3. Dnia roboczego po ich otrzymaniu,
w uzgodniony sposób, dyspozycje oraz wszelkie oświadczenia Klientów/ Ubezpieczonych.
2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest obowiązane:
1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia;
2) przekazywać Ubezpieczającemu pisemnie, a Ubezpieczonemu na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, informacje dotyczące zmiany
warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian,
z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia;
3) pisemnie informować Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, a Ubezpieczonego
na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu;
4) przekazywać Ubezpieczonemu w imieniu Ubezpieczającego informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości
wykupu, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu:
a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy
ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia,
c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo
Ubezpieczeń – w przypadku informacji o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych,
w tym o Wartości wykupu;
5) przekazywać Ubezpieczonym, w imieniu Ubezpieczającego, co najmniej raz w roku,
informację o wysokości Świadczeń przysługujących z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów;
6) dokonywać, co najmniej raz w miesiącu, wyceny Udziału jednostkowego;
7) ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, Wartości udziału jednostkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń, a osoby te nie są
osobami występującymi z tym zgłoszeniem;
10) przekazywać Ubezpieczającemu oraz Ubezpieczonemu pisemnie oraz zamieszczać na
stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń informacje o zmianie strategii inwestycyjnej Funduszu - przed zmianą strategii inwestycyjnej Funduszu niezwłocznie po podjęciu
informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do jej zmiany;
11) informować osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który
osoba ta wyraziła zgodę, o tym jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do
Świadczenia ubezpieczeniowego lub jego wysokości, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania;
12) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności
jego zaspokojenia;

Raz w roku będziemy
przekazywać informację
o Wartości rachunku udziałów,
aktualnej wysokości Świadczeń
ubezpieczeniowych oraz
Wartości wykupu.
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Regularne opłacanie Składek
Miesięcznych jest bardzo istotne.
Dlatego też poinformujemy Cię,
gdy Składka Miesięczna nie
zostanie opłacona w terminie.

Pamiętaj, aby informować
nas o zmianie swoich danych
osobowych i teleadresowych.
To bardzo proste, dane możesz
zaktualizować w dowolnym
Oddziale Deutsche Bank PBC S.A.

Jako Ubezpieczony możesz
wyznaczyć jednego lub więcej
Uposażonych, którzy otrzymają
Świadczenie ubezpieczeniowe
w przypadku Twojej śmierci.
Osoby te nie muszą być z Tobą
spokrewnione. Mogą to być
dowolne, wskazane przez Ciebie
osoby.

Jeżeli nie wskażesz
Uposażonych, Świadczenie
ubezpieczeniowe z tytułu Twojej
śmierci otrzymają Twoi bliscy,
zgodnie z kolejnością określoną
w Warunkach Ubezpieczenia.

Świadczenie ubezpieczeniowe
z tytułu śmierci Ubezpieczonego
nie należy do spadku po nim i jest
wolne od podatku od spadków
i darowizn.
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13) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem
informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa
Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia;
14) pisemnie potwierdzać na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniem udostępnione im informacje, a także sporządzać na ich koszt
kserokopie dokumentów i potwierdzać je za zgodność z oryginałem;
15) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy
ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw
i obowiązków Ubezpieczonego.
3. Oprócz innych uprawnień określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oraz
przepisach prawa Ubezpieczony ma prawo do otrzymywania informacji o:
1) braku wpłaty na poczet kolejnej Składki Miesięcznej;
2) wpłacie środków na poczet kolejnej Składki Miesięcznej dokonanej w wysokości niższej niż
aktualnie obowiązująca wysokość Składki Miesięcznej potwierdzona przez Towarzystwo
w Dokumencie ubezpieczenia lub Harmonogramie;
3) postanowieniach zawartej umowy oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim
dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego.
4. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz dane Uposażonych, jeżeli zmieniły się one w trakcie
trwania Okresu ubezpieczenia.
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
§ 20
1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 5.
2. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia prawo
do Świadczenia ubezpieczeniowego przysługuje Ubezpieczonemu.
§ 21
1. Ubezpieczony ma prawo do wyznaczenia jednego lub więcej Uposażonych.
2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z chwilą śmierci
Ubezpieczonego.
3. Uprawniony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego. Umyślne przyczynienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym.
4. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez niego
prawa do Świadczenia ubezpieczeniowego, prawo do wypłaty części Świadczenia ubezpieczeniowego przypadającej temu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni jeżeli zostali
wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania w Deklaracji
zgody albo dyspozycji zmiany.
5. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego (a nie zostali
wyznaczeni inni Uposażeni), wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego
Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi Ubezpieczonego;
2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka;
3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka;
4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci
i współmałżonka;
5) w równych częściach spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.
6. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego zarówno przy składaniu Deklaracji zgody,
jak i w każdym czasie trwania Ubezpieczenia.
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7. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia zmienić
wskazanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
8. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą począwszy od dnia otrzymania za pośrednictwem Ubezpieczającego dyspozycji zmiany Uposażonego przez Jednostkę
obsługującą ubezpieczenie. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję zmiany Uposażonego,
nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego.
9. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w Świadczeniu ubezpieczeniowym nie jest
równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie świadczenia na wypadek śmierci
Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji zgody albo dyspozycji zmiany Uposażonych – w przypadku zmiany wskazania w trakcie Okresu ubezpieczenia.
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
§ 22
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o tym jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia,
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
§ 23
1. Osoba zgłaszająca roszczenie składa Towarzystwu Ubezpieczeń lub Ubezpieczającemu
dokumenty wskazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń niezbędne do ustalenia zasadności
i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, do których należą:
1) zgłoszenie roszczenia;
2) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do Świadczenia
ubezpieczeniowego,
a w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia dodatkowo:
3) odpis aktu zgonu;
4) karta zgonu Ubezpieczonego albo dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
– jeżeli jej uzyskanie przez uprawnionego jest możliwe, a aktualna Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest wyższa niż minimalna jej wysokość, która wynosi 100 PLN.
2. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać przedstawiciel Ubezpieczającego, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń lub notariusz, adwokat lub radca prawny.
3. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny
koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego.
WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
§ 24
1. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, licząc
od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności
koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się
niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym.
3. W przypadku, gdy prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zgłoszonego przed Ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, nie zostanie ustalone do tej

Masz prawo do zmiany osób
Uposażonych.
Możesz to zrobić w każdej chwili
w dowolnym Oddziale
Deutsche Bank PBC S.A.

Zgłoszenia roszczenia można
dokonać składając odpowiednie
dokumenty Towarzystwu
Ubezpieczeń lub w dowolnym
Oddziale Deutsche Bank PBC S.A.

Świadczenie ubezpieczeniowe
z tytułu śmierci Ubezpieczonego
wypłacimy uprawnionym
jednorazowo w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia.
Jeżeli w tym terminie nie będzie
możliwe ustalenie zasadności
wypłaty świadczenia, wypłacimy
bezsporną część świadczenia.
Pozostałą część wypłacimy
w ciągu 14 dni od dnia,
w którym wyjaśnienie
wszystkich okoliczności
koniecznych do ustalenia naszej
odpowiedzialności było możliwe.
Pamiętaj: W przypadku
dożycia przez Ubezpieczonego
Ostatniego dnia Okresu
ubezpieczenia Świadczenie
wypłacimy Ubezpieczonemu
na podstawie złożonej przez
niego pisemnej dyspozycji
w tym zakresie.
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daty, ustalenie kwoty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów z Dnia wyceny przypadającego w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia, a jeśli dzień ten nie jest Dniem roboczym dla indeksu to
następny Dzień roboczy, z zachowaniem postanowień § 4 ust. 2 - 4.
4. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż
określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie
osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego.
Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
5. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia wypłacane są w formie wypłaty jednorazowej.

Koniecznie zapoznaj się z treścią
Regulaminu. Znajdziesz w nim
więcej informacji o Funduszach
i ich strategii inwestycyjnej.

1.
2.
3.
4.

Przy wypłacie Wartości rachunku
udziałów lub wypłacie Wartości
wykupu zostanie pobrany
podatek dochodowy od zysków
kapitałowych - naliczany zgodnie
z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa.

W przypadku pytań,
wątpliwości lub niezadowolenia
w zakresie udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej zawsze
możesz się z nami skontaktować.

FUNDUSZ
§ 25
Fundusz podzielony jest na Udziały jednostkowe o jednakowej wartości.
Udziały jednostkowe nabywane są ze środków pochodzących ze Składki Pierwszej i Składek
Bieżących.
Strategię inwestycyjną oraz zasady funkcjonowania Funduszy oraz sposób wyceny
Udziałów jednostkowych określa Regulamin.
Warunki zmiany strategii inwestycyjnej Funduszu zostały określone w Regulaminie.

PRZEPISY REGULUJĄCE OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH
§ 26
1. W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wykonaniem któregokolwiek
z zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez
Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez
Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy ubezpieczenia.
2. Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

REKLAMACJE
§ 27
Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z tytułu Umowy ubezpieczenia mogą
zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, e-mailem, telefonicznie,
w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia
reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej www.openlife.pl.
Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, w Jednostce
obsługującej ubezpieczenie, Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem poczty lub posłańca.
Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Obsługi Klienta Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39,
02-672 Warszawa.
Odpowiedź na reklamacje udzielana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 4,
Towarzystwo Ubezpieczeń informuje składającego reklamację przed upływem tego terminu
o przyczynach opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od otrzymania reklamacji.
Reklamacja może być złożona również przez pełnomocnika.
Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub
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uprawnionemu z tytułu Umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo
wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.
8. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych przepisów prawa polskiego.
2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd
właściwy według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.
3. W przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.), w tym w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być
pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z Umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość
w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości.

Z uwagi na 15-letni Okres
ubezpieczenia z Ubezpieczeniem
wiąże się ryzyko prawne, przez
które należy rozumieć zmianę
powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

§ 29
1. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń, mające związek z Umową ubezpieczenia, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej
lub innej formy uzgodnionej z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym.
2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia, mające związek z Umową ubezpieczenia
kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń.
3. Towarzystwo Ubezpieczeń, Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są informować niezwłocznie o każdej zmianie adresu.
4. Środki pieniężne uzyskane z umorzenia Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów, do
czasu ich wypłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie są
oprocentowane.
§ 30
1. Niniejsze
Warunki
Ubezpieczenia
zostały
zatwierdzone
uchwałą
Zarządu
Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 11 lipca 2013 roku.
2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 12 lipca 2013 roku.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał
zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.
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