OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM
FUNDUSZEM KAPITA¸OWYM LeoLife
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

wartoÊç odstàpienia - kwota, którà Towarzystwo wyp∏aca
w przypadku wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy,
alokacja sk∏adki - okreÊlona w Polisie cz´Êç sk∏adki regularnej
lub sk∏adki dodatkowej, ustalona procentowo, przeznaczona na
nabycie jednostek uczestnictwa, okreÊlona w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU,
akt terroryzmu - u˝ycie przemocy dla osiàgni´cia celów politycznych, Êwiatopoglàdowych, religijnych, rasowych lub spo∏ecznych, skierowane przeciw spo∏eczeƒstwu lub grupie spo∏ecznej z zamiarem ich zastraszenia lub zmuszenia do okreÊlonego zachowania,
rocznica Polisy - ka˝da rocznica rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, udzielonej na podstawie Umowy, w odniesieniu
do danego Ubezpieczonego, je˝eli przypada w dniu, którego
nie ma w danym miesiàcu kalendarzowym, w ostatnim dniu tego miesiàca,
rok Polisy - okres pomi´dzy kolejnymi rocznicami Polisy; pierwszy rok Polisy zaczyna si´ w dniu rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego a koƒczy z up∏ywem
dnia poprzedzajàcego najbli˝szà rocznic´ Polisy,
miesiàc Polisy - miesiàc rozpoczynajàcy si´ w dniu rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego; ka˝dy nast´pny miesiàc Polisy rozpoczyna si´
w dniu odpowiadajàcym dacie rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej a w przypadku gdy nie ma takiego dnia w danym miesiàcu kalendarzowym, w ostatnim dniu tego miesiàca,
wiek Ubezpieczonego - liczba ukoƒczonych pe∏nych lat ˝ycia
Ubezpieczonego w dniu rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, powi´kszona o liczb´ pe∏nych lat polisowych, jakie up∏yn´∏y od momentu rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej do dnia,
w którym wiek jest liczony,
Klauzula - dodatkowa umowa ubezpieczenia, która jest zawierana pod warunkiem zawarcia Umowy na podstawie OWU, rozszerzajàca zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Na podstawie umowy ubezpieczenia, zwanej dalej „Umowà” zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej „OWU”, Generali ˚ycie Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwana dalej „Towarzystwem”,
zobowiàzuje si´ wyp∏aciç Êwiadczenie w przypadku zajÊcia
w ˝yciu Ubezpieczonego zdarzenia przewidzianego w Umowie,
a Ubezpieczony zobowiàzuje si´ terminowo op∏acaç sk∏adki.

Artyku∏ II
Definicje
W Umowie oraz w OWU wymienione poni˝ej terminy definiuje
si´ nast´pujàco:
Ubezpieczajàcy - BRE Bank Spó∏ka Akcyjna,
Ubezpieczony - Klient, który przystàpi∏ do umowy ubezpieczenia, którego ˝ycie jest przedmiotem ubezpieczenia,
Bank - Pion BankowoÊci Detalicznej BRE Bank S.A.,
Klient - osoba korzystajàca z us∏ug Banku - posiadajàca rachunek oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowy w Banku,
strona Banku - oznacza serwis internetowy pod wyznaczonym
przez Bank adresem, posiadajàcy bezpoÊredni dost´p do ogólnokrajowej sieci przesy∏u danych, pod∏àczonej do Êwiatowych
zasobów Internetu,
Uposa˝ony - osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub
Ubezpieczajàcego za zgodà Ubezpieczonego, uprawniona do
otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego,
Polisa - dokument potwierdzajàcy przystàpienie Ubezpieczonego do Umowy,
sk∏adka regularna - sk∏adka p∏atna w terminach i wysokoÊci
okreÊlonych w Polisie i w innych pismach, potwierdzajàcych
przez Towarzystwo zmian´ jej wysokoÊci lub cz´stotliwoÊci jej
op∏acania,
sk∏adka dodatkowa - sk∏adka p∏atna w dowolnym czasie trwania Umowy; minimalna wysokoÊç sk∏adki dodatkowej jest okreÊlona w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1
do OWU,
deklaracja przystàpienia - dokument zawierajàcy wniosek
Ubezpieczonego o przystàpienie do Umowy,
suma ubezpieczenia - kwota okreÊlona w Polisie, b´dàca podstawà do ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia w przypadku zajÊcia
zdarzenia przewidzianego w Umowie,
fundusz - ubezpieczeniowy fundusz kapita∏owy b´dàcy wyodr´bnionymi aktywami Towarzystwa, podzielonymi na równe cz´Êci, zwane jednostkami uczestnictwa,
rachunek jednostek uczestnictwa - wyodr´bniony dla ka˝dego Ubezpieczonego rachunek, na którym ewidencjonowane sà
jednostki uczestnictwa, nabyte za sk∏adk´ regularnà oraz
za sk∏adki dodatkowe,
cena nabycia jednostki uczestnictwa - cena, po której jednostki uczestnictwa sà nabywane na rachunek jednostek uczestnictwa, z zastrze˝eniem przypadków opisanych w OWU,
cena sprzeda˝y jednostki uczestnictwa - cena, po której
jednostki uczestnictwa sà odliczane z rachunku jednostek
uczestnictwa, z zastrze˝eniem przypadków opisanych w OWU,
wartoÊç Polisy - kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek
uczestnictwa znajdujàcych si´ na rachunku jednostek uczestnictwa danego Ubezpieczonego, nabytych za op∏aconà sk∏adk´
regularnà oraz dodatkowà i ceny sprzeda˝y jednostki
uczestnictwa,

Artyku∏ III
Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoÊci
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego
w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Artyku∏ IV
Przystàpienie Ubezpieczonego do Umowy
1. Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej ukoƒczy∏a 15 lat, a nie ukoƒczy∏a 61 roku ˝ycia.
2. W celu przystàpienia do Umowy Ubezpieczony wype∏nienia
na stronie Banku deklaracj´ przystàpienia do Umowy, stanowiàcà wniosek o przystàpienie do Umowy. W tym celu Ubezpieczony:
2.1 zapoznaje si´ z treÊcià OWU,
2.2 podaje swoje dane osobowe,
2.3 podaje dane osobowe osoby uposa˝onej - w przypadku wskazania uposa˝onego,
2.4 sk∏ada wymagane oÊwiadczenia,
2.5 przesy∏a do Towarzystwa, w formie elektronicznej,
deklaracj´ przystàpienia,
2.6 op∏aca pierwszà sk∏adk´.
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Artyku∏ V
Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa

3. Po otrzymaniu prawid∏owo wype∏nionego formularza deklaracji przystàpienia, Towarzystwo dokonuje oceny ryzyka
i wystawia Polis´ potwierdzajàcà przyj´cie do ubezpieczenia
i przekazuje jà Ubezpieczonemu. Towarzystwo, jeÊli uzna
to za niezb´dne, kieruje Ubezpieczonego na badania.
4. Do chwili dor´czenia Polisy Ubezpieczony jest zobowiàzany
niezw∏ocznie zawiadomiç Towarzystwo o powstaniu jakichkolwiek okolicznoÊci mogàcych mieç wp∏yw na zwi´kszenie
ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w szczególnoÊci o zmianach w zakresie odpowiedzi udzielonych na pytania
zamieszczone w deklaracji przystàpienia oraz w innych
pismach Towarzystwa, skierowanych do Ubezpieczonego.
5. W przypadku z∏o˝enia zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 4, Towarzystwo mo˝e odmówiç przyj´cia Ubezpieczonego do Umowy lub zaproponowaç warunki odmienne
od okreÊlonych w deklaracji przystàpienia do Umowy.
6. Do chwili dor´czenia Polisy Towarzystwo ma prawo ˝àdaç
wszelkich wyników badaƒ i konsultacji lekarskich dotyczàcych stanu zdrowia Ubezpieczonego.
7. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera Umow´ ubezpieczenia przez
Przedstawiciela, obowiàzek o którym mowa w ust. 4 i 6 cià˝y
równie˝ na Przedstawicielu.
8. Je˝eli jest to uzasadnione wzgl´dami oceny ryzyka,
Towarzystwo mo˝e odmówiç przyj´cia Ubezpieczonego do
Umowy, odroczyç jej zawarcie lub zawrzeç ja na
zmienionych warunkach.
9. Za wyjàtkiem przypadku, o którym mowa poni˝ej w ust. 12 i
13, Umow´ uwa˝a si´ za zawartà w dniu oznaczonym
w polisie jako poczàtek okresu ubezpieczenia
10. W przypadku, gdy przed up∏ywem trzech lat od chwili
przystàpienia do Umowy, Towarzystwo poweêmie
informacje na temat tego, ˝e Ubezpieczony udzieli∏
nieprawdziwych odpowiedzi na pytania zawarte w deklaracji
przystàpienia lub nie zawiadomi∏ Towarzystwa, o zmianach
w zakresie pytaƒ zawartych w deklaracji przystàpienia
zaistnia∏ych od chwili jej wype∏nienia i przes∏ania do
Towarzystwa do czasu dor´czenia mu Polisy, Towarzystwo
ma prawo wypowiedzieç Umow´ w stosunku do tego
Ubezpieczonego, z zachowaniem miesi´cznego okresu
wypowiedzenia.
11. Nieskorzystanie przez Towarzystwo z prawa, o którym mowa
w ust. 9, nie pozbawia Towarzystwo prawa do skorzystania
z uprawnieƒ okreÊlonych w art. XVI ust. 5.
12. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy na
warunkach odbiegajàcych od wnioskowanych (kontroferta),
wyznaczajàc 14-dniowy termin do zg∏oszenia sprzeciwu,
liczàc od dnia dor´czenia propozycji zawarcia Umowy na
zmienionych warunkach. W przypadku niewykonania przez
Towarzystwo ww. obowiàzków, zmiany dokonane na
niekorzyÊç Ubezpieczonego sà niewa˝ne.
13. W przypadku nie zg∏oszenia przez Ubezpieczonego
sprzeciwu w terminie okreÊlonym powy˝ej, przystàpienie
staje si´ skuteczne, na warunkach zaproponowanych przez
Towarzystwo nast´pnego dnia po up∏ywie 14-dniowego
terminu do z∏o˝enia sprzeciwu.
14. W przypadku gdy nie dojdzie do przystàpienia
Ubezpieczonego do Umowy na skutek decyzji Towarzystwa
bàdê na skutek nie przyj´cia przez Ubezpieczonego
kontroferty, o której mowa w ust. 12, Towarzystwo dokona
zwrotu wp∏aconej sk∏adki, chyba ˝e nastàpi wyplata na
podstawie ochrony tymczasowej.
15. Ubezpieczony mo˝e odstàpiç od Umowy w terminie 30 dni
od dnia przystàpienia. W takim przypadku Towarzystwo
dokona zwrotu sk∏adki.

1. W okresie rozpatrywania przez Towarzystwo wniosku o przystàpienie do Umowy, Towarzystwo udziela tymczasowej
ochrony ubezpieczeniowej, która rozpoczyna si´ nast´pnego dnia po przes∏aniu przez Ubezpieczonego deklaracji
przystàpienia do Umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od nast´pnego dnia po op∏aceniu sk∏adki w nale˝nej wysokoÊci.
2. Tymczasowà ochronà ubezpieczeniowà obj´ta jest Êmierç
Ubezpieczonego na skutek nieszcz´Êliwego wypadku, pod
warunkiem, ˝e nieszcz´Êliwy wypadek i Êmierç nastàpi∏y
w okresie udzielania tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej.
3. W przypadku wystàpienia zdarzenia, o którym mowa
w ust. 2, Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu Êwiadczenie
w wysokoÊci sumy ubezpieczenia okreÊlonej we wniosku,
jednak nie wi´cej ni˝ 50.000 z∏otych.
4. Âwiadczenia okreÊlone w ust. 3 nie zostanà wyp∏acone, je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek, w wyniku którego nastàpi∏a
Êmierç Ubezpieczonego by∏ bezpoÊrednio lub poÊrednio
spowodowany przyczynami wymienionymi w art. VIII,
a ponadto jeÊli powsta∏ w zwiàzku z:
4.1 chorobà psychicznà, niedorozwojem umys∏owym lub
zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego oraz ich
skutkami, a tak˝e atakiem konwulsji, epilepsji,
4.2 spo˝yciem przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków
odurzajàcych lub psychotropowych, nie zaleconych
przez lekarza, usi∏owaniem lub pope∏nieniem przest´pstwa przez Ubezpieczonego, Êwiadomym samookaleczeniem Ubezpieczonego lub okaleczeniem na jego
proÊb´, niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci,
4.3 poddaniem si´ przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych,
4.4 wypadkiem lotniczym zaistnia∏ym w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu ni˝ samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii
lotniczych,
4.5 udzia∏em Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub
rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci uprawianiem baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych,
sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki,
speleologii, skoków do wody, nurkowaniem przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, skokami na gumowej linie oraz udzia∏em w wyÊcigach wszelkiego rodzaju poza lekkoatletykà i p∏ywaniem,
4.6 prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ
lub prowadzeniem pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
prawa.
5. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 6, tymczasowa ochrona
ubezpieczeniowa wygasa w póêniejszej z dat: z dniem poprzedzajàcym wystawienie Polisy lub z dniem poprzedzajàcym rozpocz´cie ochrony ubezpieczeniowej, okreÊlonym
w Polisie.
6. Niezale˝nie od innych postanowieƒ, tymczasowa ochrona
ubezpieczeniowa wygasa:
6.1 z dniem dor´czenia Ubezpieczonemu odmowy zawarcia Umowy lub zawiadomienia o zakoƒczeniu tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nie póêniej ni˝
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Artyku∏ VIII
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

w terminie 14 dni od dnia wys∏ania ww dokumentów
na adres Ubezpieczonego,
6.2 z up∏ywem 60 dni od daty jej rozpocz´cia,
6.3 z dniem odmowy przyj´cia przez Ubezpieczonego
kontroferty.
7. Prawo do Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 4 nie zostanie
przyznane, je˝eli którakolwiek z odpowiedzi na pytania postawione w deklaracji przystàpienia jest nieprawdziwa lub
niekompletna, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na
zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego, obj´tego zakresem ubezpieczenia.

OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa zostaje ograniczona do wyp∏aty wartoÊci Polisy, je˝eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi∏a bezpoÊrednio lub poÊrednio wskutek:
1) samobójstwa pope∏nionego w ciàgu pierwszego roku od daty przystàpienia Ubezpieczonego do Umowy,
2) wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach
przemocy, terroryzmu, zamieszkach, lub rozruchach.

Artyku∏ VI
Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej

Artyku∏ IX
Sk∏adki

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego rozpoczyna si´ w dniu wskazanym w Polisie, a koƒczy
w dniu wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy a w przypadku
przekszta∏cenia w Umow´ indywidualnie kontynuowanà,
z dniem rozwiàzania tej Umowy.

1. Ubezpieczony zobowiàzany jest wp∏acaç sk∏adk´ regularnà
z góry, do pierwszego dnia okresu, za który jest nale˝na,
z cz´stotliwoÊcià wskazanà w Polisie, na rachunek bankowy
wskazany przez Towarzystwo. Okres prolongaty terminu zap∏aty sk∏adki regularnej wynosi 30 dni.
2. W ka˝dym czasie, niezale˝nie od sk∏adki regularnej, Ubezpieczony mo˝e wp∏aciç sk∏adk´ dodatkowà, pod warunkiem, ˝e p∏atnoÊç sk∏adek regularnych nie zosta∏a zawieszona lub ubezpieczenie nie zosta∏o przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe.
3. Nabycie jednostek uczestnictwa za sk∏adk´ dodatkowà nast´puje w proporcjach ustalonych przez Ubezpieczonego
dla sk∏adki regularnej.
4. Wp∏ata sk∏adki dodatkowej nie zwalnia Ubezpieczonego
z obowiàzku op∏acania sk∏adki regularnej. Towarzystwo ma
prawo zaliczyç sk∏adk´ dodatkowà na poczet zaleg∏ych sk∏adek regularnych.
5. Wypowiedzenie Umowy przez Ubezpieczajàcego nie zwalnia Ubezpieczonych z obowiàzku zap∏aty sk∏adki regularnej
za okres, w którym Towarzystwo udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.
6. Towarzystwo ustala minimalnà wysokoÊç sk∏adki regularnej
w danym okresie. Towarzystwo ustala minimalnà wysokoÊç
sk∏adki dodatkowej dla wszystkich sk∏adek dodatkowych
wp∏acanych w danym okresie. Powy˝sze kwoty zosta∏y okreÊlone w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1
do OWU.
7. Ubezpieczony ma prawo zawiesiç p∏atnoÊç sk∏adek regularnych na okres najwy˝ej 12 miesi´cy, liczàc od dnia wymagalnoÊci pierwszej nie op∏aconej sk∏adki regularnej. Za skorzystanie z powy˝szego uprawnienia Towarzystwo uzna nie
op∏acenie przez Ubezpieczonego sk∏adki w terminie 14 dni
od dnia, w którym up∏ynà∏ okres prolongaty w warunkach
okreÊlonych w zdaniu pierwszym, chyba ˝e Ubezpieczajàcy
wypowiedzia∏ Umow´. Zawiesiç p∏atnoÊç sk∏adek mo˝na tylko raz w ciàgu ka˝dych 5 lat trwania Umowy. W okresie zawieszenia p∏atnoÊci sk∏adek regularnych suma ubezpieczenia zostaje utrzymana w dotychczasowej wysokoÊci.
8. Wznowienie op∏acania sk∏adek w okresie zawieszenia jest
mo˝liwe po op∏aceniu przez Ubezpieczonego bie˝àcej
sk∏adki pod warunkiem, ˝e wartoÊç Polisy nie jest mniejsza
od wartoÊci minimalnej okreÊlonej przez Towarzystwo, w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU.
W przeciwnym przypadku Towarzystwo wyp∏aci wartoÊç
Polisy.

Artyku∏ VII
Wystàpienie Ubezpieczonego z Umowy
1. Wystàpienie Ubezpieczonego z Umowy nast´puje na skutek:
1.1 z∏o˝enia przez Ubezpieczonego wniosku na formularzu
Towarzystwa o wystàpienie z Umowy,
1.2 Êmierci Ubezpieczonego - w dniu Êmierci Ubezpieczonego,
2. Umowa wygasa gdy:
2.1 gdy wartoÊç Polisy jest niewystarczajàca na pokrycie
op∏aty administracyjnej za dany miesiàc Polisy po
przekszta∏ceniu ubezpieczenia w bezsk∏adkowe lub
korzystania przez Ubezpieczonego z zawieszenia
op∏acania sk∏adki regularnej - z up∏ywem miesiàca
Polisy, poprzedzajàcego miesiàc Polisy, w którym
wartoÊç Polisy jest niewystarczajàca na pokrycie op∏aty
administracyjnej,
2.2 gdy wartoÊç Polisy jest niewystarczajàca na pokrycie
op∏aty
administracyjnej
i
kosztów
ryzyka
ubezpieczeniowego za dany miesiàc Polisy w
przypadku korzystania przez Ubezpieczonego z
zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej przed
up∏ywem dziesi´ciu lat od daty rozpocz´cia ochrony
ubezpieczeniowej - z up∏ywem miesiàca Polisy,
poprzedzajàcego miesiàc Polisy, w którym wartoÊç
Polisy jest niewystarczajàca na pokrycie op∏aty
administracyjnej i kosztów ryzyka ubezpieczeniowego,
2.3 gdy wartoÊç Polisy jest niewystarczajàca na pokrycie
op∏aty
administracyjnej
i
kosztów
ryzyka
ubezpieczeniowego za dany miesiàc Polisy po up∏ywie
dziesi´ciu lat od daty rozpocz´cia ochrony
ubezpieczeniowej z up∏ywem miesiàca Polisy,
poprzedzajàcego miesiàc Polisy, w którym wartoÊç
Polisy jest niewystarczajàca na pokrycie op∏aty
administracyjnej i kosztów ryzyka ubezpieczeniowego.
3. W przypadku wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy,
Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu wartoÊç odstàpienia
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w art. XVII.
4. W przypadku rozwiàzania umowy Ubezpieczajàcemu
przys∏uguje zwrot sk∏adki przeznaczonej na ochron´
ubezpieczeniowà za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.
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Artyku∏ X
Ubezpieczenie bezsk∏adkowe

tywów pomniejsza si´ o wartoÊç zobowiàzaƒ funduszu
w dniu wyceny oraz o koszty zwiàzane ze sprzeda˝à, zakupem sk∏adników aktywów funduszu i z obs∏ugà samego funduszu, a tak˝e o zobowiàzania podatkowe, wynikajàce
z przepisów prawa, otrzymujàc w ten sposób wartoÊç aktywów brutto funduszu.
7. Z funduszu Towarzystwo pobiera op∏at´ za zarzàdzanie, która jest naliczana jako roczny procent aktywów brutto funduszu. WysokoÊç op∏aty za zarzàdzanie okreÊlona jest w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU.
W dniu wyceny pobiera si´ cz´Êç op∏aty za zarzàdzanie, proporcjonalnà do okresu wyznaczonego przez kolejne dni wyceny. WartoÊç aktywów brutto funduszu pomniejszona
o op∏at´ za zarzàdzanie stanowi wartoÊç aktywów netto funduszu.
8. Cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa oblicza si´ poprzez
podzielenie wartoÊci aktywów netto funduszu przez liczb´
wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu. Otrzymany wynik zaokràgla si´ nie wi´cej ni˝ o jeden
procent.
9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do rozpocz´cia sprzeda˝y jednostek uczestnictwa nowych funduszy oraz zaprzestania sprzeda˝y jednostek uczestnictwa dotychczas oferowanych funduszy.
10. O zmianie w zakresie oferowanych funduszy Towarzystwo
powiadamia Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonych na
piÊmie.

1. Po up∏ywie co najmniej 12 miesi´cy od dnia rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych, ubezpieczenie mo˝e zostaç przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe, je˝eli:
1.1 Ubezpieczony nie wznowi op∏acania sk∏adek przed
koƒcem okresu zawieszenia ich p∏atnoÊci; w takim
przypadku suma ubezpieczenia nie zmienia si´ z wyjàtkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony z∏o˝y pisemne ˝àdanie przekszta∏cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie
bezsk∏adkowe z sumà ubezpieczenia równà wartoÊci
Polisy; Ubezpieczony zobowiàzany jest zg∏osiç powy˝sze ˝àdanie najpóêniej na 30 dni przed koƒcem okresu
zawieszenia op∏acania sk∏adek,
1.2 Ubezpieczony nie op∏aci sk∏adki w terminie 14 dni
od dnia up∏ywu okresu prolongaty, jeÊli zawieszenie
op∏acania sk∏adek nie b´dzie mo˝liwe,
1.3 Ubezpieczony z∏o˝y pisemne ˝àdanie przekszta∏cenia
ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe; ubezpieczenie mo˝e zostaç przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe z zachowaniem dotychczasowej sumy ubezpieczenia lub z sumà ubezpieczenia równà
wartoÊci Polisy; Ubezpieczony zobowiàzany jest zg∏osiç powy˝sze ˝àdanie w terminie do 30 dni przed
dniem wymagalnoÊci kolejnej sk∏adki regularnej.
2. Przekszta∏cenie w ubezpieczenie bezsk∏adkowe jest
nieodwracalne.
3. Przekszta∏cenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe jest mo˝liwe, je˝eli wartoÊç Polisy nie jest mniejsza
od minimalnej wartoÊci Polisy okreÊlonej przez Towarzystwo. W przeciwnym przypadku Towarzystwo wyp∏aci wartoÊç Polisy. Minimalna wartoÊç Polisy okreÊlona jest w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU.

Artyku∏ XII
Rachunek jednostek uczestnictwa i alokacja
sk∏adek
1. Z datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej dla ka˝dego
Ubezpieczonego Towarzystwo otwiera rachunek jednostek
uczestnictwa, na którym ewidencjonuje jednostki uczestnictwa Ubezpieczonych.
2. Po zarejestrowaniu sk∏adki regularnej Towarzystwo nabywa
jednostki uczestnictwa na rachunek jednostek uczestnictwa.
Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji sk∏adki regularnej
i wartoÊci tej sk∏adki podzielonemu przez cen´ nabycia jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu wyceny, nast´pujàcym po dniu zarejestrowania sk∏adki regularnej, nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu wystawienia Polisy. Je˝eli sk∏adka regularna zosta∏a zarejestrowana przed datà jej
wymagalnoÊci, jednostki uczestnictwa zostanà zakupione
po cenie nabycia obowiàzujàcej w najbli˝szym dniu wyceny,
nast´pujàcym po dacie wymagalnoÊci sk∏adki regularnej,
nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu wystawienia Polisy.
3. W przypadku wp∏aty sk∏adki dodatkowej przez Ubezpieczajàcego Towarzystwo nabywa jednostki uczestnictwa na rachunek jednostek uczestnictwa, w proporcjach okreÊlonych
dla sk∏adki regularnej. Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji sk∏adki dodatkowej i wartoÊci tej sk∏adki podzielonemu
przez cen´ nabycia jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà
w najbli˝szym dniu wyceny, nast´pujàcym po zarejestrowaniu sk∏adki dodatkowej przez Towarzystwo.
4. Liczba jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na rachunku jednostek uczestnictwa jest zaokràglana do cz´Êci
tysi´cznych.
5. W dniu rozpocz´cia ka˝dego miesiàca Polisy, Towarzystwo
nalicza op∏at´ za ryzyko ubezpieczeniowe, która jest równa
iloczynowi miesi´cznej stawki za ryzyko Êmierci i sumy na ryzyku. Miesi´czna stawka ustalana jest na podstawie aktual-

Artyku∏ XI
Fundusze
1. Zasady funkcjonowania funduszy sà uregulowane w Regulaminie lokowania Êrodków ubezpieczeniowego funduszu
kapita∏owego, stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do OWU.
2. Towarzystwo wyodr´bnia aktywa w formie funduszu, w celu
inwestowania Êrodków pieni´˝nych wp∏acanych w formie
sk∏adek. Gromadzone w ten sposób Êrodki sà wspólnie inwestowane. Dochody osiàgni´te w wyniku dokonywanych
inwestycji Êrodków funduszu powi´kszajà wartoÊç jego aktywów, zwi´kszajàc odpowiednio wartoÊç jednostki uczestnictwa.
3. Towarzystwo umo˝liwi Ubezpieczonym lokowanie Êrodków
pochodzàcych ze sk∏adek w ubezpieczeniowe fundusze kapita∏owe okreÊlone w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej
za∏àcznik nr 1 do OWU.
4. Fundusz jest podzielony na jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa dajà Ubezpieczonym jedynie udzia∏ w aktywach funduszu bez prawa dysponowania poszczególnymi
sk∏adnikami tych aktywów. Prawo do w∏asnoÊci aktywów
przys∏uguje wy∏àcznie Towarzystwu. Towarzystwo zastrzega
sobie prawo do podzielenia lub po∏àczenia jednostek
uczestnictwa.
5. Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów funduszu poprzez
ustalenie wartoÊci sk∏adników funduszu w dniu wyceny.
6. WartoÊç aktywów funduszu jest równa wartoÊci wszystkich
sk∏adników aktywów funduszu w dniu wyceny. WartoÊç ak-
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6.

7.

8.

9.

nego w danym roku Polisy wieku, p∏ci oraz z uwzgl´dnieniem ewentualnego podwy˝szonego ryzyka, przy zastosowaniu tabeli stawek za ryzyko Êmierci, znajdujàcej si´ w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU. Suma na ryzyku jest równa ró˝nicy kwoty aktualnego Êwiadczenia z tytu∏u Umowy i wartoÊci Polisy. Je˝eli w danym miesiàcu wartoÊç Polisy przewy˝sza sum´ ubezpieczenia, op∏ata za ryzyko ubezpieczeniowe nie jest naliczana. Zmiany stawek za ryzyko Êmierci nie mogà przekroczyç wzrostu wskaêników w polskich tablicach trwania ˝ycia, og∏aszanych przez
GUS lub innà instytucj´ statystycznà zaobserwowanego
w okresie pomi´dzy kolejnymi zmianami. W przypadku
spadku wskaêników w polskich tablicach trwania ˝ycia
Towarzystwo ma prawo niezmieniania stawek.
W dniu rozpocz´cia ka˝dego miesiàca Polisy Towarzystwo
nalicza miesi´cznà op∏at´ administracyjnà. WysokoÊç op∏aty administracyjnej okreÊla Tabela op∏at i limitów, stanowiàca
za∏àcznik nr 1 do OWU.
Op∏aty okreÊlone powy˝ej sà pobierane poprzez odliczanie
jednostek uczestnictwa z rachunku, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa nabywane za sk∏adki regularne. Liczba odliczanych jednostek uczestnictwa wynika
z podzielenia op∏aty przez cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa. Powy˝sze op∏aty odlicza si´ z wartoÊci Polisy proporcjonalnie do udzia∏u ka˝dego z funduszy w wartoÊci Polisy.
Je˝eli w ciàgu pierwszych 10 lat od rozpocz´cia ochrony
ubezpieczeniowej, w danym miesiàcu liczba jednostek
uczestnictwa jest niewystarczajàca na pokrycie powy˝szych
op∏at, wówczas nie pokrytà cz´Êç op∏at za dany miesiàc
Polisy dopisuje si´ do op∏at za nast´pny miesiàc Polisy.
Ust. 8 nie stosuje si´, je˝eli ubezpieczenie zosta∏o przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe lub Ubezpieczony korzysta z mo˝liwoÊci zawieszenia op∏acania sk∏adek.

5. Towarzystwo pobiera op∏at´ za dokonane przeniesienie poprzez zmniejszenie wartoÊci przenoszonych jednostek
uczestnictwa o kwot´ op∏aty, okreÊlonà w za∏àczniku nr 1
do OWU. Pierwsze przeniesienie jednostek uczestnictwa
w danym roku Polisy jest zwolnione z op∏aty.
6. Towarzystwo dokona zmian funduszy po otrzymaniu
oÊwiadczenia Ubezpieczonego z∏o˝onego na formularzu
Towarzystwa.

Artyku∏ XIV
Indeksacja sk∏adki oraz sumy ubezpieczenia
1. W ka˝dà rocznic´ Polisy Ubezpieczony ma prawo do podniesienia wysokoÊci sk∏adki regularnej oraz sumy ubezpieczenia zgodnie z zasadami indeksacji zaproponowanymi
przez Towarzystwo i uzgodnionymi z Ubezpieczonym, przy
czym zindeksowana suma ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç maksymalnej sumy ubezpieczenia.
2. Od rocznicy Polisy nast´pujàcej po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia indeksacja sk∏adki nie powoduje
indeksacji sumy ubezpieczenia.
3. Najpóêniej w terminie 30 dni przed rocznicà Polisy Towarzystwo pisemnie zaproponuje Ubezpieczonemu wysokoÊç
zindeksowanej sk∏adki oraz sumy ubezpieczenia.
4. Ubezpieczony ma prawo zachowaç sum´ ubezpieczenia
oraz sk∏adk´ regularnà w dotychczasowej wysokoÊci, rezygnujàc na piÊmie, najpóêniej w terminie 15 dni przed rocznicà Polisy, z indeksacji zaproponowanej przez Towarzystwo.
W takim przypadku Ubezpieczony zobowiàzany jest
do wp∏acania sk∏adki regularnej w dotychczasowej wysokoÊci. Rezygnacja Ubezpieczonego nie pozbawia go prawa
do kolejnych indeksacji. Nie z∏o˝enie pisemnej rezygnacji
w ustalonym terminie uwa˝a si´ za zgod´ na indeksacj´
zaproponowanà przez Towarzystwo.
5. Je˝eli ubezpieczenie zosta∏o przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe, Ubezpieczony korzysta z zawieszenia
op∏acania sk∏adek albo Towarzystwo przej´∏o obowiàzek
op∏acania sk∏adek, na podstawie odpowiedniej Klauzuli,
Ubezpieczony traci prawo do indeksacji sk∏adki regularnej
oraz sumy ubezpieczenia.

Artyku∏ XIII
Zmiany funduszy
1. Ubezpieczony ma prawo zmieniç podzia∏ kolejnych sk∏adek
pomi´dzy poszczególne fundusze. Towarzystwo pobiera
op∏at´ za dokonanà zmian´ poprzez pomniejszenie wartoÊci
Polisy o kwot´ op∏aty. Pierwsza zmiana podzia∏u w danym
roku Polisy jest zwolniona z op∏aty. Op∏ata pobierana jest
jako odpowiednia równowartoÊç jednostek uczestnictwa.
WysokoÊç op∏aty okreÊla Tabela op∏at i limitów, stanowiàca
za∏àcznik nr 1 do OWU.
2. W ka˝dym czasie Ubezpieczony ma prawo przenieÊç do wybranego funduszu wszystkie lub cz´Êç jednostek uczestnictwa zakupionych za sk∏adki regularne oraz dodatkowe, znajdujàce si´ na rachunku jednostek uczestnictwa wskazanego
funduszu.
3. Przeniesienie jednostek uczestnictwa nast´puje poprzez
sprzeda˝ jednostek uczestnictwa we wskazanym funduszu
po cenie sprzeda˝y jednostki uczestnictwa wskazanego funduszu, a nast´pnie nabycie jednostek uczestnictwa
w wybranym funduszu po cenie sprzeda˝y jednostki uczestnictwa wybranego funduszu. Przy przeniesieniu stosuje si´
ceny sprzeda˝y obowiàzujàce w najbli˝szym dniu wyceny,
nast´pujàcym po dniu otrzymania oÊwiadczenia
Ubezpieczonego.
4. Towarzystwo okreÊla minimalnà wartoÊç przenoszonych jednostek uczestnictwa oraz jednostek uczestnictwa pozostajàcych na rachunku funduszu, z którego dokonano przeniesienia; minimalnà wysokoÊç przenoszonych jednostek uczestnictwa okreÊla Tabela op∏at i limitów, stanowiàca za∏àcznik
nr 1 do OWU.

Artyku∏ XV
Zmiany Umowy
1. W granicach ustalonych przez Towarzystwo, Ubezpieczony
sk∏adajàc pisemny wniosek na formularzu Towarzystwa mo˝e zmieniç:
1.1 wysokoÊç sumy ubezpieczenia,
1.2 wysokoÊç sk∏adki regularnej,
1.3 cz´stotliwoÊç op∏acania sk∏adek.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, sà skuteczne od najbli˝szej rocznicy Polisy nast´pujàcej po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Towarzystwo.
3. Towarzystwo wyra˝a zgod´ na podwy˝szenie sumy ubezpieczenia pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych dobry stan zdrowia Ubezpieczonego. Pomimo
przedstawienia wymaganych dokumentów Towarzystwo mo˝e skierowaç Ubezpieczonego na badania lekarskie i na ich
wynikach oprzeç decyzj´ o wyra˝eniu lub odmowie wyra˝enia zgody. Koszt badaƒ lekarskich ponosi Ubezpieczony.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie sà mo˝liwe, je˝eli
ubezpieczenie zosta∏o przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe lub Ubezpieczony korzysta z zawieszenia
op∏acania sk∏adek.
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5. Je˝eli po up∏ywie pierwszych 10 lat od rozpocz´cia ochrony
ubezpieczeniowej suma wartoÊci Polisy z uwzgl´dnieniem
przysz∏ych alokacji sk∏adek jest niewystarczajàca na kontynuowanie Umowy, 3 miesiàce przed nadchodzàcà rocznicà
Polisy Towarzystwo mo˝e zaproponowaç obni˝enie sumy
ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczony ma prawo
zachowaç dotychczasowà wysokoÊç sumy ubezpieczenia
przy odpowiednim podwy˝szeniu sk∏adki regularnej.

10.2 dzieciom w równych cz´Êciach, je˝eli brak jest wspó∏ma∏˝onka,
10.3 rodzicom w równych cz´Êciach, je˝eli brak jest wspó∏ma∏˝onka i dzieci,
10.4 rodzeƒstwu w równych cz´Êciach, je˝eli brak jest
wspó∏ma∏˝onka, dzieci i rodziców.
11. Ubezpieczonemu lub Ubezpieczajàcemu za zgodà
Ubezpieczonego przys∏uguje prawo zmiany Uposa˝onego
w ka˝dym czasie, przez z∏o˝enie pisemnego oÊwiadczenia
w Towarzystwie. Zmiana Uposa˝onego nast´puje od daty
pisemnego potwierdzenia zmiany przez Towarzystwo.
12. Towarzystwo zobowiàzane jest do wyp∏aty Êwiadczenia
w terminie 30 dni liczàc od daty otrzymania zawiadomienia
o zajÊciu zdarzenia ubezpieczeniowego, obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà na podstawie Umowy.
13. Gdyby wyjaÊnienie w terminie okreÊlonym w ust. 12
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa albo wysokoÊci Êwiadczenia okaza∏o si´
niemo˝liwe, Towarzystwo spe∏ni Âwiadczenie w ciàgu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.
14. Bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Towarzystwo zobowiàzane
jest wyp∏aciç w terminie, o którym mowa w ust. 12.

Artyku∏ XVI
Âwiadczenie
1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu Êwiadczenie równe wi´kszej z wartoÊci: sumie ubezpieczenia lub wartoÊci Polisy.
2. W przypadku nie op∏acenia sk∏adki regularnej wymagalnej
przed zajÊciem zdarzenia obj´tego Umowà, Towarzystwo
ma prawo zmniejszyç Êwiadczenie o kwot´ nieop∏aconej
sk∏adki regularnej.
3. Do obliczenia wartoÊci Polisy przyjmuje si´ cen´ sprzeda˝y
jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu wyceny, nast´pujàcym po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo zg∏oszenia roszczenia.
4. W ciàgu pierwszych 10 lat od rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo gwarantuje, ˝e suma ubezpieczenia
pozostanie na ustalonym poziomie pod warunkiem op∏acania w terminie sk∏adek regularnych.
5. Towarzystwo ma prawo odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia, je˝eli Ubezpieczony poda∏ okolicznoÊci niezgodne z prawdà lub
zatai∏ informacje, o które Towarzystwo pyta∏o we wniosku albo w innych pismach przed zawarciem Umowy, je˝eli okolicznoÊci te lub informacje mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego.
6. Prawo do odmowy wyp∏aty Êwiadczenia z powodów okreÊlonych powy˝ej w ust. 5 wygasa po up∏ywie 3 lat od daty
zawarcia Umowy.
7. Za wyjàtkiem przypadku, w którym podwy˝szenie sumy
ubezpieczenia nastàpi∏o wskutek indeksacji, w ciàgu 3 lat
od dnia podwy˝szenia sumy ubezpieczenia Towarzystwo
ma prawo odmówiç wyp∏aty cz´Êci Êwiadczenia w wysokoÊci, o którà podwy˝szono sum´ ubezpieczenia, je˝eli Ubezpieczony poda∏ okolicznoÊci niezgodne z prawdà lub zatai∏
informacje, o które Towarzystwo pyta∏o w formularzu
oÊwiadczenia o stanie zdrowia lub w innych pismach przed
wyra˝eniem zgody na jej podwy˝szenie.
8. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at´ Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiàzana jest z∏o˝yç w Towarzystwie
dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
8.1 wniosek o wyp∏at´ Êwiadczenia,
8.2 Polis´,
8.3 odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
8.4 zaÊwiadczenie okreÊlajàce przyczyn´ Êmierci, wystawione przez lekarza lub odnoÊne w∏adze,
8.5 dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç.
9. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje
Uposa˝onemu, który umyÊlnie przyczyni∏ si´ do Êmierci
Ubezpieczonego.
10. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, gdy nie ma
Uposa˝onego lub utraci∏ on prawo do otrzymania
Êwiadczenia na podstawie postanowieƒ ust. 9, Âwiadczenie
wyp∏acane jest cz∏onkom rodziny Ubezpieczonego
w nast´pujàcej kolejnoÊci:
10.1 wspó∏ma∏˝onkowi,

Artyku∏ XVII
Wyp∏aty
1. Z zastrze˝eniem ust. 2, od dnia rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem op∏acenia wszystkich sk∏adek
regularnych, wymagalnych w tym okresie, Polisa ma wartoÊç odstàpienia równà wartoÊci Polisy.
2. Przed up∏ywem 24 miesi´cy od dnia rozpocz´cia ochrony
ubezpieczeniowej w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych, przy wyp∏acie wartoÊci odstàpienia Towarzystwo
nalicza op∏at´, w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU.
3. Do obliczenia wartoÊci Polisy przyjmuje si´ cen´ sprzeda˝y
jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu wyceny, nast´pujàcym po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo wniosku o wyp∏at´ wartoÊci odstàpienia.
4. Towarzystwo dokona wyp∏aty wartoÊci odstàpienia po otrzymaniu oÊwiadczenia Ubezpieczonego z∏o˝onego na formularzu Towarzystwa. W przypadku wyp∏aty wartoÊci odstàpienia niezb´dne jest równie˝ przes∏anie orygina∏u Polisy.
5. WartoÊç odstàpienia wyp∏aca si´ Ubezpieczonemu.
6. Je˝eli ubezpieczenie zosta∏o przekszta∏cone w ubezpieczenie bezsk∏adkowe z sumà ubezpieczenia równà wartoÊci Polisy, Ubezpieczony ma prawo do otrzymania wartoÊci Polisy
w formie regularnych wyp∏at. WysokoÊç regularnej wyp∏aty
nie mo˝e byç ni˝sza od wartoÊci minimalnej okreÊlonej
przez Towarzystwo w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej
za∏àcznik nr 1 do OWU.
W nast´pstwie wyp∏aty liczba jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku jednostek uczestnictwa zostanie
pomniejszona o liczb´ jednostek uczestnictwa wynikajàcà
z podzielenia kwoty regularnej wyp∏aty przez cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa. Kwota regularnej wyp∏aty zostanie
pomniejszona o op∏at´ manipulacyjnà, okreÊlonà w Tabeli
op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU. Prawo
do dokonywania regularnych wyp∏at przys∏uguje Ubezpieczonemu po 5 rocznicy Polisy.
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Artyku∏ XVIII
Skargi i za˝alenia

3. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowieƒ OWU wymagajà zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich niewa˝noÊci.
4. Za zgodà Towarzystwa oraz Ubezpieczajàcego Umowa
mo˝e zostaç zawarta na warunkach odbiegajàcych
od postanowieƒ OWU. W przypadku ró˝nic mi´dzy
ustalonymi warunkami a postanowieniami niniejszych OWU,
niekorzystnych dla Ubezpieczajàcego, Towarzystwo
przedstawi je Ubezpieczajàcemu na piÊmie przed
zawarciem Umowy.
5. Za zgodà Towarzystwa oraz Ubezpieczajàcego, w trakcie
trwania Umowy mogà zostaç wprowadzone do niej
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych
w niniejszych OWU.
6. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce Umowy
powinny byç przesy∏ane listem poleconym na adres siedziby
Towarzystwa lub przekazywane do Towarzystwa za
poÊrednictwem strony Banku. Je˝eli Ubezpieczony zmieni∏
miejsce zamieszkania i nie zawiadomi∏ o tym Towarzystwa,
przyjmuje si´, ˝e Towarzystwo dope∏ni∏o obowiàzku
zawiadomienia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane pod ostatni
znany Towarzystwu adres Ubezpieczonego.
7. Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony ma obowiàzek
powiadomiç Towarzystwo o zdarzeniu obj´tym Umowà w
terminie 60 dni od daty jego zajÊcia. Je˝eli Ubezpieczajàcy
lub Ubezpieczony nie dope∏ni∏ tego obowiàzku Towarzystwo
mo˝e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie.
8. W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u
Umowy zastosowanie majà obowiàzujàce przepisy prawa
podatkowego.
9. Integralnà cz´Êcià OWU jest Tabela op∏at i limitów,
stanowiàcà za∏àcznik nr 1 do OWU. Towarzystwo
zobowiàzane jest poinformowaç Ubezpieczajàcego i
Ubezpieczonych o zmianach treÊci Tabeli op∏at i limitów, nie
póêniej ni˝ w terminie 30 dni przed dokonaniem takiej
zmiany. W nast´pstwie zmiany Tabeli op∏at i limitów,
Ubezpieczeni majà prawo wystàpiç z Umowy
z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
10. Niniejsze OWU zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. i majà
zastosowanie do Umów zawieranych od 10 sierpnia 2007 r.

1. Wszelkie skargi i za˝alenia wynikajàce z Umowy, Ubezpieczeni oraz osoby uprawnione z Umowy mogà sk∏adaç w formie pisemnej na adres siedziby Towarzystwa wskazany
w Polisie.
2. Skargi i za˝alenia rozpatrywane b´dà w okresie 30 dni
od daty ich wp∏ywu na adres wskazany w ust. 1.
3. Ponadto jeÊli Ubezpieczony lub osoba uprawniona z Umowy nie zgadza si´ z decyzjami Towarzystwa, mo˝e wnieÊç
skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych, dzia∏ajàcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. nr 124, poz. 1153 z póên. zm.).

Artyku∏ XIX
W∏aÊciwoÊç sàdowa
Powództwo o roszczenie z Umowy mo˝e zostaç wytoczone albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej, albo przed sàd
w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa˝onego lub uprawnionego
z Umowy. Roszczenia z Umowy podlegajà jurysdykcji sàdów
polskich.

Artyku∏ XX
Kontynuacja Umowy
1. Ubezpieczajàcy mo˝e rozwiàzaç Umow´ za pisemnym
wypowiedzeniem, z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwiàzania Umowy, Ubezpieczeni, którzy
w trakcie obowiàzywania Umowy przystàpili do niej, wst´pujà w prawa Ubezpieczajàcego i Umowa Ubezpieczenia
w stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego przekszta∏ca si´
w indywidualnà umow´ ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym LeoLife, b´dàcà w stosunku do ka˝dego Ubezpieczonego, kontynuacjà Umowy.
Do umowy ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym LeoLife odpowiednie zastosowanie
b´dà mia∏y OWU. Ârodki zgromadzone przez Ubezpieczonego w ramach Umowy Ubezpieczenia b´dà stanowiç Êrodki zgromadzone w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym LeoLife.
3. Zasady okreÊlone w ust. 2, majà równie˝ odpowiednie zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy utracili status Klienta.
4. W przypadku utraty statusu Klienta, o którym mowa w ust. 3,
Ubezpieczajàcy niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia utraty statusu Klienta poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Towarzystwo.

Artyku∏ XXI
Postanowienia koƒcowe
1. Je˝eli dokument Polisy uleg∏ zagubieniu lub zniszczeniu,
Ubezpieczony zobowiàzany jest do niezw∏ocznego powiadomienia o tym Generali.
2. Na pisemny wniosek Ubezpieczonego, Generali wydaje duplikat dokumentu, o którym mowa w ust. 1. Z chwilà wydania duplikatu, orygina∏ dokumentu staje si´ niewa˝ny, co potwierdzane jest odpowiednià adnotacjà na duplikacie.
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Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Za∏àcznik nr 1 do
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapita∏owym LeoLife Transfer
Tabela op∏at i limitów
OP¸ATY
Rodzaj op∏aty

Aktualna wysokoÊç

1. Op∏ata administracyjna

4 z∏ miesi´cznie

2. Op∏ata administracyjna dla umowy przekszta∏conej
w ubezpieczenie bezsk∏adkowe

4 z∏ miesi´cznie

3. Op∏ata za zmian´ podzia∏u sk∏adki alokowanej pomi´dzy fundusze

15 z∏

4. Op∏ata za przeniesienie jednostek uczestnictwa pomi´dzy fundusze

15 z∏

5. Op∏ata manipulacyjna za regularne wyp∏aty z wartoÊci Polisy

0,3% wartoÊci wyp∏aty
(nie mniej ni˝ 5 z∏ i nie wi´cej ni˝ 50 z∏)

6. Op∏ata za zarzàdzanie funduszami
Fundusz Agresywny

2,75% wartoÊci aktywów brutto
ca∏ego funduszu rocznie

Fundusz Mieszany

2,5% wartoÊci aktywów brutto
ca∏ego funduszu rocznie

Fundusz Obligacji

1,9% wartoÊci aktywów brutto
ca∏ego funduszu rocznie

7. Op∏ata za ca∏kowità wyp∏at´ wartoÊci Polisy

0

8. Ró˝nica pomi´dzy cenà zakupu a sprzeda˝y jednostki

0%

9. Op∏ata za ca∏kowità wyp∏at´ wartoÊci Polisy w ciàgu pierwszych
24 miesi´cy od rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej

200 z∏

LIMITY
Limity

Aktualna wysokoÊç

1. Minimalna wysokoÊç sk∏adki:
Roczna

Pó∏roczna

Kwartalna

Miesi´czna

700 z∏

420 z∏

240 z∏

80 z∏

Sk∏adka regularna
Sk∏adka dodatkowa

420 z∏

2. Maksymalne sumy ubezpieczenia dla Klauzul
Klauzula Powa˝nej Choroby

150 000 z∏

Klauzula Powa˝nej Operacji

10 000 z∏

Klauzula Pobytu w Szpitalu

12 000 z∏

Klauzula Âmierci wskutek NW

350 000 z∏

Klauzula Âmierci lub Inwalidztwa wskutek NW

350 000 z∏

3. Maksymalna suma ubezpieczenia dla umowy g∏ównej
4. Alokacja sk∏adki regularnej

350 000 z∏
W pierwszym
roku

W nast´pnych
latach

100%
5. Alokacja sk∏adki dodatkowej
6. Minimalna wyp∏ata z funduszu

100%
100 %
1 000 z∏

7. Minimalna wartoÊç Polisy do wznowienia op∏acania sk∏adek
w okresie zawieszenia

100 z∏

8. Minimalna wartoÊç odstàpienia do przekszta∏cenia ubezpieczenia
w ubezpieczenie bezsk∏adkowe z zachowanà sumà ubezpieczenia

800 z∏

9. Minimalna wartoÊç odstàpienia do przekszta∏cenia ubezpieczenia
w ubezpieczenie bezsk∏adkowe z sumà ubezpieczenia równà wartoÊci Polisy
10.Minimalna wartoÊç jednostek uczestnictwa przenoszonych
pomi´dzy funduszami

4 000 z∏
50 z∏

11.Minimalna wartoÊç jednostek uczestnictwa przenoszonych
na funduszu, z którego przenoszone sà jednostki uczestnictwa

100 z∏

12.Minimalna wysokoÊç wyp∏aty z wartoÊci odstàpienia w formie
wyp∏at regularnych

1 000 z∏

Stawka miesi´czna za ryzyko niezdolnoÊci do pracy
jest równa jednej dwunastej rocznej stawki rocznej
za ryzyko niezdolnoÊci do pracy.
Stawki roczne za ryzyko niezdolnoÊci do pracy.

Stawka miesi´czna za ryzyko Êmierci
jest równa jednej dwunastej stawki rocznej
za ryzyko Êmierci.
Stawki roczne za ryzyko Êmierci.
Wiek M´˝czyzna Kobieta
15

1.
2.

3.

0,00101

0,001008

Wiek M´˝czyzna
58

0,01763

Kobieta

Wiek M´˝czyzna Kobieta

Wiek M´˝czyzna

Kobieta

0,010008

15

0,00026

0,00026

58

0,00441

0,00251

0,00026

0,00026

59

0,00479

0,00273

16

0,00101

0,001008

59

0,01914

0,010884

16

17

0,00101

0,001008

60

0,02078

0,011796

17

0,00026

0,00026

60

0,00520

0,00295

18

0,00101

0,001008

61

0,02254

0,01278

18

0,00026

0,00026

61

0,00564

0,00320

19

0,00101

0,001008

62

0,0244

0,013836

19

0,00026

0,00026

62

0,00610

0,00346

0,00026

0,00026

63

0,00659

0,00375

20

0,00101

0,001008

63

0,02635

0,014976

20

21

0,00103

0,001008

64

0,02843

0,016236

21

0,00026

0,00026

64

0,00711

0,00406

22

0,00104

0,001008

65

0,03067

0,017628

22

0,00027

0,00026

65

0,00767

0,00441

23

0,00107

0,001008

66

0,0331

0,01914

23

0,00027

0,00026

66

0,00828

0,00479

0,00028

0,00026

67

0,00892

0,00520

24

0,00112

0,001008

67

0,03568

0,020784

24

25

0,00112

0,001008

68

0,03842

0,022536

25

0,00028

0,00026

68

0,00961

0,00564

26

0,00114

0,001008

69

0,04129

0,024396

26

0,00029

0,00026

69

0,01033

0,00610

27

0,00118

0,001008

70

0,0443

0,026352

27

0,00030

0,00026

70

0,01108

0,00659

0,00032

0,00026

71

0,01187

0,00711

28

0,00126

0,001032

71

0,04747

0,028428

28

29

0,00138

0,001044

72

0,05092

0,030672

29

0,00035

0,00027

72

0,01273

0,00767

30

0,00149

0,001068

73

0,05471

0,033096

30

0,00038

0,00027

73

0,01368

0,00828

31

0,00161

0,001116

74

0,05893

0,035676

31

0,00041

0,00028

74

0,01474

0,00892

0,00043

0,00028

75

0,01590

0,00961

32

0,00172

0,001116

75

0,06356

0,038424

32

33

0,00184

0,00114

76

0,06857

0,041292

33

0,00046

0,00029

76

0,01715

0,01033

34

0,00196

0,001176

77

0,0739

0,044304

34

0,00049

0,00030

77

0,01848

0,01108

35

0,00211

0,00126

78

0,07963

0,047472

35

0,00053

0,00032

78

0,01991

0,01187

0,00058

0,00035

79

0,02145

0,01273

36

0,00232

0,00138

79

0,08578

0,050916

36

37

0,00258

0,001488

80

0,09232

0,054708

37

0,00065

0,00038

80

0,02308

0,01368

38

0,00289

0,001608

81

0,09938

0,058932

38

0,00073

0,00041

81

0,02485

0,01474

39

0,00324

0,001716

82

0,1066

0,063564

39

0,00081

0,00043

82

0,02665

0,01590

0,00091

0,00046

83

0,02851

0,01715

40

0,00364

0,001836

83

0,11404

0,068568

40

41

0,00404

0,001956

84

0,12172

0,073896

41

0,00102

0,00049

84

0,03043

0,01848

42

0,00448

0,002112

85

0,12922

0,079632

42

0,00112

0,00053

85

0,03231

0,01991

43

0,00491

0,002316

86

0,13822

0,085776

43

0,00123

0,00058

86

0,03456

0,02145

0,092316

44

0,00135

0,00065

87

0,03695

0,02308

44

0,00538

0,00258

87

0,14777

45

0,00587

0,002892

88

0,15788

0,099384

45

0,00147

0,00073

88

0,03948

0,02485

46

0,00642

0,00324

89

0,16858

0,106596

46

0,00161

0,00081

89

0,04215

0,02665

47

0,00703

0,003636

90

0,17987

0,114036

47

0,00176

0,00091

90

0,04497

0,02851

0,00193

0,00102

91

0,04795

0,03043

48

0,0077

0,004044

91

0,19178

0,121716

48

49

0,00841

0,004476

92

0,20434

0,129216

49

0,00211

0,00112

92

0,05109

0,03231

50

0,00919

0,004908

93

0,21754

0,138216

50

0,00230

0,00123

93

0,05439

0,03456

51

0,01001

0,005376

94

0,2314

0,147768

51

0,00251

0,00135

94

0,05785

0,03695

0,00273

0,00147

95

0,06149

0,03948

52

0,01088

0,005868

95

0,24594

0,157884

52

53

0,0118

0,00642

96

0,26116

0,168576

53

0,00295

0,00161

96

0,06529

0,04215

54

0,01278

0,007032

97

0,27704

0,179868

54

0,00320

0,00176

97

0,06927

0,04497

55

0,01384

0,007704

98

0,29362

0,191784

55

0,00346

0,00193

98

0,07341

0,04795

0,00375

0,00211

99

0,07772

0,05109

0,00406

0,00230

100

0,08220

0,05439

56

0,01498

0,008412

99

0,31087

0,204336

56

57

0,01624

0,009192

100

0,32878

0,217536

57

Tabela op∏at i limitów ustalana jest okresowo przez Towarzystwo.
Z wy∏àczeniem zmiany dotyczàcej stawki za ryzyko Êmierci i stawki za ryzyko niezdolnoÊci do pracy zmiany op∏at i limitów ustalane
sà w oparciu o wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych publikowany przez GUS i nie mogà przekroczyç 150%
wy˝ej wymienionego wskaênika. Wskaênik ten mierzony jest za okres od dnia wprowadzenia niniejszej Tabeli op∏at i limitów do dnia
dokonania zmiany. Je˝eli powy˝szy wskaênik jest ujemny, Towarzystwo ma prawo nie dokonywaç zmian op∏at i limitów.
Niniejsza Tabela op∏at i limitów przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r., ma zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapita∏owym LeoLife i obowiàzuje od 10 sierpnia 2007 r.
Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

KLAUZULA NIEZDOLNOÂCI DO PRACY ZAROBKOWEJ
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

a w przypadku przekszta∏cenia w Umow´ indywidualnie kontynuowanà, z dniem rozwiàzania tej Umowy.
2. Rozwiàzanie Klauzuli w nast´pstwie wyp∏aty Êwiadczenia
z tytu∏u tej Klauzuli powoduje wystàpienie Ubezpieczonego
z Umowy oraz umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wszelkich Klauzul rozszerzajàcych zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w Umowie.

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli NiezdolnoÊci do Pracy Zarobkowej, zwana dalej „Klauzulà”, rozszerza
zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzystwo na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym LeoLife (OWU), zwanej
dalej „Umowà”, o ryzyko powstania niezdolnoÊci do pracy
zarobkowej.

Artyku∏ V
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

Artyku∏ II
Przedmiot ubezpieczenia i zakres
odpowiedzialnoÊci

Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli niezdolnoÊç do pracy zarobkowej Ubezpieczonego nastàpi∏a bezpoÊrednio lub poÊrednio wskutek:
1) spo˝ycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego
przez lekarza za˝ycia Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych, u˝ycia narkotyków, usi∏owania lub pope∏nienia
przest´pstwa przez Ubezpieczonego, umyÊlnego samouszkodzenia cia∏a lub okaleczenia na w∏asnà proÊb´, nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceƒ lekarskich,
2) wypadku lotniczego zaistnia∏ego w czasie przebywania
przez Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu ni˝
samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii lotniczych,
3) wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach
przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach,
4) udzia∏u Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci
uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów
spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, skoków na gumowej linie oraz udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego
rodzaju poza lekkoatletykà i p∏ywaniem,
5) choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub zaburzeƒ psychicznych, encefalopatii w tym encefalopatii pourazowej Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku konwulsji, epilepsji,
6) choroby AIDS lub zaka˝enia wirusem HIV,
7) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu drogowego,
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy zarobkowej.
3. NiezdolnoÊç do pracy zarobkowej jest to powsta∏a wskutek
choroby lub uszkodzenia cia∏a, ca∏kowita niezdolnoÊç Ubezpieczonego do Êwiadczenia jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania
wolnego zawodu lub do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u Klauzuli,
je˝eli niezdolnoÊç do pracy zarobkowej powsta∏a wskutek
choroby, która zosta∏a zdiagnozowana lub by∏a leczona
przed dniem rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli albo wskutek uszkodzenia cia∏a, które powsta∏o przed tym dniem.
5. Przekszta∏cenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe lub zawieszenie op∏acania sk∏adek regularnych nie powoduje wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej udzielonej
na podstawie Klauzuli.
W przypadku przekszta∏cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe z sumà ubezpieczenia równà wartoÊci Polisy suma ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli jest równa wartoÊci
Polisy.

Artyku∏ III
Zawarcie Klauzuli
1. Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli ukoƒczy∏a
15 lat, a nie ukoƒczy∏a 56 roku ˝ycia.
2. Klauzula mo˝e byç zawarta w dniu zawarcia Umowy. Przy
zawieraniu Klauzuli, do warunków zawarcia Klauzuli stosuje
si´ odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w Klauzuli,
postanowienia zawarte w OWU, dotyczàce warunków
zawarcia Umowy.
3. Klauzula mo˝e zostaç zawarta wy∏àcznie na rzecz osoby,
która wykonuje prac´ zarobkowà w jednej z form okreÊlonych powy˝ej w art. II ust. 3.

Artyku∏ VI
Op∏ata
W dniu rozpocz´cia ka˝dego miesiàca Polisy, Towarzystwo nalicza op∏at´ za ryzyko powstania niezdolnoÊci do pracy zarobkowej, która jest równa iloczynowi miesi´cznej stawki za ryzyko
niezdolnoÊci do pracy zarobkowej i sumy na ryzyku. Miesi´czna
stawka ustalana jest na podstawie aktualnego w danym roku
Polisy wieku, p∏ci oraz z uwzgl´dnieniem ewentualnego podwy˝szonego ryzyka, przy zastosowaniu tabeli stawek za ryzyko
Êmierci, znajdujàcej si´ w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU. Suma na ryzyku jest równa ró˝nicy kwoty
aktualnego Êwiadczenia z tytu∏u Umowy i wartoÊci Polisy. Je˝eli
w danym miesiàcu wartoÊç Polisy przewy˝sza sum´ ubezpieczenia, op∏ata za ryzyko ubezpieczeniowe nie jest naliczana.
Zmiany stawek za ryzyko Êmierci nie mogà przekroczyç wzrostu
wskaêników w polskich tablicach trwania ˝ycia, og∏aszanych

Artyku∏ IV
Rozwiàzanie Klauzuli
1. Klauzula ulega rozwiàzaniu:
1.1 z chwilà wyp∏acenia Êwiadczenia z tytu∏u Klauzuli,
1.2 w rocznic´ Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez
Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia,
1.3 w dniu wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy,
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Klauzula niezdolnoÊci do pracy zarobkowej
przez GUS lub innà instytucj´ statystycznà, zaobserwowanego
w okresie pomi´dzy kolejnymi zmianami. W przypadku spadku
wskaêników w polskich tablicach trwania ˝ycia Towarzystwo ma
prawo niezmieniania stawek.

3. Po zg∏oszeniu roszczenia Towarzystwo mo˝e za˝àdaç
od Ubezpieczonego poddania si´ badaniom lekarskim
u konsultanta medycznego wskazanego przez Towarzystwo
i na koszt Towarzystwa.
4. Suma Êwiadczeƒ wyp∏aconych z tytu∏u Klauzuli oraz Klauzuli Powa˝nej Choroby wskutek tego samego zdarzenia nie
mo˝e przekroczyç 100% sumy ubezpieczenia z tytu∏u Umowy.

Artyku∏ VII
Âwiadczenie
1. W przypadku powstania niezdolnoÊci do pracy zarobkowej
Ubezpieczonego Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu
Êwiadczenie równe wi´kszej z wartoÊci: sumie ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli lub wartoÊci Polisy. Suma ubezpieczenia
z tytu∏u Klauzuli nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ maksymalna kwota ustalona przez Towarzystwo, okreÊlona w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do OWU.
2. Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie, je˝eli Ubezpieczony by∏
niezdolny do pracy zarobkowej nieprzerwanie przez okres
12 miesi´cy, który zaczà∏ swój bieg po rozpocz´ciu ochrony
ubezpieczeniowej, a przed rocznicà Polisy nast´pujàcà po
ukoƒczeniu przez niego 60 roku ˝ycia pod warunkiem, ˝e
niezdolnoÊç do pracy zarobkowej istnieje w chwili zg∏oszenia roszczenia o wyp∏at´ Êwiadczenia i zgodnie z wiedzà medycznà brak pozytywnych rokowaƒ odnoÊnie odzyskania
przez Ubezpieczonego zdolnoÊci do pracy zarobkowej.

Artyku∏ VIII
Postanowienia koƒcowe
1. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowieƒ Klauzuli wymagajà zachowania formy
pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.
2. W sprawach nieuregulowanych Klauzulà postanowienia
OWU stosuje si´ odpowiednio.
3. Niniejsza Klauzula zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r.
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Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

KLAUZULA ÂMIERCI WSKUTEK NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

Artyku∏ V
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli Âmierci
Wskutek Nieszcz´Êliwego Wypadku, zwana dalej „Klauzulà”, po
op∏aceniu sk∏adki z tytu∏u Klauzuli, rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzystwo na podstawie
umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapita∏owym LeoLife (OWU), zwanej dalej „Umowà”, o ryzyko
Êmierci wskutek nieszcz´Êliwego wypadku.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego,
która nastàpi∏a bezpoÊrednio wskutek nieszcz´Êliwego wypadku.
3. Nieszcz´Êliwym wypadkiem jest przypadkowe zdarzenie, wyst´pujàce nagle, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli Ubezpieczonego; za nieszcz´Êliwy wypadek nie
uwa˝a si´ zawa∏u serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet
wyst´pujàcych nagle.
4. Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie, je˝eli Êmierç nastàpi∏a
w ciàgu 180 dni od dnia zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku.
5. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa
ochrona ubezpieczeniowa.
6. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek Towarzystwo
przywróci ochron´ ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie
Klauzuli.

Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek powodujàcy Êmierç Ubezpieczonego powsta∏ bezpoÊrednio
lub poÊrednio wskutek:
1) spo˝ycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego
przez lekarza za˝ycia Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych, u˝ycia narkotyków, usi∏owania lub pope∏nienia przest´pstwa przez Ubezpieczonego,
2) wypadku lotniczego zaistnia∏ego w czasie przebywania przez
Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu ni˝ samolot
pasa˝erskich licencjonowanych linii lotniczych,
3) wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach
przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach,
4) udzia∏u Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci
uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów
motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody,
nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, skoków
na gumowej linie oraz udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego
rodzaju poza lekkoatletykà i p∏ywaniem,
5) choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub zaburzeƒ psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku konwulsji, epilepsji,
6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu drogowego,
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

Artyku∏ III
Zawarcie Klauzuli

Artyku∏ VI
Sk∏adka

Artyku∏ II
Przedmiot ubezpieczenia i zakres
odpowiedzialnoÊci

1. Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli ukoƒczy∏a
15 lat, a nie ukoƒczy∏a 56 roku ˝ycia.
2. Klauzula mo˝e byç zawarta w dniu zawarcia Umowy. Przy zawieraniu Klauzuli, do warunków zawarcia Klauzuli stosuje si´
odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w Klauzuli, postanowienia zawarte w OWU, dotyczàce warunków zawarcia
Umowy.
3. Zawarcie Klauzuli wyklucza zawarcie umowy ubezpieczenia
na podstawie Klauzuli Âmierci lub Inwalidztwa Wskutek Nieszcz´Êliwego Wypadku.

Ubezpieczony zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adk´ z tytu∏u Klauzuli w terminach p∏atnoÊci sk∏adki regularnej, okreÊlonych w Polisie
potwierdzajàcej zawarcie Umowy.

Artyku∏ VII
Âwiadczenie
W przypadku Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz´Êliwego
wypadku Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu Êwiadczenie równe sumie ubezpieczenia z tytu∏u Êmierci wskutek nieszcz´Êliwego wypadku. Suma ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ maksymalna kwota ustalona przez Towarzystwo,
okreÊlona w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1
do OWU.

Artyku∏ IV
Rozwiàzanie Klauzuli
1. Klauzula ulega rozwiàzaniu:
1.1 z chwilà wyp∏acenia Êwiadczenia z tytu∏u Klauzuli,
1.2 w rocznic´ Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez
Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia,
1.3 w dniu wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy,
a w przypadku przekszta∏cenia w Umow´ indywidualnie kontynuowanà, z dniem rozwiàzania tej Umowy,
1.4 w dniu zamiany ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe, na podstawie odpowiednich postanowieƒ
Umowy.
2. Rozwiàzanie Klauzuli w nast´pstwie wyp∏aty Êwiadczenia
z tytu∏u tej Klauzuli powoduje wystàpienie Ubezpieczonego
z Umowy oraz dodatkowych umów ubezpieczenia zawartych
na podstawie wszelkich Klauzul rozszerzajàcych zakres
ochrony ubezpieczeniowej udzielonej na podstawie Umowy.

Artyku∏ VIII
Postanowienia koƒcowe
1. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowieƒ Klauzuli wymagajà zachowania formy
pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.
2. W sprawach nieuregulowanych Klauzulà postanowienia
OWU, stosuje si´ odpowiednio.
3. Niniejsza Klauzula zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r.
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Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

KLAUZULA ÂMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZ¢ÂLIWEGO
WYPADKU
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

Artyku∏ V
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli Âmierci
lub Inwalidztwa Wskutek Nieszcz´Êliwego Wypadku, zwana
dalej „Klauzulà”, po op∏aceniu sk∏adki za Klauzul´, rozszerza
zakres ochrony ubezpieczeniowej, udzielonej przez Towarzystwo na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym LeoLife (OWU), zwanej dalej
„Umowà” o ryzyko Êmierci lub inwalidztwa wskutek nieszcz´Êliwego wypadku.

Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli nieszcz´Êliwy wypadek powodujàcy Êmierç lub inwalidztwo powsta∏ bezpoÊrednio
lub poÊrednio wskutek:
1) spo˝ycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego
przez lekarza za˝ycia Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych, u˝ycia narkotyków, usi∏owania lub pope∏nienia
przest´pstwa przez Ubezpieczonego,
2) wypadku lotniczego zaistnia∏ego w czasie przebywania
przez Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu ni˝
samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii lotniczych,
3) wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach
przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach,
4) udzia∏u Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci
uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów
spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, skoków na gumowej linie oraz udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego
rodzaju poza lekkoatletykà i p∏ywaniem,
5) choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub zaburzeƒ psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku konwulsji, epilepsji,
6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu drogowego,
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

Artyku∏ II
Przedmiot ubezpieczenia i zakres
odpowiedzialnoÊci
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ˝ycie i zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç lub inwalidztwo
Ubezpieczonego powsta∏e bezpoÊrednio wskutek nieszcz´Êliwego wypadku.
3. Nieszcz´Êliwym wypadkiem jest przypadkowe zdarzenie,
wyst´pujàce nagle, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli Ubezpieczonego; za nieszcz´Êliwy wypadek
nie uwa˝a si´ zawa∏u serca, udaru mózgu i innych chorób,
nawet wyst´pujàcych nagle.
4. Pod poj´ciem inwalidztwa rozumie si´ wy∏àcznie uszczerbki
na zdrowiu wymienione w art. VII ust. 4.
5. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa
ochrona ubezpieczeniowa.
6. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek Towarzystwo
przywróci ochron´ ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie Klauzuli.

Artyku∏ VI
Sk∏adka

Artyku∏ III
Zawarcie Klauzuli

Ubezpieczony zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adk´ z tytu∏u Klauzuli w terminach p∏atnoÊci sk∏adki regularnej, okreÊlonych w Polisie potwierdzajàcej zawarcie Umowy.

1. Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli ukoƒczy∏a
15 lat, a nie ukoƒczy∏a 56 roku ˝ycia.
2. Klauzula mo˝e byç zawarta w dniu zawarcia Umowy. Przy
zawieraniu Klauzuli, do warunków zawarcia Klauzuli stosuje
si´ odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w Klauzuli,
postanowienia zawarte w OWU, dotyczàce warunków
zawarcia Umowy.
3. Zawarcie Klauzuli wyklucza zawarcie umowy ubezpieczenia
na podstawie Klauzuli Âmierci Wskutek Nieszcz´Êliwego
Wypadku.

Artyku∏ VII
Âwiadczenie
1. W przypadku gdy Êmierç Ubezpieczonego nastàpi∏a w ciàgu 180 dni od dnia zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku, Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie równe sumie ubezpieczenia
z tytu∏u Êmierci lub inwalidztwa wskutek nieszcz´Êliwego wypadku. Suma ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ maksymalna kwota ustalona przez Towarzystwo,
okreÊlona w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik nr 1
do OWU.
2. Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci wskutek nieszcz´Êliwego wypadku zostanie pomniejszone o ju˝ wyp∏acone Êwiadczenia
z tytu∏u inwalidztwa.
3. W przypadku gdy inwalidztwo Ubezpieczonego powsta∏o
w ciàgu 180 dni od dnia zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku
Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie równe
okreÊlonemu poni˝ej procentowi sumy ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli.
4. Wyszczególnionym poni˝ej przypadkom uszczerbku
na zdrowiu zosta∏ przypisany nast´pujàcy procent inwalidztwa:
utrata obu koƒczyn dolnych lub obu podudzi......100%

Artyku∏ IV
Rozwiàzanie Klauzuli
Klauzula ulega rozwiàzaniu:
1) z chwilà wyp∏acenia ∏àcznie z tytu∏u Klauzuli Êwiadczenia
nale˝nego za 100% inwalidztwa,
2) w rocznic´ Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia,
3) w dniu wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy, a w przypadku przekszta∏cenia w Umow´ indywidualnie kontynuowanà,
z dniem rozwiàzania tej Umowy,
4) w dniu zamiany ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe, na podstawie odpowiednich postanowieƒ Umowy.
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Klauzula Êmierci lub inwalidztwa nieszcz´Êliwego wypadku
-

utrata obu koƒczyn górnych
lub obu przedramion ..............................................100%
utrata koƒczyny górnej i jednego podudzia ........100%
utrata koƒczyny dolnej i jednego przedramienia 100%
obustronna utrata wzroku ......................................100%
ca∏kowita utrata s∏uchu ..........................................100%
pora˝enie czterokoƒczynowe ................................100%
utrata koƒczyny górnej powy˝ej stawu
∏okciowego ................................................................60%
utrata koƒczyny dolnej powy˝ej kolana ..................60%
pora˝enie koƒczyn dolnych ....................................60%
utrata koƒczyny górnej poni˝ej stawu ∏okciowego 50%
utrata koƒczyny dolnej poni˝ej kolana....................50%
utrata jednej d∏oni ....................................................50%
utrata wzroku w jednym oku....................................50%
utrata jednej stopy ....................................................40%
amputacja wszystkich palców u r´ki ......................40%
utrata s∏uchu w jednym uchu ..................................30%
amputacja wszystkich palców u stopy....................25%
amputacja kciuka......................................................15%
4.1 Amputacja - ca∏kowita anatomiczna strata narzàdu,
4.2 Utrata - amputacja lub ca∏kowite i trwa∏e pozbawienie
funkcji tego narzàdu,
4.3 Pora˝enie - ca∏kowite i trwa∏e pozbawienie funkcji
nerwów.
5. Suma Êwiadczeƒ za wszystkie przypadki inwalidztwa spowodowane jednym zdarzeniem nie mo˝e przekroczyç 100%
sumy ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli. W przypadku cz´Êciowej utraty narzàdu, która mia∏a miejsce przed dniem obj´cia
Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Klauzuli, wymienione powy˝ej procenty inwalidztwa dotyczàce danej cz´Êci cia∏a zostanà zmniejszone proporcjonalnie

do stopnia inwalidztwa istniejàcego uprzednio.
6. Kolejne Êwiadczenia wyp∏acane z tytu∏u inwalidztwa nie mogà byç wy˝sze ni˝ kwota wynikajàca z iloczynu sumy ubezpieczenia oraz ró˝nicy mi´dzy 100% inwalidztwem a sumà
procentów uszczerbków na zdrowiu z roszczeƒ uznanych
w przesz∏oÊci.
7. Po zg∏oszeniu roszczenia z tytu∏u inwalidztwa Towarzystwo
mo˝e za˝àdaç od Ubezpieczonego poddania si´ badaniom
lekarskim u konsultanta medycznego wskazanego przez
Towarzystwo i na koszt Towarzystwa.
8. Istnienie inwalidztwa ustala si´ po zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji, ale nie póêniej ni˝ w ciàgu 24 miesi´cy od dnia
zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku.

Artyku∏ VIII
Postanowienia koƒcowe
1. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowieƒ Klauzuli wymagajà zachowania formy
pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.
2. W sprawach nieuregulowanych Klauzulà postanowienia
OWU, stosuje si´ odpowiednio.
3. Niniejsza Klauzula zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r.
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Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

KLAUZULA PRZEJ¢CIA OP¸ACANIA SK¸ADEK
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

Artyku∏ V
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli Przej´cia
Op∏acania Sk∏adek, zwana dalej „Klauzulà”, po op∏aceniu sk∏adki za Klauzul´, rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej
udzielonej przez Towarzystwo na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym
LeoLife (OWU), zwanej dalej „Umowà”, o ryzyko utraty przez
Ubezpieczonego zdolnoÊci do op∏acania sk∏adek.

Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy zarobkowej nastàpi∏a bezpoÊrednio lub
poÊrednio wskutek:
1) spo˝ycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego
przez lekarza za˝ycia Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych, u˝ycia narkotyków, usi∏owania lub pope∏nienia
przest´pstwa przez Ubezpieczonego, umyÊlnego samouszkodzenia cia∏a lub okaleczenia na w∏asnà proÊb´, nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceƒ lekarskich,
2) wypadku lotniczego zaistnia∏ego w czasie przebywania
przez Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu ni˝
samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii lotniczych,
3) wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego
i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach
przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach,
4) udzia∏u Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci
uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów
spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu, skoków na gumowej linie oraz udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego
rodzaju poza lekkoatletykà i p∏ywaniem,
5) choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub zaburzeƒ psychicznych, encefalopatii w tym encefalopatii pourazowej Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku konwulsji, epilepsji,
6) choroby AIDS lub zaka˝enia wirusem HIV,
7) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu drogowego,
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

Artyku∏ II
Przedmiot ubezpieczenia i zakres
odpowiedzialnoÊci
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezdolnoÊç Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej.
3. NiezdolnoÊç do pracy zarobkowej jest to powsta∏a wskutek
choroby lub uszkodzenia cia∏a, ca∏kowita niezdolnoÊç Ubezpieczonego do Êwiadczenia jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania
wolnego zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u Klauzuli,
je˝eli niezdolnoÊç do pracy zarobkowej powsta∏a wskutek
choroby, która zosta∏a zdiagnozowana lub by∏a leczona
przed dniem rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli albo wskutek uszkodzenia cia∏a, które powsta∏o przed tym dniem.
5. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa
ochrona ubezpieczeniowa.
6. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek Towarzystwo
przywróci ochron´ ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie Klauzuli.

Artyku∏ III
Zawarcie Klauzuli

Artyku∏ VI
Sk∏adka

1. Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli ukoƒczy∏a
15 lat, a nie ukoƒczy∏a 56 roku ˝ycia.
2. Klauzul´ mo˝e zawrzeç wy∏àcznie osoba, która wykonuje
prac´ zarobkowà w jednej z form okreÊlonych powy˝ej
w art. II ust. 3.
3. Klauzula mo˝e byç zawarta w dniu zawarcia Umowy. Przy
zawieraniu Klauzuli, do warunków zawarcia Klauzuli stosuje
si´ odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w Klauzuli,
postanowienia zawarte w OWU, dotyczàce warunków zawarcia Umowy.

Ubezpieczony zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adk´ z tytu∏u Klauzuli w terminach p∏atnoÊci sk∏adki regularnej, okreÊlonych
w dokumencie Polisy potwierdzajàcym zawarcie Umowy.

Artyku∏ VII
Âwiadczenie
1. Towarzystwo przejmie obowiàzek op∏acania sk∏adek, wymagalnych po 180 dniu nieprzerwanej ca∏kowitej niezdolnoÊci
do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a˝ do dnia
odzyskania przez Ubezpieczonego zdolnoÊci do wykonywania pracy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do rocznicy Polisy nast´pujàcej po dniu ukoƒczenia przez niego 60 roku ˝ycia.
2. Warunkiem przej´cia obowiàzku op∏acania sk∏adek jest niezdolnoÊç Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, która powsta∏a po rozpocz´ciu ochrony ubezpieczeniowej, a przed
rocznicà Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia.
3. Do dnia ustalenia odpowiedzialnoÊci Towarzystwa z tytu∏u
Klauzuli, Ubezpieczony jest zobowiàzany do op∏acenia
wszystkich wymagalnych sk∏adek. W przypadku ustalenia
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa z tytu∏u Klauzuli, Towarzystwo dokona zwrotu sk∏adek op∏aconych przez Ubezpieczo-

Artyku∏ IV
Rozwiàzanie Klauzuli
Klauzula ulega rozwiàzaniu:
1) w dniu wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy, a w przypadku przekszta∏cenia w Umow´ indywidualnie kontynuowanà,
z dniem rozwiàzania tej Umowy,
2) w rocznic´ Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia,
3) w dniu zamiany ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe, na podstawie odpowiednich postanowieƒ Umowy.
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Klauzula przej´cia op∏acania sk∏adek

Artyku∏ VIII
Postanowienia koƒcowe

nego za okres po 180 dniu nieprzerwanego trwania niezdolnoÊci do pracy zarobkowej. Ubezpieczony zobowiàzany jest
zg∏osiç roszczenie w czasie trwania niezdolnoÊci do pracy
zarobkowej.
4. W celu ustalenia swojej odpowiedzialnoÊci Towarzystwo mo˝e w ka˝dym czasie po zg∏oszeniu roszczenia za˝àdaç
od Ubezpieczonego poddania si´ badaniom lekarskim
u konsultanta medycznego wskazanego przez Towarzystwo
i na koszt Towarzystwa.
5. W celu ustalenia swojej odpowiedzialnoÊci Towarzystwo mo˝e w ka˝dym czasie po zg∏oszeniu roszczenia ˝àdaç przedstawienia przez Ubezpieczonego dowodów potwierdzajàcych jego prawo do Êwiadczenia.
6. Ubezpieczony ma obowiàzek niezw∏ocznie zawiadomiç
Towarzystwo o:
6.1 nabyciu lub wygaÊni´ciu uprawnieƒ wynikajàcych
z ubezpieczenia spo∏ecznego na wypadek niezdolnoÊci do pracy,
6.2 odzyskaniu zdolnoÊci do wykonywania pracy zarobkowej lub podj´ciu jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

1. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowieƒ Klauzuli wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.
2. W sprawach nieuregulowanych Klauzulà postanowienia
OWU, stosuje si´ odpowiednio.
3. Niniejsza Klauzula zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r.
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Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

KLAUZULA POWA˚NEJ CHOROBY
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

2.3 nowotwór z∏oÊliwy,
2.4 niewydolnoÊç nerek,
2.5 leczenie operacyjne choroby wieƒcowej (by-pass),
2.6 przeszczepy du˝ych narzàdów,
2.7 utrat´ wzroku,
2.8 guzy mózgu,
2.9 oparzenia.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje powa˝nych chorób:
3.1 które zosta∏y zdiagnozowane lub by∏y leczone u Ubezpieczonego przed dniem obj´cia go ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Klauzuli,
3.2 których przyczyny zosta∏y zdiagnozowane lub by∏y
leczone u Ubezpieczonego przed dniem obj´cia
go ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Klauzuli.
4. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa
ochrona ubezpieczeniowa.
5. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek Towarzystwo
przywróci ochron´ ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie Klauzuli.

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli Powa˝nej
Choroby, zwana dalej „Klauzulà” po op∏aceniu sk∏adki za Klauzul´, rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej
przez Towarzystwo na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym LeoLife (OWU),
zwanej dalej „Umowà”, o ryzyko powa˝nej choroby.

Artyku∏ II
Definicje
zawa∏ serca - martwica fragmentu mi´Ênia sercowego w wyniku nag∏ego przerwania dop∏ywu krwi, potwierdzona przez typowe bóle stenokardialne w wywiadzie, sugerujàce chorob´ niedokrwiennà serca, zmiany w EKG charakterystyczne dla Êwie˝ego zawa∏u serca oraz podwy˝szony poziom enzymów sercowych; wszystkie powy˝sze objawy muszà wystàpiç ∏àcznie,
udar mózgu - trwa∏e uszkodzenie tkanki mózgowej przez niedokrwienie lub zawa∏ tkanki mózgowej, krwotok wewnàtrzczaszkowy lub zator, za wyjàtkiem przemijajàcych epizodów krà˝eniowo-mózgowych, trwajàcych krócej ni˝ 24 godziny i nie pozostawiajàcych trwa∏ych nast´pstw neurologicznych,
nowotwór z∏oÊliwy - niekontrolowany wzrost komórek nowotworowych z naciekaniem zdrowych tkanek, udokumentowany
badaniem biopsyjnym i rozpoznaniem histopatologicznym; termin ten obejmuje równie˝ bia∏aczk´ (z wy∏àczeniem przewlek∏ej
bia∏aczki limfatycznej) i ch∏oniaki w∏àcznie z ziarnicà z∏oÊliwà
(choroba Hodgkina); termin ten nie obejmuje nieinwazyjnych
nowotworów in-situ, nowotworów towarzyszàcych zaka˝eniu wirusem HIV oraz wszelkich rodzajów raka skóry (poza czerniakiem z∏oÊliwym),
niewydolnoÊç nerek - nieodwracalne uszkodzenie mià˝szu
i upoÊledzenie funkcji obu nerek, wymagajàce przeprowadzania
u Ubezpieczonego dializ lub wykonania przeszczepu nerki,
leczenie operacyjne choroby wieƒcowej - przebycie operacji
wymagajàcej zastosowania krà˝enia pozaustrojowego, polegajàcej na likwidacji zw´˝enia lub niedro˝noÊci dwóch lub wi´cej
t´tnic wieƒcowych za pomocà przeszczepów naczyniowych, za
wyjàtkiem zabiegu PTCA,
przeszczepy du˝ych narzàdów - operacyjne przeszczepy nerki, serca, p∏uca lub wàtroby,
utrata wzroku - ca∏kowita i nieodwracalna utrata funkcji widzenia w obu oczach wskutek choroby; diagnoza powy˝sza powinna byç potwierdzona klinicznie przez lekarza okulist´ oraz lekarza reprezentujàcego Towarzystwo,
guzy mózgu - wszystkie nie rakowe guzy mózgu z wy∏àczeniem
cyst, ziarniaków, malformacji naczyniowych w mózgu, krwiaków
i guzów przysadki mózgowej lub szyszynki,
oparzenia - oparzenia III stopnia obejmujàce co najmniej
20 procent powierzchni cia∏a.

Artyku∏ IV
Zawarcie Klauzuli
1. Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli ukoƒczy∏a
15 lat, a nie ukoƒczy∏a 56 roku ˝ycia.
2. Klauzula mo˝e byç zawarta w dniu zawarcia Umowy. Przy
zawieraniu Klauzuli, do warunków zawarcia Klauzuli stosuje
si´ odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w Klauzuli,
postanowienia zawarte w OWU, dotyczàce warunków zawarcia Umowy.
3. Z zastrze˝eniem ust. 4 Klauzula zostaje zawarta na okres
5 lat. Okres na jaki Klauzula zosta∏a zawarta b´dzie automatycznie przed∏u˝any na kolejne okresy 5 letnie, nie d∏u˝ej ni˝
do czasu ukoƒczenia przez Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia,
chyba ˝e Ubezpieczony lub Towarzystwo z∏o˝y pisemne
oÊwiadczenie o nie przed∏u˝aniu Klauzuli nie póêniej ni˝ na
1 miesiàc przed up∏ywem ka˝dego okresu, na jaki zawarto
Klauzul´.
4. W przypadku gdy w dniu automatycznego przed∏u˝enia
Klauzuli okres, jaki pozosta∏ do czasu ukoƒczenia przez
Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia, jest krótszy ni˝ 5 lat, Klauzula mo˝e zostaç przed∏u˝ona jedynie do up∏ywu okresu, jaki
pozosta∏ do ukoƒczenia przez Ubezpieczonego 60 roku
˝ycia.
5. W przypadku gdy Ubezpieczony nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci
automatycznego przed∏u˝enia Klauzuli, traci prawo do ponownego zawarcia Klauzuli w przysz∏oÊci.

Artyku∏ V
Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej
Postanowienia w zakresie czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej zawarte w Umowie stosuje si´ odpowiednio w Klauzuli,
z zastrze˝eniem, ˝e ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´
po up∏ywie okresu 180 dni od daty zawarcia Klauzuli.

Artyku∏ III
Przedmiot ubezpieczenia i zakres
odpowiedzialnoÊci

Artyku∏ VI
Rozwiàzanie Klauzuli

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystàpienie u Ubezpieczonego powa˝nej choroby. Pod poj´ciem powa˝nej choroby
rozumie si´ nast´pujàce choroby, zabiegi oraz operacje:
2.1 zawa∏ serca,
2.2 udar mózgu,

Klauzula ulega rozwiàzaniu:
1) z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta lub automatycznie przed∏u˝ona,
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Artyku∏ VIII
Sk∏adka

2) w rocznic´ Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia,
3) w dniu wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy, a w przypadku przekszta∏cenia w Umow´ indywidualnie kontynuowanà,
z dniem rozwiàzania tej Umowy,
4) w dniu dokonania wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u Klauzuli,
5) w dniu dokonania zamiany ubezpieczenia w ubezpieczenie
bezsk∏adkowe, na podstawie odpowiednich postanowieƒ
Umowy.

Ubezpieczony zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adk´ z tytu∏u Klauzuli w terminach p∏atnoÊci sk∏adki regularnej, okreÊlonych w Polisie potwierdzajàcej zawarcie Umowy.

Artyku∏ IX
Âwiadczenie
1. Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie równe
sumie ubezpieczenia z tytu∏u powa˝nej choroby pod warunkiem, ˝e pierwsze rozpoznanie tej choroby mia∏o miejsce nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 180 dni od daty zawarcia Klauzuli.
W przypadku wystàpienia u Ubezpieczonego przed rozwiàzaniem Klauzuli kolejnych powa˝nych chorób, Towarzystwo
nie jest zobowiàzane do wyp∏aty Êwiadczenia z tego tytu∏u.
2. Towarzystwo wyp∏aci Ubezpieczonemu Êwiadczenie pod
warunkiem, ˝e Ubezpieczony pozosta∏ przy ˝yciu przez
okres co najmniej 30 dni od dnia:
2.1 rozpoznania jednej z chorób okreÊlonych w art. III
ust. 2 pkt 2.1-2.4 oraz pkt 2.7-2.9,
2.2 przeprowadzenia operacji okreÊlonych w art. III ust. 2
pkt 2.5 oraz pkt 2.6.
3. Po zg∏oszeniu roszczenia Towarzystwo mo˝e za˝àdaç
od Ubezpieczonego poddania si´ na koszt Towarzystwa badaniom lekarskim u konsultanta medycznego wskazanego
przez Towarzystwo.
4. Suma Êwiadczeƒ wyp∏aconych z tytu∏u Klauzuli oraz Klauzuli NiezdolnoÊci do Pracy Zarobkowej powsta∏ych wskutek tego samego zdarzenia nie mo˝e przekroczyç 100% sumy
ubezpieczenia z tytu∏u Umowy.

Artyku∏ VII
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
1. Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli powa˝na choroba Ubezpieczonego zosta∏a wywo∏ana bezpoÊrednio lub poÊrednio wskutek:
1.1 spo˝ycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego przez lekarza za˝ycia Êrodków odurzajàcych lub
psychotropowych, u˝ycia narkotyków, usi∏owania lub
pope∏nienia przest´pstwa przez Ubezpieczonego,
umyÊlnego samouszkodzenia cia∏a lub okaleczenia na
w∏asnà proÊb´, nieuzasadnionego nieskorzystania
z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceƒ lekarskich lub poddania si´ przez Ubezpieczonego zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych,
1.2 wypadku lotniczego zaistnia∏ego w czasie przebywania
przez Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu
ni˝ samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii
lotniczych,
1.3 wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego
w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub
rozruchach,
1.4 udzia∏u Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub
rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki,
speleologii, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu, skoków na gumowej linie
oraz udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego rodzaju poza lekkoatletykà i p∏ywaniem,
1.5 choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub
zaburzeƒ psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku konwulsji, epilepsji,
1.6 choroby AIDS lub zaka˝enia wirusem HIV,
1.7 prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub
prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
prawa.
2. Towarzystwo ma prawo odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia, je˝eli Ubezpieczony:
2.1 nie podda∏ si´ opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom lekarza w celu z∏agodzenia objawów zwiàzanych
z mo˝liwoÊcià wystàpienia powa˝nej choroby,
2.2 uniemo˝liwi∏ Towarzystwu uzyskania informacji dotyczàcych okolicznoÊci wystàpienia u niego powa˝nej
choroby, szczególnie od lekarza, pod którego opiekà
Ubezpieczony pozostawa∏ lub nadal pozostaje.

Artyku∏ X
Postanowienia koƒcowe
1. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowieƒ Klauzuli wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.
2. W sprawach nieuregulowanych Klauzulà postanowienia
OWU, stosuje si´ odpowiednio.
3. Niniejsza Klauzula zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r.

16

Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

KLAUZULA POWA˚NEJ OPERACJI
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

4.3 obrzezania i naci´cia krocza,
4.4 operacji zwiàzanych z chorobami przewlek∏ymi, w tym
w szczególnoÊci zabiegów oraz operacji zwiàzanych
z niewydolnoÊcià nerek,
4.5 operacji zwiàzanych ze schorzeniami, które by∏y rozpoznane przed zawarciem Klauzuli,
4.6 operacji, majàcych na celu usuwanie nast´pstw uwarunkowanych chorobami psychicznymi, w szczególnoÊci depresjà lub jad∏owstr´tem psychicznym.
5. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa
ochrona ubezpieczeniowa.
6. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek Towarzystwo
przywróci ochron´ ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie Klauzuli.

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli Powa˝nej Operacji, zwana dalej „Klauzulà”, po op∏aceniu sk∏adki za
Klauzul´, rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzystwo na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na
˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym LeoLife
(OWU), zwanej dalej „Umowà”, o ryzyko powa˝nych operacji.

Artyku∏ II
Definicje
operacja - zabieg wykonywany w szpitalu, w obecnoÊci anestezjologa przez osob´, która zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa jest uprawniona do jego przeprowadzenia, polegajàcy na naci´ciu skóry i innych tkanek organizmu; z medycznego punktu widzenia operacja musi byç konieczna do leczenia albo z∏agodzenia przyczyn lub objawów choroby, uszkodzenia cia∏a, przywrócenia prawid∏owych czynnoÊci narzàdu
lub uk∏adu albo usuni´cia ca∏oÊci lub cz´Êci narzàdu z ogniskiem chorobowym,
szpital - dzia∏ajàcy zgodnie z polskim prawem zak∏ad lecznictwa zamkni´tego przeznaczony dla chorych, wymagajàcych
opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym ca∏odobowà opiek´ Êredniego i wy˝szego personelu medycznego; definicja szpitala nie
obejmuje oÊrodków opieki spo∏ecznej, oÊrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, oÊrodków dla leczenia
uzale˝nieƒ od narkotyków, alkoholu i innych, oÊrodków
sanatoryjnych, oÊrodków rehabilitacyjnych i oÊrodków
wypoczynkowych,
nieszcz´Êliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, wyst´pujàce nagle, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli
Ubezpieczonego; za nieszcz´Êliwy wypadek nie uwa˝a si´ zawa∏u serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet wyst´pujàcych nagle.

Artyku∏ IV
Zawarcie Klauzuli
1. Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli ukoƒczy∏a 15 lat, a nie ukoƒczy∏a 56 roku ˝ycia.
2. Klauzula mo˝e byç zawarta w dniu zawarcia Umowy. Przy
zawieraniu Klauzuli, do warunków zawarcia Klauzuli stosuje
si´ odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w Klauzuli,
postanowienia zawarte w OWU, dotyczàce warunków zawarcia Umowy.
3. Klauzula zostaje zawarta na okres 1 roku. Co roku, okres na
jaki zawarto Klauzul´, ulega automatycznemu przed∏u˝eniu
na kolejny rok, nie d∏u˝ej ni˝ do czasu ukoƒczenia przez
Ubezpieczonego 56 roku ˝ycia, chyba ˝e Ubezpieczony lub
Towarzystwo z∏o˝y pisemne oÊwiadczenie o nie przed∏u˝aniu Klauzuli, na co najmniej 1 miesiàc przed up∏ywem ka˝dego okresu, na jaki zawarto Klauzul´.
4. W przypadku gdy Ubezpieczony nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci automatycznego przed∏u˝enia Klauzuli, traci prawo do
ponownego zawarcia Klauzuli w przysz∏oÊci.

Artyku∏ V
Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej

Artyku∏ III
Przedmiot ubezpieczenia i zakres
odpowiedzialnoÊci

Postanowienia w zakresie czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej zawarte w Umowie stosuje si´ odpowiednio w Klauzuli,
z zastrze˝eniem, ˝e ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´
po up∏ywie okresu 180 dni od daty zawarcia Klauzuli, z wy∏àczeniem operacji, b´dàcej nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje operacje wymienione w Za∏àczniku do Klauzuli pod warunkiem, ˝e zosta∏y one przeprowadzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje operacji:
3.1 które by∏y wykonane w celach diagnostycznych lub
które mia∏y na celu usuni´cie cia∏ obcych metodà endoskopowà,
3.2 których przyczyny wystàpi∏y lub by∏y leczone u Ubezpieczonego przed datà obj´cia go ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Klauzuli,
3.3 która zosta∏a zalecona lub o której postanowiono
przed datà obj´cia Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà z tytu∏u Klauzuli.
4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
4.1 operacji plastycznych lub kosmetycznych, z wyjàtkiem
operacji niezb´dnych dla usuni´cia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków zaistnia∏ych w czasie ochrony
ubezpieczeniowej,
4.2 operacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu terapii
genowej lub operacji na p∏odzie ludzkim,

Artyku∏ VI
Rozwiàzanie Klauzuli
Klauzula ulega rozwiàzaniu:
1) z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta lub automatycznie przed∏u˝ona,
2) w rocznic´ Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 56 roku ˝ycia,
3) w dniu wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy, a w przypadku przekszta∏cenia w Umow´ indywidualnie kontynuowanà, z dniem rozwiàzania tej Umowy,
4) w dniu zamiany ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe, na podstawie odpowiednich postanowieƒ Umowy.
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Artyku∏ VII
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa

Artyku∏ VIII
Sk∏adka
Ubezpieczony zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adk´ z tytu∏u Klauzuli w terminach p∏atnoÊci sk∏adki regularnej, okreÊlonych w polisie potwierdzajàcej zawarcie Umowy.

1. Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli koniecznoÊç
przeprowadzenia operacji wynik∏a bezpoÊrednio lub poÊrednio wskutek:
1.1 spo˝ycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego przez lekarza za˝ycia Êrodków odurzajàcych lub
psychotropowych, u˝ycia narkotyków, usi∏owania lub
pope∏nienia przest´pstwa przez Ubezpieczonego,
umyÊlnego samouszkodzenia cia∏a lub okaleczenia na
w∏asnà proÊb´, nieuzasadnionego nieskorzystania
z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceƒ lekarskich lub poddania si´ przez Ubezpieczonego zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych,
1.2 wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego
w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach,
1.3 udzia∏u Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub
rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki,
speleologii, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu, skoków na gumowej linie
oraz udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego rodzaju poza lekkoatletykà i p∏ywaniem,
1.4 pe∏nienia zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
1.5 choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub
zaburzeƒ psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku konwulsji, epilepsji,
1.6 choroby AIDS lub zaka˝enia wirusem HIV,
1.7 wad wrodzonych,
1.8 wypadku lotniczego zaistnia∏ego w czasie przebywania
przez Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu
ni˝ samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii lotniczych,
1.9 prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub
prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
prawa.
2. Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli przeprowadzenie operacji mia∏o na celu:
2.1 wykonanie rutynowych badaƒ lekarskich lub diagnostycznych, nie wynikajàcych z nieszcz´Êliwego wypadku,
2.2 poddanie si´ leczeniu dentystycznemu za wyjàtkiem
przypadków, gdy pobyt w klinice chirurgii szcz´kowej
spowodowany zosta∏ nieszcz´Êliwym wypadkiem,
2.3 pobranie narzàdów lub tkanek do przeszczepu,
2.4 skorygowanie wady wzroku,
2.5 zmian´ p∏ci,
2.6 pozbawienie p∏odnoÊci,
2.7 wy∏y˝eczkowanie jamy macicy.

Artyku∏ IX
Âwiadczenie
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 Towarzystwo wyp∏aci
Ubezpieczonemu Êwiadczenie pod warunkiem, ˝e operacja
zosta∏a przeprowadzona nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
180 dni od daty zawarcia Klauzuli.
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 powy˝ej, nie stosuje
si´ w przypadku, gdy przeprowadzenie operacji by∏o nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku, któremu uleg∏ Ubezpieczony.
3. WartoÊç operacji stanowi procent sumy ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli odpowiadajàcy Rodzajowi zakresu ubezpieczenia, którym obj´ta jest operacja przeprowadzona u Ubezpieczonego, zgodnie z poni˝szà tabelà.
Rodzaj zakresu
ubezpieczenia:
- Pe∏ny
- G∏ówny Plus
- G∏ówny
- Âredni
- Podstawowy

WartoÊç
operacji:
100%
80%
60%
40%
20%

Operacje, które sà przypisane do danego rodzaju zakresu ubezpieczenia okreÊla za∏àcznik do Klauzuli.
4. Towarzystwo wyp∏aci Êwiadczenie równe WartoÊci operacji.
W przypadku gdy w okresie 30 dni poprzedzajàcych operacj´, w czasie których Towarzystwo udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u Klauzuli, zosta∏y przeprowadzone
u Ubezpieczonego inne operacje, Êwiadczenie z tytu∏u tej
operacji zostanie pomniejszone o najwy˝szà WartoÊç operacji przeprowadzonej u Ubezpieczonego we wskazanym wy˝ej okresie 30 dni.
5. W przypadku gdy operacja przeprowadzona u Ubezpieczonego jest obj´ta wi´cej ni˝ jednym Rodzajem zakresu ubezpieczenia, Towarzystwo wyp∏aci tylko jedno Êwiadczenie
równe wy˝szej WartoÊci operacji.

Artyku∏ X
Postanowienia koƒcowe
1. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowieƒ Klauzuli wymagajà zachowania formy
pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.
2. W sprawach nieuregulowanych Klauzulà postanowienia
OWU, stosuje si´ odpowiednio.
3. Niniejsza Klauzula zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r.
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Za∏àcznik do Klauzuli Powa˝nej Operacji
lista operacji obj´tych zakresem ubezpieczenia

Spis operacji stanowi za∏àcznik do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Klauzuli Powa˝nej Operacji i jest jej integralnà cz´Êcià

NAZWA OPERACJI

KATEGORIA
OPERACJE UK¸ADU NERWOWEGO

Rozleg∏e wyci´cie tkanki mózgowej
Wyci´cie zmiany w tkance mózgowej
Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej
Drena˝ zmiany w tkance mózgowej
Neurostymulacja mózgu
Wytworzenie przetoki komory mózgowej (wentrykulostomii)
Rewizja wentrykulostomii
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne na komorach mózgowych
Zabiegi dotyczàce przestrzeni podpaj´czynówkowej mózgu
Przeszczep nerwów czaszkowych
Wewnàtrzczaszkowe przeci´cie nerwów czaszkowych
Pozaczaszkowe wyci´cie nerwu b∏´dnego
Pozaczaszkowe wyci´cie innego nerwu czaszkowego
Wyci´cie zmiany w obr´bie nerwu czaszkowego
Operacja naprawcza nerwu czaszkowego
Wewnàrzczaszkowe stereotaktyczne uwolnienie nerwu czaszkowego
Neurostymulacja nerwu czaszkowego
Wyci´cie zmiany w obr´bie opon mózgowych
Operacja naprawcza opony twardej
Drena˝ przestrzeni zewnàtrzoponowej
Drena˝ przestrzeni podoponowej
Cz´Êciowe wyci´cie rdzenia kr´gowego
Operacje na korzeniach nerwów rdzeniowych
Wyci´cie nerwu obwodowego
Zniszczenie nerwu obwodowego
Wyci´cie zmiany w obr´bie nerwu obwodowego
Mikrochirurgiczna operacja naprawcza nerwu obwodowego
Wyci´cie nerwu wspó∏czulnego (sympatektomia) w odcinku szyjnym
Wyci´cie przysadki
Zniszczenie przysadki
Operacje szyszynki
OPERACJE UK¸ADU DOKREWNEGO ORAZ GRUCZO¸U SUTKOWEGO
Wyci´cie tarczycy
Operacje dotyczàce nieprawid∏owo umiejscowionej tkanki tarczycy
Operacje dotyczàce przewodu tarczowo-j´zykowego
Wyci´cie przytarczyc(y)
Wyci´cie grasicy
Wyci´cie nadnercza
Operacje dotyczàce nieprawid∏owej tkanki nadnerczy
Ca∏kowita amputacja sutka
Operacje rekonstrukcyjne sutka
Operacje na przewodach mlekonoÊnych sutka
Operacje brodawki sutkowej
OPERACJE OKA
Usuni´cie oka (ga∏ki ocznej) - enukleacja
Wyci´cie zmiany w obr´bie oczodo∏u
Wszczepienie protezy oka
Rewizja protezy oka
Plastyczna operacja naprawcza oczodo∏u
Naci´cie oczodo∏u
Po∏àczone operacje mi´Êni oka
Cofni´cie mi´Ênia oka
Wyci´cie mi´Ênia oka
Cz´Êciowe rozdzielenie Êci´gna mi´Ênia oka
Zeszycie rogówki
Wyci´cie zmiany w obr´bie twardówki
Operacje odklejajàcej si´ siatkówki z klamrowaniem
Wyci´cie t´czówki
Operacje filtrujàce t´czówki
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Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
G∏ówny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Âredni
Âredni
Âredni
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
Âredni
G∏ówny Plus
G∏ówny
G∏ówny Plus
Âredni
G∏ówny
G∏ówny
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
G∏ówny
Âredni
Âredni
G∏ówny
Âredni
G∏ówny
Âredni
Âredni
Âredni
Podstawowy
Âredni
Podstawowy
Âredni
G∏ówny

Wyci´cie cia∏a rz´skowego
Zewnàtrztorebkowe wyci´cie soczewki
Wewnàtrztorebkowe wyci´cie soczewki
Operacje cia∏a szkilstego
Odklejenie siatkówki - leczenie fotokoagulacjà
Zniszczenie zmiany siatkówki

Âredni
Âredni
Âredni
G∏ówny
Âredni
Âredni

OPERACJE LARYNGOLOGICZNE
Wypatroszenie komórek powietrznych wyrostka sutkowatego
Operacje naprawcze b∏ony b´benkowej
Drena˝ ucha Êrodkowego
Rekonstrukcja kosteczek s∏uchowych
Wyci´cie zmiany ucha Êrodkowego
Amputacja (resekcja) nosa
Operacje zatoki szcz´kowej z dost´pu podwargowego
Operacje zatoki czo∏owej
Operacje zatoki klinowej
Operacje niewyszczególnionej zatoki przynosowej
Wyci´cie gard∏a
Operacje naprawcze gard∏a
Terapeutyczne zabiegi endoskopowe gardla
Wyci´cie krtani
Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie krtani
Odtworzenie krtani
Endoskopowe zabiegi mikroterapeutyczne w obr´bie krtani
OPERACJE UK¸ADU ODDECHOWEGO
Cz´Êciowe wyci´cie tchawicy
Operacje plastyczne tchawicy
Otwarta implantacja protezy tchawicy
Wy∏onienie tchawicy (tracheostomia)
Otwarte operacje ostrogi tchawicy
Cz´Êciowe wyci´cie oskrzela
Endofiberoskopowe zabiegi terapeutyczne w obr´bie dolnych dróg oddechowych
Terapeutyczne zabiegi endoskopowe w obr´bie dolnych dróg oddechowych z u˝yciem bronchoskopu
Przeszczep p∏uca
Wyci´cie p∏uca
Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie p∏uca
Otwarte operacje Êródpiersia
Terapeutyczne zabiegi endoskopowe w Êródpiersiu
OPERACJE JAMY USTNEJ
Wyci´cie j´zyka
Wyci´cie zmiany w obr´bie j´zyka
Wyci´cie zmiany w obr´bie podniebienia
Korekcja zniekszta∏cenia podniebienia
Wyci´cie zmiany w obr´bie innych cz´Êci jamy ustnej
Odtworzenie innej cz´Êci jamy ustnej
Wyci´cie Êlinianki
Wyci´cie zmiany w obr´bie Êlinianki
Przemieszczenie przewodu Êlinianki (przeszczepienie ujÊcia przewodu Êlinianki)
Otwarte usuni´cie kamienia z przewodu Êlinianki
Podwiàzanie przewodu Êlinianki
Poszerzenie przewodu Êlinianki
Usuni´cie kamienia ze Êwiat∏a przewodu Êlinianki
OPERACJE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
Wyci´cie prze∏yku i ˝o∏àdka
Ca∏kowite wyci´cie prze∏yku
Cz´Êciowe wyci´cie prze∏yku
Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie prze∏yku
Zespolenie omijajàce prze∏yku
Rewizja zespolenia prze∏ykowego
Operacja naprawcza prze∏yku
Wytworzenie przetoki prze∏ykowej
Naci´cie prze∏yku
Otwarte operacje ˝ylaków prze∏yku
Otwarta implantacja protezy prze∏yku
Fiberoendoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie prze∏yku
Usuni´cie zmiany w obr´bie prze∏yku przy u˝yciu sztywnego endoskopu
Ca∏kowite wyci´cie ˝o∏àdka
Cz´Êciowe wyci´cie ˝o∏àdka
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G∏ówny Plus
Podstawowy
Podstawowy
G∏ówny Plus
Âredni
G∏ówny
Âredni
Âredni
Âredni
Podstawowy
G∏ówny Plus
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny Plus
Podstawowy
Pe∏ny
G∏ówny
G∏ówny
Âredni
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Âredni
Âredni
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Âredni
Podstawowy
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny Plus
G∏ówny
Pe∏ny
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Pe∏ny
G∏ówny Plus

Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie ˝o∏àdka
Operacje plastyczne ˝o∏àdka
Zespolenie ˝o∏àdkowo-dwunastnicze
Zespolenie ˝o∏àdka z przemieszczonym jelitem czczym
Wytworzenie przetoki ˝o∏àdkowej (gastrostomii)
Operacje wrzodu ˝o∏àdka z otwarciem jamy brzusznej
Naci´cie odêwiernika z otwarciem jamy brzusznej
Fibroendoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie górnego odcinka przewodu pokarmowego
Wyci´cie dwunastnicy
Otwarte usuni´cie zmiany w obr´bie dwunastnicy
Zespolenie omijajàce dwunastnic´
Operacje wrzodu dwunastnicy z otwarciem jamy brzusznej
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne w obr´bie dwunastnicy
Wyci´cie jelita czczego
Wyci´cie zmiany w obr´bie jelita czczego
Wytworzenie przetoki jelita czczego (jejunostomii)
Zespolenie omijajàce jelito czcze
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne w obr´bie jelita czczego
Wyci´cie jelita kr´tego
Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie jelita kr´tego
Zespolenie omijajàce jelito kr´te
Rewizja zespolenia jelita kr´tego
Wytworzenie przetoki jelita kr´tego (ileostomii)
Rewizja przetoki jelita kr´tego (ileostomii)
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne w obr´bie jelita kr´tego
OPERACJE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
Ca∏kowite wyci´cie okr´˝nicy i odbytnicy
Ca∏kowite wyci´cie okr´˝nicy
Wyci´cie odbytnicy
Wyci´cie wyrostka robaczkowego ze wskazaƒ nag∏ych
Endoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie okr´˝nicy
Endoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie dolnej cz´Êci okr´˝nicy przy u˝yciu fibrosigmoidoskopu
Endoskopowe usuni´cie zmiany w obr´bie dolnej cz´Êci okr´˝nicy przy u˝yciu sztywnego sigmoidoskopu
Wyci´cie zmiany w obr´bie okr´˝nicy
Zespolenie omijajàce okr´˝nic´
Wy∏onienie kàtnicy (cekostomia)
Otwarte operacje okr´˝nicy z u˝yciem endoskopu
Otwarte wyci´cie zmiany w obr´bie odbytnicy
Ufiksowanie odbytnicy z powodu jej wypadania
Przezzwieraczowe operacje odbytnicy
Operacje z powodu wypadania odbytnicy z dost´pu przez krocze
Rozszerzone wyci´cie prawej po∏owy okr´˝nicy
Wyci´cie poprzecznicy
Wyci´cie lewej po∏owy okr´˝nicy
Wyci´cie esicy
OPERACJE INNYCH NARZÑDÓW JAMY BRZUSZNEJ
Przeszczep wàtroby
Cz´Êciowe wyci´cie wàtroby
Operacja naprawcza wàtroby
Naci´cie wàtroby
Zabiegi terapeutyczne w obr´bie wàtroby przy u˝yciu laparoskopu
Transluminalne (Êródnaczyniowe) zabiegi dotyczàce naczyƒ krwionoÊnych wàtroby
Wyci´cie p´cherzyka ˝ó∏ciowego
Zespolenie p´cherzyka ˝ó∏ciowego
Przezskórne zabiegi terapeutyczne dotyczàce p´cherzyka ˝ó∏ciowego
Wyci´cie przewodu ˝ó∏ciowego
Wyci´cie zmiany w obr´bie przewodu ˝ó∏ciowego
Zespolenie przewodu ˝ó∏ciowego
Zespolenie przewodu ˝ó∏ciowego wspólnego
Otwarta implantacja protezy przewodu ˝ó∏ciowego
Operacja naprawcza przewodu ˝ó∏ciowego
Naci´cie przewodu ˝ó∏ciowego
Plastyka zwieracza Oddiego z dost´pu przezdwunastniczego
Naci´cie zwieracza Oddiego z dost´pu przezdwunastniczego
Endoskopowe naci´cie zwieracza Oddiego (sfinkterotomia endoskopowa)
Endoskopowe wsteczne protezowanie dróg trzustkowych
Przeskórna rewizja zespolenia dróg ˝ó∏ciowych
Przezskórna implantacja protezy dróg ˝ó∏ciowych

3

G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny Plus
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
Pe∏ny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
Pe∏ny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
Âredni
Podstawowy
Âredni
Podstawowy
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
Âredni
Âredni
Âredni

Zabiegi terapeutyczne w obr´bie dróg ˝ó∏ciowych z dost´pu przez dren T
Przeszczep trzustki
Ca∏kowite wyci´cie trzustki
Wyci´cie g∏owy trzustki
Wyci´cie zmiany w obr´bie trzustki
Zespolenie przewodu trzustkowego
Otwarty drena˝ zmiany w obr´bie trzustki
Naci´cie trzustki
Przezskórne zabiegi terapeutyczne dotyczàce trzustki
Ca∏kowite wyci´cie Êledziony
OPERACJE SERCA
Przeszczep serca i p∏uc
Operacja naprawcza tetralogii Fallota
Wewnàtrzprzedsionkowa korekcja prze∏o˝enia wielkich naczyƒ
Korekcja ca∏kowitego nieprawid∏owego sp∏ywu ˝y∏ p∏ucnych
Zamkni´cie kana∏u przedsionkowokomorowego
Zamkni´cie ubytku w przegrodzie mi´dzyprzedsionkowej
Zamkni´cie ubytku w przegrodzie mi´dzykomorowej
Zamkni´cie ubytku w nieokreÊlonej przegrodzie serca
Operacje przegrody serca wykonywane bez otwierania serca
Zabiegi terapeutyczne dotyczàce przegrody serca wykonywane od strony jam serca
Wytworzenie dróg odp∏ywu z serca z u˝yciem wstawki z zastawkà
Wytworzenie dróg odp∏ywu z serca z u˝yciem innej wstawki
Plastyka przedsionka serca
Walwuloplastyka mitralna
Walwuloplastyka aortalna
Plastyka zastawki trójdzielnej
Plastyka zastawki t´tnicy p∏ucnej
Plastyka nieokreÊlonej zastawki serca
Rewizja plastyki zastawki serca
Otwarta walwulotomia
Zamkni´ta walwulotomia
Zabiegi terapeutyczne dotyczàce zastawki serca z dost´pu od strony Êwiat∏a serca
Usuni´cie zw´˝enia w obr´bie struktur towarzyszàcych zastawce serca
Pomost aortalno-wieƒcowy z u˝yciem w∏asnej ˝y∏y odpiszczelowej
Pomost aortalno-wieƒcowy z u˝yciem obcej tkanki (allograficzny)
Pomostowanie t´tnicy wieƒcowej z u˝yciem protezy naczyniowej
Pomost t´tnica piersiowa wewn´trzna-t´tnica wieƒcowa
Operacja naprawcza t´tnicy wieƒcowej
Przezskórna angioplastyka wieƒcowa
Otwarte zabiegi operacyjne dotyczàce uk∏adu bodêcoprzewodzàcego serca
Wszczepienie systemu wspomagania serca
Przez˝ylne wprowadzenie systemu rozrusznika serca
Inny system rozrusznika serca
Wyci´cie osierdzia
Drena˝ osierdzia
Przeci´cie osierdzia
Operacje z∏o˝onych wad wielkich naczyƒ serca wykonywane przy otwartym sercu
Operacja przetrwa∏ego przewodu t´tniczego wykonywana przy otwartym sercu
Zabiegi operacyjne dotyczàce wad wielkich naczyƒ serca wykonywane od strony jam serca
OPERACJE NACZY¡ T¢TNICZYCH ORAZ ˚YLNYCH
Wytworzenie zespolenia naczyniowego t´tnicy p∏ucnej z aortà z u˝yciem wstawki naczyniowej
Wytworzenie po∏àczenia naczyniowego t´tnicy p∏ucnej z t´tnicà podobojczykowà z u˝yciem protezy naczyniowej
Operacja naprawcza t´tnicy p∏ucnej
Zabiegi operacyjne dotyczàce t´tnicy p∏ucnej wykonywane od strony Êwiat∏a naczynia
Nieanatomiczne pomostowanie aorty
Wymiana t´tniakowato zmienionego odcinka aorty wykonywana z nag∏ych wskazaƒ
Rewizja protezy aortalnej
Plastyczna operacja naprawcza aorty
Zabiegi operacyjne aorty, wykonywane od strony Êwiat∏a aorty
Operacja naprawcza t´tnicy szyjnej
Zabiegi operacyjne t´tnicy szyjnej wykonywane od strony Êwiat∏a t´tnicy szyjnej
Operacje t´tniaka t´tnicy mózgowej
Zabiegi operacyjne t´tnicy mózgowej wykonywane od strony Êwiat∏a t´tnicy mózgowej
Odtworzenie t´tnicy podobojczykowej
Zabiegi operacyjne t´tnicy podobojczykowej wykonywane od strony Êwiat∏a t´tnicy podobojczykowej
Odtworzenie t´tnicy nerkowej
Zabiegi operacyjne t´tnicy nerkowej wykonywane od strony Êwiat∏a t´tnicy nerkowej
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Âredni
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny
G∏ówny Plus
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
Âredni
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Âredni
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
G∏ówny Plus

Odtworzenie innych ga∏´zi trzewnych aorty brzusznej
Zabiegi operacyjne innych ga∏´zi aorty brzusznej wykonywane od strony Êwiat∏a tych naczyƒ
Wymiana t´tniakowato zmienionej t´tnicy biodrowej wykonywana z nag∏ych wskazaƒ
Odtworzenie t´tnicy biodrowej
Zabiegi operacyjne t´tnicy biodrowej wykonywane od strony Êwiat∏a t´tnicy biodrowej
Wymiana t´tniakowato zmienionej t´tnicy udowej wykonywana z nag∏ych wskazaƒ
Odtworzenie t´tnicy udowej
Zabiegi dotyczàce t´tnicy udowej wykonywane od strony Êwiat∏a t´tnicy udowej
Rewizja odtworzonej t´tnicy
OPERACJE UK¸ADU MOCZOWEGO
Przeszczep nerki
Ca∏kowite wyci´cie nerki
Cz´Êciowe wyci´cie nerki
Wyci´cie zmiany w nerce
Otwarta naprawcza operacja nerki
Naci´cie nerki
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne dotyczàce kamieni nerkowych
Zabiegi terapeutyczne w obr´bie nerek z dost´pu przez nefrostomi´.
Wyci´cie moczowodu
Odprowadzenie moczu przez przetok´
Ponowne wszczepienie moczowodu
Operacja naprawcza moczowodu
Naci´cie moczowodu
Zabiegi terapeutyczne dotyczàce moczowodu wykonywane metodà nefroskopii
Zabiegi terapeutyczne dotyczàce moczowodu wykonywane metodà ureteroskopii
Operacje ujÊcia moczowodu
Ca∏kowite wyci´cie p´cherza moczowego
Cz´Êciowe wyci´cie p´cherza moczowego
Powi´kszenie p´cherza moczowego
Otwarty drena˝ p´cherza moczowego
Wyci´cie zmiany p´cherza moczowego metodà endoskopowà
Operacje p´cherza majàce na celu zwi´kszenie pojemnoÊci
Operacje usprawniajàce odp∏yw z p´cherza moczowego wykonywane z dost´pu brzusznego i przezpochwowego u kobiet
Operacje usprawniajàce odp∏yw z p´cherza moczowego wykonywane z dost´pu brzusznego u kobiet
Operacje usprawniajàce odp∏yw z p´cherza moczowego wykonywane z dost´pu przezpowchwowego u kobiet
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne ujÊcia p´cherza moczowego u kobiet
Otwarte wyci´cie gruczo∏u krokowego
Endoskopowa resekcja ujÊcia p´cherza moczowego u m´˝czyzn
Wyci´cie cewki moczowej
Operacja naprawcza cewki moczowej
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne dotyczàce cewki moczowej
Operacje ujÊcia cewki moczowej
OPERACJE NARZÑDÓW P¸CIOWYCH
Wyci´cie moszny
Obustronne wyci´cie jàder
Wyci´cie zmiany w obr´bie jàdra
Obustronna implantacja jàder do moszny
Proteza jàdra
Operacja wodniaka jàdra
Operacje najàdrza
Wyci´cie nasieniowodu
Operacja naprawcza powrózka nasiennego
Operacja ˝ylaków powrózka nasiennego
Operacje p´cherzyków nasiennych
Amputacja pràcia
Wyci´cie zmiany w obr´bie pràcia
Operacja plastyczna pràcia
Proteza pràcia
Operacje napletka
Operacje ∏echtaczki
Wyci´cie sromu
Operacja naprawcza sromu
Wyci´cie zmiany w obr´bie krocza u kobiet
Naci´cie kana∏u pochwy
Wyci´cie pochwy
Uwolnienie zrostów wewnàtrzpochwowych
Wyci´cie zmiany w obr´bie pochwy
Operacja plastyczna pochwy
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Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny Plus
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Âredni
Pe∏ny
G∏ówny
G∏ówny Plus
Âredni
Podstawowy
Âredni
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Âredni
G∏ówny
Âredni
G∏ówny
Âredni
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Âredni
Âredni
Âredni
G∏ówny
Âredni
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Âredni
Podstawowy

Operacja naprawcza wypadania pochwy z amputacjà szyjki macicy
Operacja naprawcza sklepienia pochwy
Operacje zatoki Douglasa
Amputacja szyjki macicy
Brzuszne wyci´cie macicy
Przezpochwowe wyci´cie macicy
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne macicy
Obustronne wyci´cie przydatków macicy
Jednostronne wyci´cie przydatków macicy
Cz´Êciowe wyci´cie jajwodu
Implantacja protezy jajowodu
Otwarte obustronne zamkni´cie Êwiat∏a jajowodów
Naci´cie jajowodu
Operacje strz´pków jajwodu
Cz´Êciowe wyci´cie jajnika
Otwarte zniszczenie zmiany w obr´bie jajnika
Operacja naprawcza jajnika
OPERACJE TKANEK MI¢KKICH
Cz´Êciowe wyci´cie Êciany klatki piersiowej
Odtworzenie Êciany klatki piersiowej
Otwarte wyci´cie op∏ucnej
Otwarty drena˝ op∏ucnej
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne op∏ucnej
Operacja naprawcza p´kni´cia przepony
0peracja przepukliny pachwinowej
Operacja przepukliny udowej
Operacja przepukliny p´pkowej
Operacja przepukliny w bliênie pooperacyjnej
Otwarte wyci´cie zmiany otrzewnej
Otwarty drena˝ otrzewnej
Operacje sieci wi´kszej
Operacje krezki jelita cienkiego
Operacje krezki okr´˝nicy
Operacje dotyczàce otrzewnej Êciennej tylnej Êciany brzucha
Endoskopowe zabiegi terapeutyczne otrzewnej
Przeszczep powi´zi
Wyci´cie powi´zi brzucha
Wyci´cie innej powi´zi
Wyci´cie zmiany w obr´bie powi´zi
Rozdzielenie powi´zi
Uwolnienie powi´zi
Wyci´cie torbieli galaretowatej pochewki Êci´gna
Powtórne wyci´cie torbieli galaretowatej pochewki Êci´gna
Przemieszczenie Êci´gna
Wyci´cie Êci´gna
Pierwotna operacja naprawcza Êci´gna
Wtórna operacja naprawcza Êci´gna
Zmiana d∏ugoÊci Êci´gna
Wyci´cie pochewki Êci´gna
Przeszczep mi´Êni
Wyci´cie mi´Ênia
Operacja naprawcza mi´Ênia
Wyci´cie grupy w´z∏ów ch∏onnych (wyci´cie regionalnych w´z∏ów ch∏onnych)
Drena˝ zmiany w´z∏a ch∏onnego
Operacje przewodu limfatycznego
Operacje kieszonki skrzelowej
OPERACJE KOÂCI I STAWÓW
Plastyka czaszki
Otwarcie czaszki
Wyci´cie koÊci twarzy
Nastawienie z∏amania szcz´ki
Nastawienie z∏amania innej koÊci twarzy
Rozdzielenie koÊci twarzy
Stabilizacja koÊci twarzy
Wyci´cie ˝uchwy
Nastawienie z∏amania ˝uchwy
Rozdzielenie ˝uchwy
Stabilizacja ˝uchwy
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Âredni
Podstawowy
Podstawowy
Âredni
G∏ówny
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny
Âredni
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Âredni
Podstawowy
Podstawowy
G∏ówny
Podstawowy
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny
Podstawowy
Pe∏ny
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Âredni
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Podstawowy
Podstawowy
G∏ówny
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
G∏ówny Plus
Âredni
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Âredni
Âredni
Âredni
G∏ówny
Âredni
G∏ówny
Âredni
Âredni
Âredni

Plastyka stawu skroniowo-˝uchwowego
Pierwotne odbarczenie rdzenia kr´gowego w odcinku szyjnym
Kontrolna operacja odbarczenia rdzenia kr´gowego w odcinku szyjnym
Odbarczenie rdzenia kr´gowego w odcinku piersiowym
Odbarczenie rdzenia kr´gowego w odcinku l´dêwiowym
Kontrolna operacja odbarczenia rdzenia kr´gowego w odcinku l´dêwiowym
Odbarczenie rdzenia kr´gowego w nieokreÊlonym odcinku
Pierwotne wyci´cie krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku szyjnym
Rewizja wyci´cia krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku szyjnym
Pierwotne wyci´cie krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku piersiowym
Rewizja wyci´cia krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku piersiowym
Pierwotne wyci´cie krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku l´dêwiowym
Rewizja wyci´cia krà˝ka mi´dzykr´gowego w odcinku l´dzwiowym
Wyci´cie krà˝ka mi´dzykr´gowego w nieokreÊlonym odcinku
Pierwotne zespolenie kr´gów (artrodeza) w odcinku szyjnym
Pierwotne zespolenie kr´gów (artrodeza) w innym odcinku
Rewizja zespolenia kr´gów (artrodezy)
Korekcja zniekszta∏cenia kr´gos∏upa przy u˝yciu urzàdzeƒ mechanicznych
Wyci´cie zmiany kr´gos∏upa
Odbarczenie z∏amania kr´gos∏upa
Stabilizacja z∏amania kr´gos∏upa
Ca∏kowita rekonstrukcja kciuka
Ca∏kowita rekonstrukcja przodostopia
Ca∏kowita rekonstrukcja ty∏ostopia
Wszczepienie protezy koÊci, przeszczep koÊci
Ca∏kowite wyci´cie koÊci
Wyci´cie koÊci ektopowej
Wyci´cie zmiany w obr´bie koÊci
Otwarte chirurgiczne z∏amanie koÊci
Kàtowe oko∏ostawowe rozdzielenie koÊci
Rozdzielenie trzonu koÊci
Rozdzielenie koÊci stopy
Dreana˝ koÊci
Pierwotne otwarte nastawienie z∏amania koÊci ze stabilizacjà Êródszpikowà (wewn´trznà)
Pierwotne otwarte nastawienie z∏amania koÊci ze stabilizacjà zewn´trznà
Pierwotne nastawienie Êródstawowego z∏amania koÊci
Wtórne otwarte nastawienie z∏amania koÊci
Zamkni´te nastawienie z∏amania koÊci ze stabilizacjà Êródszpikowà (wewn´trznà)
Zamkni´te nastawienie z∏amania koÊci ze stabilizacjà zewn´trznà
Stabilizacja oddzielonej nasady koÊci
Wyciàg szkieletowy koÊci
Przeszczep szpiku kostnego
INNE ZABIEGI OPERACYJNE
Replantacja koƒczyny górnej
Replantacja koƒczyny dolnej
Replantacja innego organu
Transplantacja mi´dzyuk∏adowa
Wszczepienie protezy koƒczyny
Amputacja w zakresie ramienia
Amputacja r´ki
Amputacja nogi
Amputacja stopy
Amputacja palucha
Operacje w zakresie kikuta po amputacji
Amputacja brzuszno-miedniczna
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G∏ówny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
Pe∏ny
Pe∏ny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Pe∏ny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
Pe∏ny
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny Plus
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Âredni
Podstawowy
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Âredni
Podstawowy
Âredni
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
G∏ówny
Pe∏ny
G∏ówny
Âredni
G∏ówny
Âredni
Podstawowy
Âredni
G∏ówny Plus

KLAUZULA POBYTU W SZPITALU
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

3.6 majàce na celu usuwanie nast´pstw uwarunkowanych
chorobami psychicznymi, w szczególnoÊci depresjà,
jad∏owstr´tem psychicznym.
4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje pobytu w szpitalu, którego powód by∏ zdiagnozowany lub leczony przed zawarciem
Klauzuli.
5. Z datà zawieszenia op∏acania sk∏adek regularnych wygasa
ochrona ubezpieczeniowa.
6. W przypadku wznowienia op∏acania sk∏adek Towarzystwo
przywróci ochron´ ubezpieczeniowà udzielanà na podstawie Klauzuli.

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli Pobytu
w Szpitalu, zwana dalej „Klauzulà”, po op∏aceniu sk∏adki
za Klauzul´, rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzystwo na podstawie umowy ubezpieczenia
zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na
˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym LeoLife
(OWU), zwanej dalej „Umowà”, o ryzyko pobytu w szpitalu
wskutek choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku.

Artyku∏ II
Definicje

Artyku∏ IV
Zawarcie Klauzuli

szpital - dzia∏ajàcy zgodnie z polskim prawem zak∏ad lecznictwa
zamkni´tego przeznaczony dla chorych, wymagajàcych opieki
leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym ca∏odobowà opiek´ Êredniego
i wy˝szego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje oÊrodków opieki spo∏ecznej, oÊrodków dla psychicznie
chorych, hospicjów onkologicznych, oÊrodków dla leczenia
uzale˝nieƒ od narkotyków, alkoholu i innych, oÊrodków
sanatoryjnych, oÊrodków rehabilitacyjnych i oÊrodków
wypoczynkowych,
nieszcz´Êliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, wyst´pujàce
nagle, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne od woli
Ubezpieczonego; za nieszcz´Êliwy wypadek nie uwa˝a si´ zawa∏u serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet wyst´pujàcych
nagle,
choroba - stwierdzona przez lekarza dynamiczna reakcja ustroju na dzia∏ania czynnika chorobotwórczego zewn´trznego lub
wewn´trznego, prowadzàca do zaburzeƒ naturalnego wspó∏dzia∏ania narzàdów i tkanek, a w konsekwencji prowadzàca
do zaburzeƒ czynnoÊciowych i zmian organicznych narzàdów
lub ca∏ego ustroju,
pobyt w szpitalu - sta∏e, nieprzerwane przebywanie Ubezpieczonego w szpitalu (bàdê w szpitalach, je˝eli zmiana szpitala nastàpi∏a w ramach kontynuacji leczenia) w celu leczenia, trwajàce
nie krócej ni˝ 4 dni od dnia przyj´cia Ubezpieczonego do szpitala, do dnia wypisania Ubezpieczonego ze szpitala.

1. Ubezpieczonym mo˝e byç osoba, która w dniu rozpocz´cia
ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z Klauzuli ukoƒczy∏a
15 lat, a nie ukoƒczy∏a 56 roku ˝ycia.
2. Klauzula mo˝e byç zawarta w dniu zawarcia Umowy. Przy
zawieraniu Klauzuli, do warunków zawarcia Klauzuli stosuje
si´ odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w Klauzuli,
postanowienia zawarte w OWU, dotyczàce warunków zawarcia Umowy.
3. Klauzula zostaje zawarta na okres 1 roku. Co roku, okres na
jaki zawarto Klauzul´, ulega automatycznemu przed∏u˝eniu
na kolejny rok, nie d∏u˝ej ni˝ do czasu ukoƒczenia przez
Ubezpieczonego 56 roku ˝ycia, chyba ˝e Ubezpieczony lub
Towarzystwo na co najmniej 1 miesiàc przed up∏ywem ka˝dego okresu, na jaki zawarto Klauzul´, z∏o˝y pisemne
oÊwiadczenie o nie przed∏u˝aniu Klauzuli.
4. W przypadku gdy Ubezpieczony nie skorzysta∏ z mo˝liwoÊci
automatycznego przed∏u˝enia Klauzuli, traci prawo do ponownego zawarcia Klauzuli w przysz∏oÊci.

Artyku∏ V
Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej
Postanowienia w zakresie czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej zawarte w Umowie stosuje si´ odpowiednio w Klauzuli,
z zastrze˝eniem, ˝e ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´
po up∏ywie okresu 180 dni od daty zawarcia Klauzuli, z wy∏àczeniem pobytu w szpitalu, który by∏ nast´pstwem nieszcz´Êliwego
wypadku.

Artyku∏ III
Przedmiot ubezpieczenia i zakres
odpowiedzialnoÊci

Artyku∏ VI
Rozwiàzanie Klauzuli

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spowodowany chorobà lub nieszcz´Êliwym wypadkiem.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje pobytu w szpitalu w czasie którego przeprowadzono lub miano przeprowadziç nast´pujàce rodzaje operacji:
3.1 plastyczne lub kosmetyczne, z wyjàtkiem operacji
niezb´dnych dla usuni´cia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków zaistnia∏ych w czasie ochrony
ubezpieczeniowej,
3.2 przeprowadzane przy wykorzystaniu terapii genowej
lub na p∏odzie ludzkim,
3.3 na narzàdach p∏ciowych, w tym obrzezania i naci´cia
krocza,
3.4 zwiàzane z chorobami przewlek∏ymi, w szczególnoÊci
zabiegów oraz operacji zwiàzanych z niewydolnoÊcià
nerek,
3.5 zwiàzane ze schorzeniami, które by∏y rozpoznane
przed zawarciem Klauzuli,

Klauzula ulega rozwiàzaniu:
1) z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta lub automatycznie przed∏u˝ona,
2) w rocznic´ Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 56 roku ˝ycia,
3) w dniu wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy, a w przypadku przekszta∏cenia w Umow´ indywidualnie kontynuowanà,
z dniem rozwiàzania tej Umowy,
4) w dniu zamiany ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe, na podstawie odpowiednich postanowieƒ Umowy.

Artyku∏ VII
Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
Towarzystwa
1. Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli choroba lub nieszcz´Êliwy wypadek, które spowodowa∏y pobyt Ubezpieczonego w szpitalu zaistnia∏y bezpoÊrednio lub poÊrednio
wskutek:
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Artyku∏ IX
Âwiadczenie

1.1 spo˝ycia alkoholu przez Ubezpieczonego, nie zaleconego przez lekarza za˝ycia Êrodków odurzajàcych lub
psychotropowych, u˝ycia narkotyków, usi∏owania lub
pope∏nienia przest´pstwa przez Ubezpieczonego,
umyÊlnego samouszkodzenia cia∏a lub okaleczenia na
w∏asnà proÊb´, nieuzasadnionego nieskorzystania z
porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceƒ lekarskich lub poddania si´ przez Ubezpieczonego zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych,
1.2 wypadku lotniczego zaistnia∏ego w czasie przebywania
przez Ubezpieczonego na pok∏adzie innego samolotu
ni˝ samolot pasa˝erskich licencjonowanych linii
lotniczych,
1.3 wojny, dzia∏aƒ wojennych lub stanu wojennego,
aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub
rozruchach,
1.4 udzia∏u Ubezpieczonego w zaj´ciach sportowych lub
rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególnoÊci uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki,
speleologii, skoków do wody, nurkowania przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu, skoków na gumowej linie
oraz udzia∏u w wyÊcigach wszelkiego rodzaju poza lekkoatletykà i p∏ywaniem,
1.5 pe∏nienia zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
1.6 choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub
zaburzeƒ psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a tak˝e ataku konwulsji, epilepsji,
1.7 choroby AIDS lub zaka˝enia wirusem HIV,
1.8 wad wrodzonych,
1.9 prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub
prowadzenia pojazdów nie dopuszczonych do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
prawa.
2. Âwiadczenie nie zostanie wyp∏acone, je˝eli pobyt w szpitalu
mia∏ na celu:
2.1 wykonywanie rutynowych badaƒ lekarskich, badaƒ
biochemicznych, badaƒ rentgenowskich nie wynikajàcych z zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku,
2.2 wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych,
2.3 leczenie lub zabiegi zwiàzane z cià˝à, porodem
i po∏ogiem,
2.4 poddanie si´ leczeniu dentystycznemu za wyjàtkiem
przypadków gdy pobyt w klinice chirurgii szcz´kowej
spowodowany zosta∏ nieszcz´Êliwym wypadkiem,
2.5 powi´kszenie lub zmniejszenie piersi,
2.6 pobranie narzàdów lub tkanek do przeszczepu,
2.7 skorygowanie wady wzroku,
2.8 zmian´ p∏ci,
2.9 pozbawienie p∏odnoÊci,
2.10 wy∏y˝eczkowanie jamy macicy,
2.11 naci´cie b∏ony b´benkowej.

1. W przypadku gdy pobyt w szpitalu Ubezpieczonego rozpoczà∏ si´ przed rocznicà Polisy nast´pujàcà po ukoƒczeniu
przez Ubezpieczonego 56 roku ˝ycia, Towarzystwo wyp∏aci
Ubezpieczonemu Êwiadczenie równe:
1.1 sumie dziennych stawek chorobowych w przypadku
pobytu w szpitalu spowodowanego chorobà albo
1.2 sumie dziennych stawek wypadkowych w przypadku
pobytu w szpitalu spowodowanego nieszcz´Êliwym
wypadkiem.
2. Dzienna stawka chorobowa jest równa 0,5% sumy ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu.
3. Dzienna stawka wypadkowa jest równa 1% sumy ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu
do czternastego dnia w∏àcznie oraz 0,5% sumy ubezpieczenia z tytu∏u Klauzuli za pi´tnasty i ka˝dy kolejny dzieƒ pobytu w szpitalu.
4. W ka˝dym kolejnym 12-miesi´cznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wyp∏aci ∏àcznie Êwiadczenia za nie wi´cej ni˝ 100 dni pobytu w szpitalu w danym
12-miesi´cznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
5. Je˝eli pobyt w szpitalu spowodowany zosta∏ chorobà,
Êwiadczenie nie przys∏uguje w przypadku, gdy pobyt w szpitalu rozpoczà∏ si´ przed up∏ywem 180 dni od daty zawarcia
Klauzuli. Ograniczenia tego nie stosuje si´ w przypadku, gdy
pobyt w szpitalu by∏ nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku, któremu uleg∏ Ubezpieczony.
6. Je˝eli pobyt w szpitalu zosta∏ spowodowany zarówno chorobà jak i nieszcz´Êliwym wypadkiem, wyp∏aca si´ jedno
Êwiadczenie za ca∏y pobyt. Do obliczenia Êwiadczenia stosuje si´ dziennà stawk´ wypadkowà.
7. W przypadku gdy pobyt w szpitalu trwa ponad 30 dni, przebywajàcy w szpitalu Ubezpieczony mo˝e zg∏osiç wniosek
o dokonanie wyp∏aty cz´Êci Êwiadczenia. Towarzystwo mo˝e dokonaç wyp∏aty cz´Êci Êwiadczenia pod warunkiem
otrzymania dokumentów koniecznych do podj´cia decyzji
o wyp∏acie cz´Êci Êwiadczenia. Minimalnym okresem
uprawniajàcym do zg∏oszenia wniosku o dokonanie wyp∏aty
cz´Êci Êwiadczenia jest ka˝dy kolejny 30-dniowy okres pobytu w szpitalu.

Artyku∏ X
Postanowienia koƒcowe
1. Zapisy zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowieƒ Klauzuli wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.
2. W sprawach nieuregulowanych Klauzulà postanowienia
OWU, stosuje si´ odpowiednio.
3. Niniejsza Klauzula zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r.

Artyku∏ VIII
Sk∏adka
Ubezpieczony zobowiàzany jest op∏acaç sk∏adk´ z tytu∏u
Klauzuli w terminach p∏atnoÊci sk∏adki regularnej, okreÊlonych
w Polisie potwierdzajàcej zawarcie Umowy.
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KLAUZULA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO
Artyku∏ I
Postanowienia ogólne

za sk∏adk´ regularnà IKE, sk∏adk´ nieregularnà oraz wp∏at´
transferowà w przypadku jej dokonania i ceny sprzeda˝y jednostek uczestnictwa.
Terminy nie zdefiniowane w niniejszej Klauzuli majà znaczenie
nadane w OWU, na podstawie których zosta∏a zawarta Umowa.

Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego, zwana dalej „Klauzulà”, rozszerza zakres Umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ˚ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita∏owym LeoLife (OWU), zwanej
dalej „Umowà”, o gromadzenie oszcz´dnoÊci na indywidualnym koncie emerytalnym, zwanym dalej „IKE”, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych, zwanej dalej „Ustawà” oraz wyp∏at´ Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego.

Artyku∏ III
Przedmiot Umowy o prowadzenie IKE
Przedmiotem Umowy o prowadzenie IKE jest gromadzenie
Êrodków na rachunku IKE.

Artyku∏ IV
Zawarcie Umowy o prowadzenie IKE

Artyku∏ II
Definicje

1. W przypadku wyra˝enia woli rozszerzenia zakresu Umowy,
do której Klient przyst´puje, o Klauzul´ IKE, Klient wst´puje
w miejsce Ubezpieczajàcego i Umowa staje si´ indywidualna umowà ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym LeoLife, do której postanowienia OWU
majà odpowiednie zastosowanie, zwane dalej „Umowà“.
2. Umow´ o prowadzenie IKE mo˝e zawrzeç Klient, majàcy
nieograniczony obowiàzek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ma ukoƒczony 18 rok ˝ycia i nie
ukoƒczy∏ 56 roku ˝ycia.
3. Dla skutecznoÊci zawarcia Umowy o prowadzenie IKE konieczne jest z∏o˝enie stosownych oÊwiadczeƒ zawartych we
wniosku.

U˝yte w Klauzuli terminy definiuje si´ w nast´pujàcy sposób:
Umowa o prowadzenie IKE - umowa zawarta na podstawie
Klauzuli,
Ubezpieczony - osoba fizyczna, która gromadzi Êrodki na IKE;
dla potrzeb niniejszej Klauzuli, Ubezpieczony jest jednoczeÊnie
Ubezpieczajàcym i poj´cia te w zale˝noÊci od kontekstu mogà
byç stosowane zamiennie,
wp∏ata - wp∏ata wartoÊci pieni´˝nych dokonywana przez Ubezpieczajàcego w postaci sk∏adki regularnej i sk∏adki nieregularnej, na odpowiednie rachunki wskazane przez Towarzystwo
w Umowie o prowadzenie IKE,
wp∏ata transferowa - Êrodki pieni´˝ne pochodzàce z wyp∏aty
transferowej z dotychczasowego rachunku IKE, lub pracowniczego programu emerytalnego na rachunek IKE prowadzony
przez Towarzystwo,
Êrodki zgromadzone na rachunku IKE - jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego zapisane na rachunku IKE,
wyp∏ata - wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na rachunku IKE
zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli,
wyp∏ata transferowa - przeniesienie Êrodków zgromadzonych
na rachunku IKE zgodnie z postanowieniami Klauzuli,
zwrot - wycofanie Êrodków zgromadzonych na rachunku IKE
zgodnie z postanowieniami Klauzuli,
sk∏adka regularna IKE - stanowiàca wp∏at´ na rachunek IKE,
okreÊlona w Umowie o prowadzenie IKE i w innych pismach potwierdzajàcych przez Towarzystwo zmian´ jej wysokoÊci, cz´Êç
sk∏adki z tytu∏u Umowy,
sk∏adka nieregularna - sk∏adka p∏atna w dowolnym czasie obowiàzywania Umowy o prowadzenie IKE, której minimalna wysokoÊç okreÊlona jest w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik do Klauzuli,
rachunek IKE - wyodr´bniony dla danej Umowy o prowadzenie
IKE rachunek, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa,
cena nabycia jednostki uczestnictwa - cena, po której jednostki uczestnictwa sà nabywane na rachunek IKE, z zastrze˝eniem
przypadków opisanych w Klauzuli,
cena sprzeda˝y jednostki uczestnictwa - cena, po której jednostki uczestnictwa sà zbywane z rachunku IKE, z zastrze˝eniem przypadków opisanych w Klauzuli,
alokacja sk∏adki - okreÊlona w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik do Klauzuli, cz´Êç sk∏adki regularnej lub sk∏adki
nieregularnej, ustalona procentowo, przeznaczona na nabycie
jednostek uczestnictwa,
wartoÊç rachunku IKE - kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych si´ na rachunku IKE nabytych

Artyku∏ V
Czas trwania Umowy o prowadzenie IKE
Umowa o prowadzenie IKE zawierana jest na czas nieokreÊlony.

Artyku∏ VI
Rozwiàzanie Umowy o prowadzenie IKE
1. Umowa o prowadzenie IKE ulega rozwiàzaniu w przypadku:
1.1 rozwiàzania Umowy - z dniem rozwiàzania,
1.2 wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE - z up∏ywem 30 dniowego okresu wypowiedzenia,
1.3 dokonania wyp∏aty lub wyp∏aty transferowej wartoÊci
Êrodków zgromadzonych na rachunku IKE je˝eli
zachodzà przes∏anki do wyp∏aty albo wyp∏aty transferowej - w dniu dokonania przez Towarzystwo wyp∏aty albo wyp∏aty transferowej,
1.4 Êmierci Ubezpieczonego - w dniu Êmierci.
2. Ubezpieczajàcy ma prawo wypowiedzieç Umow´ o prowadzenie IKE w ka˝dym czasie z zachowaniem 30 dniowego
okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku rozwiàzania Umowy o prowadzenie IKE, z wy∏àczeniem sytuacji, o której mowa w pkt 1.3 i 1.4, Towarzystwo dokonuje zwrotu wartoÊci rachunku IKE.
4. W przypadku dokonania wp∏aty transferowej na rachunek IKE
Ubezpieczajàcego z programu emerytalnego, Towarzystwo
przed dokonaniem zwrotu, w ciàgu 7 dni od z∏o˝enia przez
Ubezpieczajàcego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek
bankowy wskazany przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
kwot´ w wysokoÊci 30% sumy sk∏adek podstawowych wp∏aconych do programu emerytalnego. Kwota powy˝sza stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
5. W przypadku rozwiàzania Umowy o prowadzenie IKE, z wy∏àczeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 i 1.4, zwrotowi podlega wartoÊç rachunku IKE, pomniejszona o nale˝ny podatek i kwoty, o których mowa w ust. 4 i 7.
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6. Zwrot wartoÊci rachunku IKE nast´puje w terminie 14 dni
od daty rozwiàzania Umowy o prowadzenie IKE.
7. W przypadku dokonania zwrotu wartoÊci rachunku IKE
w okresie 12 miesi´cy liczàc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Towarzystwo pobiera op∏at´, której wysokoÊç
okreÊlona jest w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik
do Klauzuli.

poszczególnych ubezpieczeniowych funduszach kapita∏owych w proporcjach ustalonych przez Ubezpieczajàcego
dla sk∏adki regularnej IKE.
11. Wp∏ata sk∏adki nieregularnej nie zwalnia Ubezpieczajàcego
z obowiàzku op∏acania sk∏adki regularnej IKE.
12. W Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik do Klauzuli,
Towarzystwo okreÊla minimalnà wysokoÊç sk∏adki regularnej
IKE oraz minimalnà wysokoÊç sk∏adki nieregularnej dla ka˝dej ze sk∏adek nieregularnych wp∏acanych w danym okresie.
13. Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo do zawieszenia op∏acania sk∏adek oraz przekszta∏cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe na zasadach okreÊlonych w Umowie.
14. W okresie zawieszenia op∏acania sk∏adek i po przekszta∏ceniu ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe Ubezpieczajàcy mo˝e op∏acaç sk∏adki nieregularne.
15. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie zawieszenia op∏acania sk∏adki regularnej Towarzystwo wyp∏aci wartoÊç rachunku IKE powi´kszonà o 1%.
16. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego po przekszta∏ceniu
ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk∏adkowe Towarzystwo
wyp∏aci wartoÊç rachunku IKE.

Artyku∏ VII
Wp∏aty
1. Wp∏aty na rachunek IKE pochodzà ze sk∏adek regularnych
IKE i sk∏adek nieregularnych oraz z wp∏aty transferowej.
2. Sk∏adki regularne IKE op∏acane sà przez Ubezpieczajàcego
w terminach op∏acania sk∏adki z tytu∏u Umowy, poczàwszy
od daty pierwszej wymagalnoÊci sk∏adki z tytu∏u Umowy,
z wy∏àczeniem przypadków, gdy Umowa o prowadzenie IKE
zawierana jest w terminie innym ni˝ data zawarcia Umowy lub
data rocznicy polisy oraz gdy p∏atnoÊç sk∏adek z tytu∏u Umowy uleg∏a zawieszeniu albo Umowa zosta∏a przekszta∏cona
w bezsk∏adkowà po dacie zawarcia Umowy o prowadzenie
IKE. W takich przypadkach sk∏adki regularne IKE op∏acane sà
odpowiednio poczàwszy od najbli˝szej rocznicy Polisy nast´pujàcej po dacie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE lub dacie up∏ywu okresu zawieszenia. W przypadku przekszta∏cenia Umowy w bezsk∏adkowà, Ubezpieczajàcy ma prawo
do op∏acania wy∏àcznie sk∏adek nieregularnych.
3. Sk∏adki nieregularne mogà byç op∏acane w dowolnym czasie obowiàzywania Umowy o prowadzenie IKE.
4. ¸àczna wysokoÊç wp∏at na rachunek IKE, o których mowa
w ust. 1 nie mo˝e przekroczyç w roku kalendarzowym kwoty odpowiadajàcej 1,5-krotnoÊci prognozowanego przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej, okreÊlonego na dany rok w ustawie bud˝etowej lub
ustawie o prowizorium bud˝etowym.
5. WysokoÊç kwoty, o której mowa w ust. 4 og∏aszana jest
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor
Polski” do koƒca roku kalendarzowego poprzedzajàcego
rok, w którym b´dà dokonywane wp∏aty z tytu∏u Umowy
o prowadzenie IKE, w drodze obwieszczenia.
6. O wysokoÊci wp∏at, o których mowa w ust. 4, Towarzystwo
poinformuje Ubezpieczajàcego na piÊmie w terminie
do 31 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego w którym
obowiàzywaç b´dzie Umowa o prowadzenie IKE.
7. W przypadku, gdy prognozowana w oparciu o zadeklarowanà przez Ubezpieczajàcego sk∏adk´ regularnà IKE i rzeczywistà wp∏aconà sk∏adk´ nieregularnà ∏àczna wysokoÊç sk∏adek, przekroczy kwot´ okreÊlonà w ust. 4, kwota tak obliczonych nadwy˝ek przekazana zostanie na wydzielony w tym
celu nie oprocentowany rachunek nie b´dàcy rachunkiem
IKE.
8. Kwota nadwy˝ki automatycznie zasili rachunek IKE jako
sk∏adka nieregularna w roku kalendarzowym, w którym
wykorzystanie jej b´dzie mo˝liwe, zgodnie z zachowaniem
postanowieƒ ust. 4, o ile nie zostanie wykorzystana zgodnie
z dyspozycjà Ubezpieczajàcego do op∏acenia nale˝nych
sk∏adek regularnych z tytu∏u Umowy lub sk∏adek
regularnych IKE.
9. Sk∏adki oraz wp∏at´ transferowà uwa˝a si´ za op∏acone
w dniu roboczym nast´pujàcym po dniu uznania rachunku
bankowego wskazanego przez Towarzystwo w Umowie
o prowadzenie IKE.
10. Za sk∏adk´ nieregularnà i Êrodki pochodzàce z wp∏aty transferowej, Towarzystwo nabywa jednostki uczestnictwa

Artyku∏ VIII
Fundusze
1. Zasady funkcjonowania funduszy sà uregulowane w Regulaminie lokowania Êrodków ubezpieczeniowego funduszu
kapita∏owego.
2. Towarzystwo tworzy fundusze s∏u˝àce inwestowaniu
Êrodków pieni´˝nych wp∏acanych w formie sk∏adek i wp∏aty
transferowej. Gromadzone w ten sposób Êrodki sà wspólnie
inwestowane. Dochody osiàgni´te w wyniku dokonywanych
inwestycji Êrodków funduszu powi´kszajà wartoÊç jego
aktywów, zwi´kszajàc odpowiednio wartoÊç jednostki
uczestnictwa.
3. Fundusz jest podzielony na jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa dajà Ubezpieczajàcemu jedynie udzia∏ w aktywach funduszu bez prawa dysponowania poszczególnymi
sk∏adnikami tych aktywów. Prawo do w∏asnoÊci aktywów
przys∏uguje wy∏àcznie Towarzystwu. Towarzystwo zastrzega
sobie prawo do podzielenia lub po∏àczenia jednostek
uczestnictwa.
4. Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów funduszu poprzez
ustalenie wartoÊci sk∏adników funduszu w dniu wyceny.
5. WartoÊç aktywów funduszu jest równa wartoÊci wszystkich
sk∏adników aktywów funduszu w dniu wyceny. WartoÊç aktywów pomniejsza si´ o wartoÊç zobowiàzaƒ funduszu
w dniu wyceny oraz koszty zwiàzane z realizacjà nabywania
lub zbywania aktywów funduszu, stanowiàce równowartoÊç
op∏at ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których poÊrednictwa Towarzystwo obowiàzane jest korzystaç, otrzymujàc w ten sposób wartoÊç aktywów brutto funduszu.
6. Z funduszu Towarzystwo pobiera op∏at´ za zarzàdzanie, która jest naliczana jako roczny procent aktywów brutto tego
funduszu. WysokoÊç op∏aty jest okreÊlona w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik do Klauzuli. W dniu wyceny pobiera si´ cz´Êç op∏aty za zarzàdzanie proporcjonalnà
do okresu wyznaczonego przez kolejne dni wyceny.
WartoÊç aktywów brutto funduszu pomniejszona o op∏at´
za zarzàdzanie stanowi wartoÊç aktywów netto tego
funduszu.
7. Cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa oblicza si´ poprzez
podzielenie wartoÊci aktywów netto funduszu przez liczb´
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wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu. Otrzymany wynik zaokràgla si´ do czterech miejsc
po przecinku.
8. W tym samym dniu wyceny cena nabycia jednostki uczestnictwa jest równa cenie sprzeda˝y jednostki uczestnictwa.
Otrzymany wynik zaokràgla si´ do czterech miejsc po przecinku.
9. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do rozpocz´cia sprzeda˝y jednostek uczestnictwa nowych funduszy oraz zaprzestania sprzeda˝y jednostek uczestnictwa funduszy dotychczas oferowanych.
10. O zmianie w zakresie oferowanych funduszy Towarzystwo
powiadamia Ubezpieczajàcego na piÊmie.

koÊci Êrodków znajdujàcych si´ na nie oprocentowanym rachunku, o którym mowa w art. VII ust. 7.

Artyku∏ X
Zmiana funduszy
1. Ubezpieczajàcy ma prawo zmieniç podzia∏ kolejnych sk∏adek regularnych IKE pomi´dzy poszczególne fundusze,
okreÊlone w Regulaminie lokowania Êrodków ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego. Towarzystwo pobiera op∏at´ za dokonanà zmian´ poprzez pomniejszenie wartoÊci rachunku IKE o kwot´ op∏aty, okreÊlonà w Tabeli op∏at i limitów,
stanowiàcej za∏àcznik do Klauzuli. Pierwsza zmiana podzia∏u w danym roku Polisy jest zwolniona z op∏aty. Op∏ata pobierana jest poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa po cenie sprzeda˝y. Przy zmianie podzia∏u sk∏adek regularnych IKE stosuje si´ ceny obowiàzujàce
w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym po dniu otrzymania oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.
2. W ka˝dym czasie Ubezpieczajàcy ma prawo przenieÊç
do wybranego funduszu wszystkie lub cz´Êç jednostek
uczestnictwa znajdujàcych si´ na rachunku IKE wskazanego
funduszu.
3. Przeniesienie jednostek uczestnictwa nast´puje poprzez
sprzeda˝ jednostek uczestnictwa wskazanego funduszu po
cenie sprzeda˝y jednostki uczestnictwa, a nast´pnie nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu po cenie
sprzeda˝y jednostki uczestnictwa. Przy przeniesieniu stosuje si´ ceny obowiàzujàce w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym po dniu otrzymania oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego.
4. Towarzystwo okreÊla minimalnà wartoÊç przenoszonych jednostek uczestnictwa oraz w przypadku gdy przenoszona
jest cz´Êç jednostek uczestnictwa wskazanego funduszu,
minimalnà wartoÊç jednostek uczestnictwa pozostajàcych
na rachunku funduszu, z którego dokonano przeniesienia.
WartoÊci te okreÊlone sà w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej
za∏àcznik do Klauzuli.
5. Towarzystwo pobiera op∏at´ za dokonane przeniesienie poprzez zmniejszenie liczby przenoszonych jednostek o równowartoÊç kwoty op∏aty okreÊlonej w Tabeli op∏at i limitów,
stanowiàcej za∏àcznik do Klauzuli. Pierwsze przeniesienie
jednostek uczestnictwa w danym roku polisy jest zwolnione
z op∏aty.
6. Towarzystwo dokona zmian funduszy po otrzymaniu
oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego z∏o˝onego na formularzu
Towarzystwa.

Artyku∏ IX
Rachunek IKE i alokacja sk∏adek
1. Z datà zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, Towarzystwo
otwiera rachunek IKE, na którym ewidencjonuje jednostki
uczestnictwa.
2. Po op∏aceniu sk∏adki regularnej IKE, Towarzystwo nabywa
na rachunek IKE jednostki uczestnictwa. Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji sk∏adki regularnej IKE i jej wartoÊci podzielonemu przez cen´ nabycia jednostki uczestnictwa,
obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym po
dniu op∏acenia sk∏adki regularnej IKE, nie wczeÊniej jednak
ni˝ przed datà zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. Je˝eli
sk∏adka regularna IKE zosta∏a op∏acona przed datà wymagalnoÊci, jednostki uczestnictwa zostanà zakupione po cenie nabycia obowiàzujàcej w najbli˝szym dniu wyceny, nast´pujàcym po dacie wymagalnoÊci sk∏adki regularnej, nie
wczeÊniej jednak ni˝ w dniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE.
3. Z zastrze˝eniem ust. 5, po op∏aceniu sk∏adki nieregularnej,
Towarzystwo nabywa na rachunek IKE jednostki uczestnictwa w liczbie równej iloczynowi alokacji sk∏adki regularnej
IKE i sk∏adki nieregularnej, podzielonemu przez cen´ nabycia jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu
wyceny, nast´pujàcym po op∏aceniu przez Towarzystwo
wp∏aty sk∏adki nieregularnej.
4. Po dokonaniu wp∏aty transferowej, Towarzystwo nabywa na
rachunek IKE jednostki uczestnictwa w liczbie równej wartoÊci wp∏aty transferowej, podzielonej przez cen´ sprzeda˝y
jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu wyceny, nast´pujàcym po wp∏yni´ciu wp∏aty transferowej na rachunek Towarzystwa.
5. Poczàwszy od pierwszej rocznicy Polisy nast´pujàcej po dacie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE, nabycie jednostek
uczestnictwa na rachunek IKE za sk∏adk´ nieregularnà wp∏aconà w danym roku polisy nast´puje nie wczeÊniej ni˝ w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym po dokonaniu pierwszej wp∏aty sk∏adki regularnej tym roku Polisy.
6. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy zadeklarowa∏ wp∏at´
transferowà na rachunek IKE, wp∏acone przed wp∏yni´ciem
na rachunek Towarzystwa transferu sk∏adki regularne IKE
i nieregularne, przekazane zostanà na nie oprocentowany
rachunek, o którym mowa w art. VII ust. 7. W takim przypadku nabycie jednostek uczestnictwa za wp∏aty przekazane na
nieoprocentowany rachunek nastàpi nast´pnego dnia roboczego po wp∏yni´ciu wp∏aty transferowej.
7. Liczba jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na rachunku IKE jest zaokràglana do trzech miejsc po przecinku.
8. W ka˝dà rocznic´ Polisy Towarzystwo poinformuje Ubezpieczajàcego na piÊmie o wartoÊci rachunku IKE oraz o wyso-

Artyku∏ XI
Indeksacja sk∏adki regularnej IKE
W ka˝dà rocznic´ Polisy Ubezpieczajàcy ma prawo do indeksacji sk∏adki regularnej IKE wraz z indeksacjà sk∏adki z tytu∏u Umowy i na zasadach indeksacji sk∏adki z tytu∏u Umowy, zgodnie
z propozycjà indeksacji z∏o˝onà przez Towarzystwo.

Artyku∏ XII
Zmiany Umowy o prowadzenie IKE
1. Niezale˝nie od postanowieƒ art. XI, Ubezpieczajàcy sk∏adajàc pisemny wniosek na formularzu Towarzystwa mo˝e
zmieniaç:
1.1 wysokoÊç sk∏adki regularnej IKE,
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1.2 cz´stotliwoÊç op∏acania sk∏adki regularnej IKE, z zastrze˝eniem, ˝e cz´stotliwoÊç musi byç taka sama jak
dla sk∏adki z tytu∏u Umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 sà skuteczne od najbli˝szej
rocznicy polisy nast´pujàcej po ich zg∏oszeniu i pod warunkiem ich pisemnego potwierdzenia przez Towarzystwo.

1.2 dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie póêniej ni˝
na 5 lat przed dniem z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego
wniosku o dokonanie wyp∏aty.
2. Towarzystwo dokonuje wyp∏aty na pisemny wniosek Ubezpieczajàcego, z∏o˝ony w Towarzystwie na formularzu Towarzystwa.
3. Do wniosku o dokonanie wyp∏aty, nale˝y do∏àczyç:
3.1 dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç,
3.2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE,
3.3 je˝eli przed dokonaniem wyp∏aty Ubezpieczajàcy nie
ukoƒczy∏ 60 roku ˝ycia, obowiàzany jest do∏àczyç decyzj´ organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury.
4. Towarzystwo dokonuje wyp∏aty w terminie 14 dni od dnia
z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego dokumentów, o których
mowa w ust. 3.
5. Towarzystwo dokonuje wyp∏aty transferowej na wniosek
Ubezpieczajàcego, z∏o˝ony w Towarzystwie na formularzu
Towarzystwa, z wy∏àczeniem przypadku, o którym mowa
w ust. 6.3.
6. Wyp∏ata transferowa jest dokonywana przez Towarzystwo:
6.1 do instytucji finansowej, z którà Ubezpieczajàcy zawar∏
umow´ o prowadzenie IKE,
6.2 do programu emerytalnego w myÊl przepisów ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych, do którego Ubezpieczajàcy przystàpi∏,
6.3 zgodnie z postanowieniami art. XIII w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, na rachunek IKE Uposa˝onego,
lub do programu emerytalnego, do którego Uposa˝ony
przystàpi∏, na wniosek Uposa˝onego, z∏o˝ony w Towarzystwie na formularzu Towarzystwa.
7. Do wniosku o dokonanie wyp∏aty transferowej, o którym mowa w ust. 5, osoba uprawniona do dokonania wyp∏aty transferowej zobowiàzana jest do∏àczyç potwierdzenie zawarcia
nowej umowy o prowadzenie IKE lub potwierdzenia przystàpienia do programu emerytalnego.
8. Towarzystwo dokonuje wyp∏aty transferowej w terminie
14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku i do∏àczenia dokumentów,
o których mowa w ust. 7.
9. Przedmiotem wyp∏aty w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, wyp∏aty na wniosek Ubezpieczonego i wyp∏aty transferowej mo˝e byç wy∏àcznie ca∏a wartoÊç rachunku IKE.
10. W przypadku dokonania zwrotu, o którym mowa w art. VI
ust. 3, wyp∏aty lub wyp∏aty transferowej wartoÊci na rachunku
IKE, o których mowa w niniejszym art. powy˝ej w okresie
12 miesi´cy liczàc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie
IKE, Towarzystwo pobiera op∏at´, której wysokoÊç okreÊlona
jest w Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik
do Klauzuli.
11. Op∏ata, o której mowa w ust. 10 pobierana jest przez Towarzystwo ze Êrodków zwracanych, wyp∏acanych bàdê transferowanych.

Artyku∏ XIII
Wyp∏ata w przypadku Êmierci
Ubezpieczonego
1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wyp∏aci Uposa˝onemu wartoÊç rachunku IKE powi´kszonà o 1%.
2. Do obliczenia wartoÊci wyp∏aty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje si´ cen´ sprzeda˝y jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli˝szym dniu wyceny nast´pujàcym po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo zg∏oszenia roszczenia.
3. Osoba zg∏aszajàca roszczenie o wyp∏at´, o której mowa
w ust. 1, zobowiàzana jest z∏o˝yç w Towarzystwie dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoÊci:
3.1 wniosek o dokonanie wyp∏aty na formularzu Towarzystwa,
3.2 dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç,
3.3 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE,
3.4 odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
3.5 zaÊwiadczenie okreÊlajàce przyczyn´ Êmierci wystawione przez lekarza lub odnoÊne w∏adze.
4. Wyp∏ata, o której mowa w ust. 1 nie przys∏uguje osobie, która umyÊlnie przyczyni∏a si´ do Êmierci Ubezpieczonego.
5. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego, gdy nie ma Uposa˝onego lub utraci∏ on prawo do otrzymania Êwiadczenia
na podstawie postanowieƒ ust. 4, wyp∏ata dokonywana jest
na rzecz cz∏onków rodziny Ubezpieczonego w nast´pujàcej
kolejnoÊci:
5.1 wspó∏ma∏˝onkowi,
5.2 dzieciom w cz´Êciach równych, je˝eli brak jest wspó∏ma∏˝onka,
5.3 rodzicom w równych cz´Êciach, je˝eli brak jest wspó∏ma∏˝onka i dzieci,
5.4 rodzeƒstwu w równych cz´Êciach je˝eli brak jest wspó∏ma∏˝onka, dzieci i rodziców,
5.5 w pozosta∏ych przypadkach - innym ustawowym spadkobiercom.
6. Towarzystwo zobowiàzane jest do dokonania wyp∏aty w terminie 14 dni liczàc od daty otrzymania wniosku o dokonanie
wyp∏aty.
7. Gdyby wyjaÊnienie w terminie okreÊlonym w ust. 6 okolicznoÊci koniecznych do dokonania wyp∏aty okaza∏o si´ niemo˝liwe, Towarzystwo dokona wyp∏aty w ciàgu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.

Artyku∏ XIV
Wyp∏ata na wniosek Ubezpieczajàcego,
wyp∏ata transferowa

Artyku∏ XV
Postanowienia koƒcowe

1. Z zastrze˝eniem przypadków szczególnych, o których mowa w art. 46 Ustawy, wyp∏ata wartoÊci rachunku IKE nast´puje na wniosek Ubezpieczajàcego po osiàgni´ciu przez
Ubezpieczonego 60 roku ˝ycia lub nabyciu uprawnieƒ emerytalnych i ukoƒczeniu 55 roku ˝ycia pod warunkiem:
1.1 dokonywania wp∏at z tytu∏u Umowy o prowadzenie IKE
co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych,

1. Integralnà cz´Êcià niniejszej Klauzuli Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego jest Tabela op∏at i limitów. Towarzystwo zobowiàzane jest poinformowaç Ubezpieczajàcego
o zmianach treÊci Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik do Klauzuli, w terminie 30 dni przed dokonaniem takiej
zmiany. W nast´pstwie zmiany Tabeli op∏at i limitów, stanowiàcej za∏àcznik do Klauzuli Ubezpieczajàcy ma prawo
wypowiedzieç pisemnie Umow´ o prowadzenie IKE z zacho-
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waniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Klauzulà zastosowanie majà powszechnie obowiàzujàce przepisy prawa, a w szczególnoÊci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
3. Postanowienia ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym LeoLife stosuje si´ odpowiednio.
4. Niniejsza Klauzula Prowadzenia Indywidualnego Konta
Emerytalnego zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r
Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.
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Za∏àcznik do Klauzuli Prowadzenia
Indywidualnego Konta Emerytalnego
Tabela op∏at i limitów
OP¸ATY
Rodzaj op∏aty

Aktualna wysokoÊç op∏aty

1. Op∏ata za zmian´ podzia∏u sk∏adki alokowanej pomi´dzy fundusze

15 z∏

2. Op∏ata za przeniesienie jednostek uczestnictwa pomi´dzy fundusze

15 z∏

3. Op∏ata za zarzàdzanie funduszami
Fundusz Agresywny

3,8% wartoÊci aktywów brutto
ca∏ego funduszu rocznie

Fundusz Mieszany

2,75% wartoÊci aktywów brutto
ca∏ego funduszu rocznie

Fundusz Obligacji

1,9% wartoÊci aktywów brutto
ca∏ego funduszu rocznie

7. Op∏ata za ca∏kowità wyp∏at´ wartoÊci Polisy

0

8. Ró˝nica pomi´dzy cenà zakupu a sprzeda˝y jednostki

0%

9. Op∏ata za zwrot Êrodków, wyplat´ i wyp∏at´ transferowà
w pierwszym roku polisowym

50% wartoÊci rachunku IKE
LIMITY

Limity

Aktualna wysokoÊç

1. Minimalna wysokoÊç sk∏adki:
Roczna

Pó∏roczna

Kwartalna

Miesi´czna

240 z∏

120 z∏

60 z∏

20 z∏

Sk∏adka regularna IKE
Sk∏adka nieregularna

200 z∏
Odpowiednia cz´Êç wp∏aty na rachunek IKE,
o której mowa w art. VII ust. 4 Klauzuli

2. Maksymalna wysokoÊç sk∏adki regularnej IKE

Roczna

Pó∏roczna

Kwartalna

1/1

1/2

1/4

Miesi´czna
1/12

3. Alokacja

sk∏adek regularnych IKE i nieregularnych
wp∏aty transferowej

w pierwszym roku
polisowym*

w drugim i kolejnych
latach polisowych

100%

100%
100%

4. Minimalna wartoÊç jednostek uczestnictwa przenoszonych
pomi´dzy funduszami IKE

50 z∏

5. Minimalna wartoÊç jednostek uczestnictwa pozostajàcych na funduszu IKE,
z którego przenoszone sà jednostki uczestnictwa

100 z∏

*

dla potrzeb Klauzuli pierwszy rok polisowy liczony jest jako okres od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKE do koƒca roku
polisowego nast´pujàcego po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE. Kolejne lata polisowe sà to lata polisowe nast´pujàce
po pierwszym roku polisowym.

1.
2.

Tabela op∏at i limitów ustalana jest okresowo przez Towarzystwo.
Zmiany op∏at i limitów ustalane sà w oparciu o wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
publikowany przez GUS i nie mogà przekroczyç 150% wy˝ej wymienionego wskaênika. Wskaênik ten mierzony
jest za okres od dnia wprowadzenia niniejszej Tabeli op∏at i limitów do dnia dokonania zmiany. Je˝eli powy˝szy
wskaênik jest ujemny, Towarzystwo ma prawo nie dokonywaç zmian op∏at i limitów.
Niniejsza Tabela op∏at i limitów przyj´ta Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r.,
ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Klauzuli Prowadzenia Indywidualnego
Konta Emerytalnego i obowiàzuje od 10 sierpnia 2007 r.

3.

Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

ZASADY LOKOWANIA ÂRODKÓW UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITA¸OWEGO
§1

je˝eli statut funduszy opisanych w pkt. 5 nie dopuszcza
lokat w instrumenty wymienione w pkt. 4.
3) Fundusz Mieszany
a) aktywa Funduszu Mieszanego mogà byç lokowane
w instrumenty finansowe, o których mowa w §2,
z wy∏àczeniem pkt. 9,
b) instrumenty finansowe, o których mowa w §2 pkt. 4 mogà
stanowiç do 50% aktywów Funduszu Mieszanego.

Wykaz oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych
Towarzystwo tworzy nast´pujàce Ubezpieczeniowe Fundusze
Kapita∏owe:
a) Fundusz Agresywny,
b) Fundusz Mieszany,
c) Fundusz Obligacji.

§2
§5

Charakterystyka aktywów wchodzàcych w sk∏ad funduszu
Aktywa Funduszy mogà byç inwestowane w nast´pujàce
instrumenty finansowe:
1. papiery wartoÊciowe emitowane, por´czone lub
gwarantowane przez Skarb Paƒstwa oraz organizacje
mi´dzynarodowe, których cz∏onkiem jest Rzeczpospolita
Polska;
2. obligacje emitowane lub por´czone przez jednostki
samorzàdu terytorialnego lub zwiàzki jednostek samorzàdu
terytorialnego;
3. inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe o sta∏ej stopie dochodu;
4. akcje, w tym dopuszczone do publicznego obrotu;
5. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych;
6. inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe o zmiennej stopie dochodu;
7. listy zastawne;
8. depozyty bankowe;
9. instrumenty pochodne, jak opcje, transakcje terminowe typu
futures, transakcje zamienne, o ile s∏u˝à zmniejszeniu ryzyka
zwiàzanego z innymi aktywami stanowiàcymi pokrycie
rezerw techniczno--ubezpieczeniowych.

Zasady i terminy wyceny jednostek ubezpieczeniowego
funduszu kapita∏owego
1) Aktywa i zobowiàzania Funduszu wyceniane sà w wartoÊci
godziwej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci
i aktów wykonawczych.
2) WartoÊç aktywów i zobowiàzaƒ ustala si´ na ka˝dy Dzieƒ
Wyceny. Dniem Wyceny jest ka˝dy dzieƒ roboczy, za
wyjàtkiem sobót oraz ostatni dzieƒ kwarta∏u.
3) WartoÊç Aktywów Netto na dzieƒ wyceny ustala si´,
pomniejszajàc wartoÊç aktywów o zobowiàzania (w tym
rezerwy na wynagrodzenie Towarzystwa oraz koszty i wydatki
zwiàzane z aktywami Funduszu).
4) Z zastrze˝eniem pkt 5), z aktywów Funduszu pokrywane jest
wynagrodzenie Towarzystwa okreÊlone w OWU oraz koszty
i wydatki zwiàzane z aktywami Funduszu, w szczególnoÊci:
a) Koszty z tytu∏u us∏ug poÊrednictwa zwiàzanego
z nabywaniem i zbywaniem sk∏adników aktywów
Funduszu,
b) Koszty op∏at transakcyjnych zwiàzanych z nabywaniem
i zbywaniem sk∏adników aktywów Funduszu,
c) Koszty prowizji bankowych zwiàzanych z przekazywaniem Êrodków pieni´˝nych i obs∏ugà rachunków
bankowych w zwiàzku z zarzàdzaniem aktywami
Funduszu,
d) Koszty i op∏aty zwiàzane z przechowywaniem aktywów
Funduszu, stanowiàce równowartoÊç op∏at ponoszonych
na rzecz osób trzecich, z których poÊrednictwa
Towarzystwo jest zobowiàzane korzystaç na mocy
odr´bnych przepisów
e) Koszty i op∏aty zwiàzane z przechowywaniem oraz
weryfikacja wyceny aktywów Funduszu inne ni˝
wymienione w punkcie d,
f) Podatki i inne obcià˝enia na∏o˝one przez w∏aÊciwe
organy paƒstwowe w zwiàzku z zarzàdzaniem aktywami
Funduszu
5) w przypadku Êrodków gromadzonych na podstawie umów
o prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych,
z aktywów Funduszu pokrywane sà wy∏àcznie koszty
zwiàzane z realizacjà nabywania lub zbywania aktywów
funduszu, stanowiàce równowartoÊç op∏at ponoszonych na
rzecz osób trzecich, z których poÊrednictwa Towarzystwo jest
obowiàzane korzystaç na mocy odr´bnych przepisów oraz
op∏at´ z tytu∏u zarzàdzania ubezpieczeniowym funduszem
kapita∏owym.
6) Cen´ Jednostki Uczestnictwa ustala si´, dzielàc wartoÊç
Aktywów Netto Funduszu przez zarejestrowanà w ksi´gach
w Dniu Wyceny iloÊç Jednostek Uczestnictwa z dok∏adnoÊcià
do 4 miejsc po przecinku.
7) Towarzystwo informuje Uczestników Funduszu o Cenie
Jednostki Uczestnictwa poprzez publikacj´ w dzienniku
ogólnopolskim oraz na stronie internetowej.

§3
Kryteria doboru aktywów
Proporcje mi´dzy ró˝nymi kategoriami aktywów funduszy sà
uzale˝nione od rodzaju funduszu oraz podejmowanych decyzji
inwestycyjnych. Przy ocenie bie˝àcej i prognozowanej sytuacji
na rynku akcji, s∏u˝àcej podj´ciu decyzji o alokacji Êrodków oraz
doborze akcji do portfela, uwzgl´dniane b´dà m.in. analiza
sprawozdaƒ finansowych spó∏ek, prognozy finansowe, ocena
kadry zarzàdzajàcej, ocena pozycji rynkowej i perspektyw
rozwoju spó∏ek, poziom cen oraz ryzyko p∏ynnoÊci
poszczególnych akcji. Przy ocenie kszta∏towania rentownoÊci
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, s∏u˝àcej podj´ciu decyzji o
alokacji Êrodków oraz doborze instrumentów do portfela,
uwzgl´dniane b´dà m.in. bie˝àcy i prognozowany poziom stóp
procentowych, bie˝àcy i prognozowany poziom inflacji, ryzyko
p∏ynnoÊci.

§4
Zasady dywersyfikacji aktywów i ograniczenia inwestycyjne
1) Fundusz Agresywny
a) aktywa Funduszu Agresywnego mogà byç lokowane
w instrumenty finansowe o których mowa w §2.
b) instrumenty finansowe, o których mowa w §2 pkt. 4 mogà
stanowiç do 90% aktywów funduszu.
2) Fundusz Obligacji
a) aktywa Funduszu Obligacji mogà byç lokowane
w instrumenty finansowe, o których mowa w §2
z wy∏àczeniem pkt. 4 i 9,
b) aktywa Funduszu Obligacji mogà byç lokowane
w instrumenty finansowe, o których mowa w §2 pkt. 5
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Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego
§6
Niniejsze Zasady zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu
Towarzystwa Nr GL/ob/19/7/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. i majà
zastosowanie od 10 sierpnia 2007 r.
Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali ˚ycie T.U. S.A.
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