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UBEZPIECZENIE NA ¯YCIE
ZWI¥ZANE Z UBEZPIECZENIOWYM
FUNDUSZEM KAPITA£OWYM
„DORZECZE”
(IIF 02)

konto regularne – bêd¹ce czêœci¹ indywidualnego rachunku konto, na którym rejestrowane s¹ wszystkie zapisane
na indywidualnym rachunku jednostki wszystkich Funduszy, które pochodz¹ z wp³aty sk³adki regularnej;
wartoœæ konta regularnego – wartoœæ wszystkich jednostek zapisanych na koncie regularnym;
subkonto regularne – bêd¹ce czêœci¹ konta regularnego
subkonto, na którym s¹ rejestrowane wszystkie zapisane
na koncie regularnym jednostki jednego Funduszu;

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuj¹ siê do
indywidualnych umów Ubezpieczenia na ¯ycie Zwi¹zanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym.

konto dodatkowe – bêd¹ce czêœci¹ indywidualnego rachunku konto, na którym s¹ rejestrowane wszystkie zapisane na indywidualnym rachunku jednostki wszystkich
Funduszy, które pochodz¹ z wp³aty sk³adki dodatkowej;

ROZDZIA£ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. DEFINICJE

wartoœæ konta dodatkowego – wartoœæ wszystkich jednostek zapisanych na koncie dodatkowym;

W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wymienione
poni¿ej terminy maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:

subkonto dodatkowe – bêd¹ce czêœci¹ konta dodatkowego subkonto, na którym s¹ rejestrowane wszystkie zapisane na koncie dodatkowym jednostki jednego Funduszu;

Gerling Polska ¯ycie – Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna;

polisa – dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy;

ogólne warunki ubezpieczenia lub ogólne warunki – niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia;

rocznica polisy – ka¿da kolejna rocznica daty zawarcia
umowy, a je¿eli w danym roku kalendarzowym nie ma
dnia miesi¹ca odpowiadaj¹cego dacie zawarcia umowy –
ostatni dzieñ tego miesi¹ca;

umowa ubezpieczenia lub umowa – umowa Ubezpieczenia na ¯ycie Zwi¹zanego z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapita³owym;

metoda aktuarialna – metoda obliczeniowa wykorzystuj¹ca aparat matematyki ubezpieczeniowej i finansowej,
rachunku prawdopodobieñstwa oraz statystyki, uwzglêdniaj¹ca ogólne i szczegó³owe warunki ubezpieczenia oraz
zmianê wartoœci pieni¹dza w czasie;

Ubezpieczaj¹cy – strona umowy ubezpieczenia zobowi¹zana do op³acania sk³adek;

miesi¹c polisowy – pierwszy miesi¹c polisowy rozpoczyna siê w dniu zawarcia umowy, ka¿dy kolejny miesi¹c polisowy rozpoczyna siê w kolejnym miesi¹cu kalendarzowym w dniu, który liczb¹ dnia odpowiada dniowi zawarcia umowy, a gdyby takiego dnia nie by³o – w ostatnim
dniu miesi¹ca kalendarzowego; miesi¹c polisowy koñczy
siê w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ rozpoczêcia nastêpnego miesi¹ca polisowego;

Ubezpieczony – osoba, której ¿ycie podlega ochronie ubezpieczeniowej;
Uposa¿ony – osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego;
sk³adka regularna – sk³adka nale¿na Gerling Polska ¯ycie,
p³atna w terminach i wysokoœciach okreœlonych w umowie;

rok polisy albo rok polisowy – okres odpowiadaj¹cy 12 (dwunastu) miesi¹com polisowym, który rozpoczyna siê w ka¿d¹
rocznicê polisy i koñczy siê w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ
nastêpnej rocznicy polisy; w pierwszym roku polisowym –
okres od dnia zawarcia umowy do dnia poprzedzaj¹cego
dzieñ pierwszej rocznicy polisy.

dodatkowa sk³adka funduszowa (sk³adka dodatkowa) –
kwota, za któr¹ przydzielane s¹ jednostki funduszy, p³atna w dowolnych terminach i wysokoœci, nie mniejszej jednak ni¿ aktualnie obowi¹zuj¹ca minimalna sk³adka dodatkowa okreœlona zgodnie z Tabel¹ Op³at stanowi¹c¹
Za³¹cznik nr 1 do ogólnych warunków.

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita³owy – wydzielony fundusz aktywów Gerling Polska ¯ycie, stanowi¹cy rezerwê
tworzon¹ ze sk³adek ubezpieczeniowych wp³aconych na
podstawie umów ubezpieczenia na ¿ycie zwi¹zanych
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym, i inwestowany przez Gerling Polska ¯ycie wed³ug strategii inwestycyjnej okreœlonej w umowie ubezpieczenia.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest udzielanie przez Gerling Polska ¯ycie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ryzyka zgonu Ubezpieczonego (ochrona podstawowa).
Ubezpieczenie jest zwi¹zane z wybranymi przez Ubezpieczaj¹cego Funduszami.
2. Ubezpieczonym mo¿e byæ osoba, której wiek w dniu
podpisania wniosku wynosi nie mniej ni¿ 2 (dwa) lata i nie
wiêcej ni¿ 80 (osiemdziesi¹t) lat. W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków wiek Ubezpieczonego w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia ustala siê jako ró¿nicê
roku kalendarzowego, w którym zosta³ podpisany wniosek i roku kalendarzowego, w którym Ubezpieczony siê
urodzi³. Wiek Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy
ustala siê jako sumê jego wieku w dacie podpisania wniosku i liczby lat polisowych, które up³ynê³y.

jednostki Funduszu (jednostki) – czêœci o równej wartoœci, na które jest dzielony dany Fundusz, s³u¿¹ce do rozliczania operacji zwi¹zanych z tym Funduszem; jednostki
Funduszu maj¹ charakter wy³¹cznie pojêciowy i nie s¹
papierami wartoœciowymi;
indywidualny rachunek – prowadzony przez Gerling Polska ¯ycie rachunek, na którym zapisane s¹ wszystkie jednostki wszystkich Funduszy pochodz¹ce ze sk³adki wp³aconej na podstawie umowy, które zosta³y przydzielone
i nie zosta³y umorzone;

3. Ochrona podstawowa rozpoczyna siê w dniu wystawienia polisy, nie wczeœniej jednak ni¿ od nastêpnego dnia po
dniu op³acenia pierwszej sk³adki regularnej, i wygasa
w ka¿dym przypadku wygaœniêcia umowy.

wartoœæ indywidualnego rachunku – wartoœæ wszystkich
jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku;
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§ 3. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

8. Gerling Polska ¯ycie, dla zawieranych w danym roku
kalendarzowym umów ubezpieczenia, okreœla minimaln¹
wysokoœæ miesiêcznej, kwartalnej, pó³rocznej i rocznej
sk³adki regularnej, podaj¹c j¹ w Tabeli Op³at (minimalna
sk³adka regularna).

1. Ubezpieczaj¹cy sk³ada wniosek o zawarcie umowy na
formularzu Gerling Polska ¯ycie, wp³acaj¹c jednoczeœnie
zaliczkê na poczet pierwszej sk³adki regularnej.

§ 5. DODATKOWA SK£ADKA FUNDUSZOWA

2. Gerling Polska ¯ycie mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia, albo odmówiæ jej zawarcia, albo zaproponowaæ jej
zawarcie na zmienionych warunkach.

1. Ubezpieczaj¹cy, po zawarciu umowy mo¿e wp³acaæ
sk³adkê dodatkow¹ w dowolnych terminach i wysokoœci,
nie mniejszej jednak ni¿ minimalna sk³adka dodatkowa,
o której mowa w ust. 5. Sk³adka dodatkowa w ca³oœci
przeznaczona jest na nabycie jednostek, po potr¹ceniu
op³at, zgodnie z Tabel¹ Op³at. W razie dokonania wp³aty
ni¿szej ni¿ minimalna sk³adka dodatkowa, Gerling Polska ¯ycie zwróci wp³acon¹ kwotê Ubezpieczaj¹cemu
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wp³ywu tej kwoty
na rachunek bankowy Gerling Polska ¯ycie.

3. Umowê zawiera siê w formie pisemnej. Do zawarcia
umowy dochodzi w dniu wystawienia polisy przez Gerling Polska ¯ycie.
4. W razie odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia Gerling Polska ¯ycie zwróci Ubezpieczaj¹cemu wp³acon¹ przez
niego zaliczkê na poczet pierwszej sk³adki regularnej.
5. Umowa jest zawierana na czas nieokreœlony.

2. Gerling Polska ¯ycie przesy³a Ubezpieczaj¹cemu formularze wp³at sk³adki dodatkowej zawieraj¹ce dane wymagane przez Gerling Polska ¯ycie i niezbêdne dla identyfikacji
dokonywanych wp³at. Przy dokonywaniu p³atnoœci bez
u¿ycia wys³anych formularzy Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek podaæ imiê i nazwisko oraz numer wnioski ubezpieczeniowego lub polisy. Gerling Polska ¯ycie nie ponosi
odpowiedzialnoœci za szkody, straty i wszelkiego rodzaju
skutki wynikaj¹ce lub mog¹ce wynikn¹æ z naruszenia powy¿szego obowi¹zku.

ROZDZIA£ II.
SK£ADKA
§ 4. SK£ADKA REGULARNA
1. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany op³acaæ sk³adkê regularn¹ z góry miesiêcznie, kwartalnie, pó³rocznie, lub
rocznie w wysokoœci i terminach okreœlonych w umowie.
Termin p³atnoœci sk³adki regularnej jest zachowany, je¿eli przed jego up³ywem ca³a nale¿na kwota sk³adki regularnej wp³ynie na rachunek bankowy Gerling Polska ¯ycie
ostatnio wskazany Ubezpieczaj¹cemu na piœmie.

3. Wp³ata sk³adki dodatkowej nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku op³acania sk³adki regularnej.
4. Je¿eli ostatnia sk³adka dodatkowa zap³acona bezpoœrednio przed wygaœniêciem umowy nie zostanie do dnia
wygaœniêcia umowy rozdzielona celem przydzielenia jednostek, kwota takiej sk³adki powiêksza bezpoœrednio
wartoœæ konta dodatkowego.

2. Je¿eli, zgodnie z umow¹, nast¹pi zmiana dotycz¹ca
sk³adki regularnej, Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany op³acaæ sk³adkê w wysokoœci i terminach wynikaj¹cych z dokonanej zmiany. Ka¿da zmiana dotycz¹ca wysokoœci albo
terminów p³atnoœci sk³adki regularnej wymaga, pod rygorem niewa¿noœci, wystawienia przez Gerling Polska
¯ycie aneksu do polisy i dorêczenia aneksu Ubezpieczaj¹cemu, zgodnie z ogólnymi warunkami.

5. Kwotê sk³adki dodatkowej zap³acon¹ po wygaœniêciu
umowy zwraca siê Ubezpieczaj¹cemu w nominalnej wysokoœci.
6. Gerling Polska ¯ycie dla zawieranych w danym roku
kalendarzowym umów ubezpieczenia ustala minimaln¹
wysokoœæ sk³adki dodatkowej, która jest podawana
w Tabeli Op³at (minimalna sk³adka dodatkowa).

3. Termin p³atnoœci sk³adki regularnej up³ywa z dniem
zawarcia umowy.
4. Na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego, dorêczony Gerling Polska ¯ycie nie póŸniej ni¿ na 2 (dwa) miesi¹ce przed
rocznic¹ polisy, mo¿na dokonaæ zmiany terminów p³atnoœci i wysokoœci sk³adki regularnej. Zmiana ta odnosi
skutek od najbli¿szej rocznicy polisy przypadaj¹cej po
dorêczeniu Gerling Polska ¯ycie powy¿ej wymienionego
wniosku, o ile wszystkie wymagalne sk³adki regularne s¹
w ca³oœci op³acone.

§ 6. SKUTKI NIEZAP£ACENIA SK£ADKI
REGULARNEJ
1. W razie opóŸnienia z zap³at¹ sk³adki regularnej, dodatkowy okres do jej zap³aty wynosi 1 (jeden) miesi¹c polisowy, licz¹c od okreœlonego w umowie terminu jej p³atnoœci
(okres prolongaty). W okresie prolongaty Gerling Polska
¯ycie udziela pe³nej ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w danej umowie.

5. Gerling Polska ¯ycie przesy³a Ubezpieczaj¹cemu formularze wp³at sk³adki regularnej zawieraj¹ce dane wymagane przez Gerling Polska ¯ycie i niezbêdne dla identyfikacji
dokonywanych wp³at. Przy dokonywaniu p³atnoœci bez
u¿ycia wys³anych formularzy Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek podaæ imiê i nazwisko oraz numer wniosku ubezpieczeniowego lub polisy. Gerling Polska ¯ycie nie ponosi
odpowiedzialnoœci za szkody, straty i wszelkiego rodzaju
skutki wynikaj¹ce lub mog¹ce wynikn¹æ z naruszenia powy¿szego obowi¹zku.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie zap³aci zaleg³ej sk³adki regularnej w okresie prolongaty, Gerling Polska ¯ycie wyznacza dodatkowy termin do zap³aty zaleg³ej sk³adki (zwany
dalej terminem dodatkowym) wynosz¹cy 1 (jeden) miesi¹c polisowy, licz¹c od dnia up³ywu okresu prolongaty
i zawiadamia Ubezpieczaj¹cego o skutkach niezap³acenia sk³adki regularnej w piœmie przes³anym na ostatni,
znany Gerling Polska ¯ycie, adres Ubezpieczaj¹cego.
W terminie dodatkowym Gerling Polska ¯ycie, z zastrze¿eniem ust. 6, udziela pe³nej ochrony ubezpieczeniowej
przewidzianej dan¹ umow¹.

6. Je¿eli ostatnia sk³adka regularna zap³acona przed wygaœniêciem umowy nie zostanie do dnia wygaœniêcia umowy rozdzielona celem przydzielenia jednostek, kwota
takiej sk³adki powiêksza bezpoœrednio wartoœæ konta
regularnego.

3. Je¿eli w terminie dodatkowym nie zostanie zap³acona
zaleg³a sk³adka regularna, której okreœlony w umowie
termin p³atnoœci up³yn¹³ w okresie 2 (dwóch) lat polisowych od zawarcia umowy, umowa ubezpieczenia, z zastrze¿eniem ust. 6, wygasa w ostatnim dniu terminu do-

7. Kwotê sk³adki regularnej zap³acon¹ po wygaœniêciu
umowy zwraca siê Ubezpieczaj¹cemu w nominalnej wysokoœci.
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datkowego. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaœniêcia umowy, Gerling Polska ¯ycie wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu kwotê wykupu równ¹ wartoœci konta dodatkowego z dnia wygaœniêcia umowy pomniejszonej o op³atê
z tytu³u wykupu, je¿eli taka kwota bêdzie wystêpowaæ.

Gerling Polska ¯ycie na zawieszenie op³acania sk³adek do
dnia up³ywu okresu zawieszenia nie mog¹ byæ dokonywane jakiekolwiek zmiany umowy, w szczególnoœci:
1) zmiana terminów p³atnoœci sk³adki regularnej,
2) obni¿enie lub podwy¿szenie sk³adki regularnej,
3) indeksacja sk³adki regularnej.

4. Je¿eli w terminie dodatkowym nie zostanie zap³acona
zaleg³a sk³adka regularna, której okreœlony w umowie
termin p³atnoœci up³yn¹³ po 2 (dwóch) latach polisowych
od zawarcia umowy, skutki niezap³acenia takiej sk³adki
regularnej uzale¿nione od wartoœci konta regularnego
okreœlaj¹ postanowienia ust. 5 – 7 niniejszego paragrafu.

4. W okresie zawieszenia op³acania sk³adek regularnych
Gerling Polska ¯ycie udziela pe³nej ochrony przewidzianej umow¹, chyba ¿e przed up³ywem tego okresu dojdzie
do wygaœniêcia ochrony podstawowej.

§ 8. ZMIANA WYSOKOŒCI SK£ADKI
REGULARNEJ

5. Je¿eli wartoœæ konta regularnego bêdzie ni¿sza od wartoœci okreœlonej przez Gerling Polska ¯ycie metod¹ aktuarialn¹ jako umo¿liwiaj¹ca zawieszenie op³acania sk³adek
regularnych, lub Ubezpieczaj¹cy nie z³o¿y wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1, umowa ubezpieczenia, z zastrze¿eniem ust. 6, wygasa w ostatnim dniu terminu dodatkowego. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaœniêcia
umowy, Gerling Polska ¯ycie wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu
kwotê wykupu równ¹ wartoœci indywidualnego rachunku
z dnia wygaœniêcia umowy pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu, je¿eli taka kwota bêdzie wystêpowaæ.

1. Ubezpieczaj¹cy, który zamierza zmieniæ wysokoœæ sk³adki
regularnej sk³ada Gerling Polska ¯ycie pisemny wniosek
w tym zakresie. Wniosek nale¿y dorêczyæ Gerling Polska ¯ycie
nie póŸniej ni¿ na 2 (dwa) miesi¹ce przed rocznic¹ polisy.
2. Zmiana umowy przewidziana w postanowieniach niniejszego paragrafu wymaga, pod rygorem niewa¿noœci,
wystawienia przez Gerling Polska ¯ycie aneksu do polisy
i jego dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu, zgodnie z ogólnymi
warunkami.

6. Gerling Polska ¯ycie mo¿e wyraziæ zgodê na zawieszenie op³acania sk³adek na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego, poczynaj¹c od terminu p³atnoœci zaleg³ej sk³adki
zgodnie z postanowieniami § 7.

3. Gerling Polska ¯ycie udziela Ubezpieczaj¹cemu pisemnej odpowiedzi na wniosek. W razie wyra¿enia zgody na
zmianê umowy okreœlon¹ we wniosku Ubezpieczaj¹cego,
Gerling Polska ¯ycie wystawia aneks do polisy zawieraj¹cy now¹ wysokoœæ sk³adki regularnej i wysy³a ten aneks
Ubezpieczaj¹cemu wraz z listem rocznicowym albo
w odrêbnym piœmie. W rozumieniu ogólnych warunków,
listem rocznicowym jest pismo zawieraj¹ce informacje
dotycz¹ce umowy ubezpieczenia wysy³ane przez Gerling
Polska ¯ycie na co najmniej 30 (trzydzieœci) dni przed rocznic¹ polisy.

7. Je¿eli w terminie dodatkowym dojdzie do umorzenia
wszystkich jednostek zapisanych na koncie regularnym,
umowa i ochrona przewidziana umow¹ wygasaj¹ w dniu
dokonania takiego umorzenia, a Gerling Polska ¯ycie
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaœniêcia umowy wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu kwotê wykupu równ¹ wartoœci konta dodatkowego z dnia wygaœniêcia umowy, pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu, o ile taka kwota
bêdzie wystêpowaæ.

4. Zmiana umowy stwierdzona aneksem, o którym mowa
w ust. 3, obowi¹zuje od najbli¿szej rocznicy polisy przypadaj¹cej po dorêczeniu Gerling Polska ¯ycie wniosku
Ubezpieczaj¹cego zawieraj¹cego propozycjê dokonania
takiej zmiany.

§ 7. ZAWIESZENIE OP£ACANIA SK£ADEK
REGULARNYCH
1. Po up³ywie 2 (dwóch) lat polisowych od zawarcia umowy Ubezpieczaj¹cy mo¿e z³o¿yæ wniosek o wyra¿enie
przez Gerling Polska ¯ycie zgody na zawieszenie op³acania sk³adek regularnych. Gerling Polska ¯ycie wyrazi zgodê na zawieszenie op³acania sk³adek regularnych, je¿eli
³¹cznie s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) wniosek Ubezpieczaj¹cego zostanie dorêczony Gerling
Polska ¯ycie nie póŸniej ni¿ w okresie 50 (piêædziesiêciu) dni, licz¹c od terminu p³atnoœci sk³adki regularnej, od którego p³atnoœæ sk³adki ma byæ zawieszona,
2) w dniu wyra¿enia zgody na zawieszenie op³acania sk³adek regularnych, wartoœæ konta regularnego bêdzie wy¿sza lub równa wartoœci okreœlonej przez Gerling Polska
¯ycie metod¹ aktuarialn¹, jako umo¿liwiaj¹ca zawieszenie op³acania sk³adek regularnych.

§ 9. INDEKSACJA SK£ADKI REGULARNEJ
1. W ka¿dym liœcie rocznicowym Gerling Polska ¯ycie mo¿e
zaproponowaæ Ubezpieczaj¹cemu indeksacjê sk³adki regularnej podaj¹c procentowy wskaŸnik indeksacji oraz
wynikaj¹c¹ z jego zastosowania proponowan¹ wysokoœæ
sk³adki regularnej. WskaŸnik indeksacji okreœla Gerling
Polska ¯ycie.

2. Je¿eli warunki okreœlone w ust. 1 bêd¹ spe³nione, Gerling
Polska ¯ycie potwierdzi na piœmie swoj¹ zgodê na zawieszenie op³acania sk³adek regularnych, wskazuj¹c pocz¹tek okresu
zawieszenia oraz najbli¿szy termin p³atnoœci sk³adki regularnej przypadaj¹cy po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia op³acania sk³adek regularnych trwa 12 (dwanaœcie) miesiêcy polisowych. Zawieszenie nie mo¿e dotyczyæ okresu, za
który sk³adka regularna zosta³a op³acona.

2. Ubezpieczaj¹cy przyjmuje propozycje Gerling Polska
¯ycie indeksacji sk³adki regularnej, o której mowa w ust.
1 przez op³acenie, nie póŸniej ni¿ w dniu najbli¿szej rocznicy polisy przypadaj¹cej po przes³aniu listu rocznicowego zawieraj¹cego te propozycje, sk³adki regularnej w wysokoœci wynikaj¹cej z zastosowania wskaŸnika indeksacji
podanej w liœcie rocznicowym. Przyjêcie przez Ubezpieczaj¹cego propozycji Gerling Polska ¯ycie jest ostateczne i powoduje po stronie Ubezpieczaj¹cego obowi¹zek
op³acania sk³adki regularnej w wysokoœci wynikaj¹cej
z indeksacji w ka¿dym terminie p³atnoœci sk³adki regularnej, chyba ¿e jej wysokoœæ ulegnie zmianie, zgodnie
z postanowieniami ogólnych warunków.

3. Okres zawieszenia nie mo¿e byæ skrócony ani przed³u¿ony. Ubezpieczaj¹cy nie mo¿e zrezygnowaæ z zawieszenia
op³acenia sk³adek regularnych. Po wyra¿eniu zgody przez

3. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie dokona p³atnoœci sk³adki regularnej zgodnie z postanowieniami ust. 2, oznacza to
nie przyjêcie propozycji Gerling Polska ¯ycie.
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ROZDZIA£ III.
ŒWIADCZENIA

2) skróconego odpisu aktu zgonu oraz dokumentu stwierdzaj¹cego przyczynê zgonu,
3) dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ osoby uprawnionej do otrzymania œwiadczenia, oraz
4) innych dokumentów niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoœci Gerling Polska ¯ycie.

§ 10. ŒWIADCZENIE Z TYTU£U ZGONU
UBEZPIECZONEGO

4. Gerling Polska ¯ycie spe³ni œwiadczenie w terminie 30 (trzydziestu) dni, licz¹c od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. Gdyby wyjaœnienie w powy¿szym terminie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Gerling
Polska ¯ycie albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo¿liwe, œwiadczenie bêdzie spe³nione w ci¹gu 14 (czternastu)
dni od dnia, w którym nast¹pi wyjaœnienie tych okolicznoœci. Gerling Polska ¯ycie do³o¿y nale¿ytej starannoœci celem
ich wyjaœnienia.

W razie zgonu Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony podstawowej, Gerling Polska ¯ycie wyp³aci Uposa¿onemu:
1) sumê wp³aconych sk³adek regularnych pomniejszon¹
o kwotê czêœciowych wykupów dokonanych zgodnie
z postanowieniami § 20 i op³at za dokonanie tych wykupów, albo
2) bie¿¹c¹ wartoœæ konta regularnego, w zale¿noœci od
tego, która z tych kwot jest wy¿sza oraz
3) wartoœæ konta dodatkowego, o ile wartoœæ ta wystêpuje.

5. W przypadku odmowy wyp³aty œwiadczenia w ca³oœci lub
w czêœci Gerling Polska ¯ycie informuje pisemnie o tym
osobê uprawnion¹ wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê. Informacja zawiera pouczenie o mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej. Osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia mo¿e z³o¿yæ odwo³anie w ci¹gu 30 (trzydziestu) dni od dnia jego otrzymania.

§ 11. UPOSA¯ONY
1. Ubezpieczony w ka¿dym czasie mo¿e wskazaæ Uposa¿onego, któremu ma byæ wyp³acone œwiadczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonego.
2. Powy¿sze uprawnienie Ubezpieczony wykonuje przez
dorêczenie Gerling Polska ¯ycie oœwiadczenia, które powinno zawieraæ:
1) dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê Uposa¿onego,
2) dyspozycjê, ¿e Uposa¿ony ma prawo do ca³oœci albo
odpowiedniego procentu œwiadczenia,
3) datê z³o¿enia oœwiadczenia,
4) podpis Ubezpieczonego.

6. W przypadku odmowy uwzglêdnienia odwo³ania uprawnionemu przys³uguje prawo wniesienia powództwa do
s¹du powszechnego.
7. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniaj¹ siê z up³ywem lat 3 (trzech). Bieg przedawnienia roszczenia o œwiadczenie do Gerling Polska ¯ycie rozpoczyna siê w dniu, w którym nast¹pi³o zdarzenie objête ubezpieczeniem. Bieg
przedawnienia roszczenia o œwiadczenie do Gerling Polska
¯ycie przerywa siê przez zg³oszenie Gerling Polska ¯ycie tego
roszczenia lub przez zg³oszenie zdarzenia objêtego ubezpieczeniem a tak¿e przez ka¿d¹ czynnoœæ zg³oszon¹ przed s¹dem. Bieg przedawnienia rozpoczyna siê na nowo od dnia,
w którym zg³aszaj¹cy roszczenie lub zdarzenie otrzyma³ na
piœmie oœwiadczenie Gerling Polska ¯ycie o przyznaniu lub
odmowie œwiadczenia.

3. Oœwiadczenie o wskazaniu Uposa¿onego mo¿e byæ z³o¿one we wniosku o zawarcie umowy pod warunkiem i ze
skutkiem od dnia jej zawarcia.
4. Je¿eli Ubezpieczony wskaza³ kilku Uposa¿onych, udzia³
Uposa¿onego, którego wskazanie sta³o siê bezskuteczne,
przypada pozosta³ym Uposa¿onym proporcjonalnie do
ich udzia³ów w œwiadczeniu. Je¿eli wskazanie pozostaje
skuteczne jedynie wobec jednego Uposa¿onego, œwiadczenie przypada w ca³oœci temu Uposa¿onemu.

ROZDZIA£ IV.
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITA£OWY

5. Je¿eli Ubezpieczony nie wska¿e ¿adnego Uposa¿onego
albo, gdy wskazanie w stosunku do wszystkich Uposa¿onych jest bezskuteczne, œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego przys³uguje cz³onkowi rodziny Ubezpieczonego, wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) ma³¿onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) rodzeñstwo,
5) inne osoby, zaliczane zgodnie z Kodeksem Cywilnym do
grona spadkobierców ustawowych Ubezpieczonego.

§ 13. ZASADY OGÓLNE DOTYCZ¥CE
FUNDUSZU
1. Zasady zarz¹dzania Funduszami oraz dokonywania innych czynnoœci zwi¹zanych z Funduszami lub ich jednostkami okreœla umowa oraz Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego. Regulamin ten jest Za³¹cznikiem nr 2 do ogólnych warunków i stanowi ich integraln¹
czêœæ. W razie rozbie¿noœci pomiêdzy postanowieniami
ogólnych warunków a postanowieniami Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego, stosuje siê postanowienia ogólnych warunków.

§ 12. WYP£ATA ŒWIADCZEÑ
1. Zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia objêtego ochron¹
podstawow¹ powinno byæ z³o¿one na adres siedziby Gerling Polska ¯ycie.

2. Ubezpieczaj¹cy jest Uprawnionym, o którym mowa w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
Gerling Polska ¯ycie przesy³a, w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia otrzymania zawiadomienia, Ubezpieczaj¹cemu (w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej) oraz Uposa¿onemu lub innym osobom uprawnionym do otrzymania
œwiadczenia informacjê o dokumentach niezbêdnych do
ustalenia œwiadczenia.

3. Je¿eli nastêpuj¹ce czynnoœci dotycz¹ce op³at lub jednostek Funduszu nale¿y dokonaæ tego samego dnia, dokonuje siê je w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) pobranie op³aty za zarz¹dzanie Funduszem i wycena
Funduszu,
2) pobranie op³aty za prowadzenie indywidualnego rachunku i przydzielenie jednostek w razie wp³aty sk³adki,
3) pobranie zaleg³ych op³at,
4) pobranie op³aty od wykupu i wykup,
5) umorzenie jednostek w wypadkach innych ni¿ pobranie op³aty, wykup, zamiana Funduszy i zlikwidowanie
Funduszu,

3. Gerling Polska ¯ycie wyp³aca œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego na podstawie:
1) wniosku o przyznanie œwiadczenia z³o¿onego na odpowiednim formularzu,
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6) pobranie op³aty od zamiany Funduszy i zamiana Funduszy,
7) pobranie op³at nie wymienionych powy¿ej, z wyj¹tkiem niezaleg³ej op³aty za ochronê,
8) pobranie niezaleg³ej op³aty za ochronê,
9) zlikwidowanie Funduszu,
10) przeznaczenie wartoœci likwidacyjnej.

Nie mo¿na te¿ przeznaczyæ wartoœci likwidacyjnej pochodz¹cej z umorzenia jednostek zapisanych na subkoncie
dodatkowym na jednostki zapisane na koncie regularnym.
4. Wartoœæ likwidacyjna do momentu przeznaczenia powiêksza bezpoœrednio wartoœæ odpowiedniego konta.

ROZDZIA£ V.
WYKUP UBEZPIECZENIA

§ 14. INDYWIDUALNY RACHUNEK
1. Indywidualny rachunek odzwierciedla bie¿¹c¹ liczbê
i wartoœæ wszystkich nieumorzonych jednostek wszystkich
Funduszy pochodz¹cych ze sk³adek wp³aconych na podstawie umowy.

§ 18. ZASADY OGÓLNE
1. Wykup ubezpieczenia polega na umorzeniu na wniosek
Ubezpieczaj¹cego wszystkich lub niektórych jednostek
zapisanych na rachunku indywidualnym i wyp³acie Ubezpieczaj¹cemu, po pobraniu op³aty z tytu³u wykupu kwoty odpowiadaj¹cej czêœci albo ca³oœci wartoœci tego rachunku ustalonej na dzieñ wykupu.

2. Wartoœæ indywidualnego rachunku zale¿y w szczególnoœci od:
1) zmiany wartoœci jednostek, oraz
2) wysokoœci sk³adki ulokowanej w Fundusze, oraz
3) liczby jednostek umarzanych zgodnie z umow¹.

2. Dzieñ wykupu ustala Gerling Polska ¯ycie, z tym ¿e nie
mo¿e on wypadaæ póŸniej ni¿ 5 (pi¹tego) dnia roboczego,
licz¹c od dnia dorêczenia Gerling Polska ¯ycie wniosku
o wykup.

3. Wyci¹g z indywidualnego rachunku jest przesy³any
Ubezpieczaj¹cemu, nie rzadziej ni¿ raz w roku w liœcie
rocznicowym.

§ 15. PRZYDZIELANIE JEDNOSTEK

3. Kwoty wykupu okreœlone w niniejszym rozdziale wyp³aca siê w dniu p³atnoœci wykupu. Dzieñ p³atnoœci wykupu ustala Gerling Polska ¯ycie, z tym ¿e nie mo¿e on wypadaæ póŸniej ni¿ 30 (trzydziestego) dnia, licz¹c od dnia
dorêczenia Gerling Polska ¯ycie wniosku o wykup.

1. Jednostki s¹ przydzielane oddzielnie w razie wp³aty
sk³adki regularnej i wp³aty sk³adki dodatkowej.
2. Polecenie rozdzielenia sk³adki pomiêdzy Fundusze sk³ada siê oddzielnie dla sk³adki regularnej i sk³adki dodatkowej. W razie braku prawid³owego polecenia dotycz¹cego
sk³adki dodatkowej, do jej rozdzielenia pomiêdzy Fundusze stosuje siê odpowiednio aktualne prawid³owe polecenie dotycz¹ce sk³adki regularnej.

4. Wszelkich czynnoœci lub operacji zwi¹zanych z wykupem dokonuje siê odrêbnie na koncie dodatkowym i koncie regularnym.
5. Je¿eli wykup nie dotyczy wszystkich jednostek zapisanych na koncie regularnym albo na koncie dodatkowym,
Ubezpieczaj¹cy mo¿e wskazaæ we wniosku o wykup z danego konta Fundusz b¹dŸ Fundusze, których jednostki
zapisane odpowiednio na subkoncie lub subkontach regularnych albo na subkoncie lub subkontach dodatkowych maj¹ byæ umorzone celem wyp³aty kwoty wykupu.
1) wskazanie powinno okreœlaæ nazwê Funduszu, którego
jednostki maj¹ byæ umorzone. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy
zamierza wskazaæ wiêcej ni¿ jeden Fundusz, wskazanie
musi okreœlaæ nazwy Funduszy i procentowy udzia³
wartoœci jednostek tych Funduszy w kwocie wykupu.
2) w razie braku takiego wskazania, jednostki zostan¹ umorzone proporcjonalnie do wartoœci wszystkich jednostek
zapisanych na poszczególnych subkontach danego konta.
3) je¿eli wskazanie Ubezpieczaj¹cego nie mo¿e byæ w ca³oœci zrealizowane z braku odpowiedniej liczby jednostek na danym subkoncie, Gerling Polska ¯ycie przy umarzaniu jednostek post¹pi zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczaj¹cego w zakresie, w jakim bêdzie to mo¿liwe,
a w pozosta³ym zakresie jednostki zostan¹ umorzone
proporcjonalnie do wartoœci wszystkich jednostek zapisanych na poszczególnych subkontach danego konta.

§ 16. ZAMIANA FUNDUSZY
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e poleciæ Gerling Polska ¯ycie zamianê jednostek Funduszu albo Funduszy (Fundusze Ÿród³owe)
na jednostki innego Funduszu albo Funduszy (Fundusze
docelowe). Polecenie sk³ada siê oddzielnie dla jednostek
Funduszu zapisanych na koncie regularnym i jednostek
Funduszu zapisanych na koncie dodatkowym.
2. Nie mo¿na zamieniæ jednostek zapisanych na koncie
regularnym na jednostki zapisane na koncie dodatkowym.
Nie mo¿na te¿ zamieniæ jednostek zapisanych na koncie
dodatkowym na jednostki zapisane na koncie regularnym.
3. Zamiana Funduszy nastêpuje poprzez umorzenie jednostek Funduszy Ÿród³owych i przydzielenie jednostek
Funduszy docelowych.

§ 17. LIKWIDACJA FUNDUSZU
1. W dniu likwidacji danego Funduszu nastêpuje umorzenie wszystkich jednostek likwidowanego Funduszu. Wartoœæ likwidacyjna pochodz¹ca z umorzenia tych jednostek
jest przeznaczana na inne Fundusze.

6. Dokonanie czêœciowego wykupu ubezpieczenia, o którym mowa w § 20 lub § 21, ma ten skutek, ¿e umowa ubezpieczenia w dalszym ci¹gu pozostaje w mocy przy zachowaniu niezmienionej sk³adki. Liczba jednostek zapisanych
na koncie regularnym zmniejsza siê w dniu wykupu przez:
1) umorzenie liczby jednostek, których wartoœæ na dzieñ
wykupu odpowiada kwocie wykupu, oraz
2) umorzenie liczby jednostek, których wartoœæ na dzieñ
wykupu odpowiada kwocie op³aty za wykup.

2. Wartoœæ likwidacyjna jest obliczana i przeznaczana oddzielnie dla jednostek zapisanych na subkoncie regularnym i jednostek zapisanych na subkoncie dodatkowym.
Polecenie przeznaczenia wartoœci likwidacyjnej sk³ada siê
oddzielnie dla wartoœci likwidacyjnej pochodz¹cej z umorzenia jednostek zapisanych na subkoncie regularnym
i wartoœci likwidacyjnej pochodz¹cej z umorzenia jednostek u zapisanych na subkoncie dodatkowym.

§ 19. CA£KOWITY WYKUP UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e dokonaæ wykupu wszystkich jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku (ca³kowity wykup ubezpieczenia), je¿eli zostan¹ spe³nione ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:

3. Nie mo¿na przeznaczyæ wartoœci likwidacyjnej pochodz¹cej z umorzenia jednostek zapisanych na subkoncie
regularnym na jednostki zapisane na koncie dodatkowym.
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ROZDZIA£ VI.
OP£ATY

1) up³ynie okres 2 (dwóch) lat polisowych od zawarcia
umowy,
2) wszystkie wymagalne, do dnia dorêczenia Gerling Polska ¯ycie wniosku o wykup, sk³adki regularne s¹
w ca³oœci zap³acone,
3) wartoœæ indywidualnego rachunku w dniu wykupu jest
wiêksza od zera.

§ 22. ZASADY OGÓLNE
1. Op³aty s¹ pobierane w kolejnoœci przewidzianej w § 13
ust. 3. Op³ata, która sta³a siê nale¿na wczeœniej, jest pobierana przed op³at¹, która sta³a siê nale¿na póŸniej.

2. Je¿eli wszystkie warunki okreœlone w ust. 1 s¹ spe³nione, umowa wygasa w dniu dorêczenia Gerling Polska ¯ycie
wniosku o ca³kowity wykup ubezpieczenia, a kwota wykupu jest równa wartoœci indywidualnego rachunku z dnia
wykupu pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu.

2. Op³ata jest nale¿na w wysokoœci obowi¹zuj¹cej na dzieñ,
w którym sta³a siê nale¿na.
3. Je¿eli postanowienia niniejszego rozdzia³u zastrzegaj¹
na rzecz Gerling Polska ¯ycie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci danej op³aty stosuje siê opisane poni¿ej zasady. Wysokoœæ op³aty wynikaj¹ca z waloryzacji
obowi¹zuje od dnia podjêcia przez Gerling Polska ¯ycie
decyzji o waloryzacji. WskaŸnik waloryzacji Gerling Polska ¯ycie okreœla na podstawie wskaŸnika wzrostu cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych w stosunku rocznym,
og³aszanym przez GUS. Ka¿dej kolejnej waloryzacji podlega op³ata w wysokoœci obowi¹zuj¹cej w dniu waloryzacji. Na ka¿de ¿¹danie Ubezpieczaj¹cego Gerling Polska
¯ycie jest zobowi¹zane podaæ Ubezpieczaj¹cemu aktualn¹ zwaloryzowan¹ wysokoœæ op³aty.

3. Je¿eli warunki okreœlone w ust. 1 nie s¹ spe³nione, do
ca³kowitego wykupu ubezpieczenia nie dochodzi, a Gerling Polska ¯ycie powiadomi Ubezpieczaj¹cego o braku
mo¿liwoœci uwzglêdnienia wniosku w tym zakresie.

§ 20. CZÊŒCIOWY WYKUP UBEZPIECZENIA
1. Czêœciowy wykup konta regularnego przez umorzenie
niektórych jednostek zapisanych na koncie regularnym
(czêœciowy wykup ubezpieczenia) mo¿e nast¹piæ jedynie
za zgod¹ Gerling Polska ¯ycie.
2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e z³o¿yæ wniosek o dokonanie czêœciowego wykupu ubezpieczenia, je¿eli up³yn¹³ okres 2 (dwóch)
lat polisowych od zawarcia umowy, a wszystkie wymagalne,
do dnia dorêczenia Gerling Polska ¯ycie wniosku o wykup,
sk³adki regularne s¹ w ca³oœci zap³acone.

4. Je¿eli umowa nie stanowi inaczej, Gerling Polska ¯ycie
pobiera op³aty przez umorzenie jednostek zapisanych na
koncie regularnym na zasadach przewidzianych w ust. 5 – 8.
5. Op³ata jest rozdzielana pomiêdzy poszczególne subkonta regularne, proporcjonalnie do wartoœci wszystkich
jednostek zapisanych na poszczególnych subkontach regularnych na dzieñ, w którym op³ata sta³a siê nale¿na.
Pobranie op³aty nastêpuje przez umorzenie jednostek
zapisanych na subkoncie regularnym, których wartoœæ,
na dzieñ, w którym op³ata sta³a siê nale¿na, jest równa
wysokoœci op³aty przypadaj¹cej na to subkonto.

3. Gerling Polska ¯ycie podejmie decyzjê w przedmiocie
zgody lub odmowy udzielenia zgody na czêœciowy wykup
ubezpieczenia w terminie 5 (piêciu) dni roboczych od
otrzymania wniosku Ubezpieczaj¹cego. W razie wyra¿enia zgody na czêœciowy wykup, Gerling Polska ¯ycie okreœla kwotê wykupu i pobiera op³atê za wykup. Dzieñ wyra¿enia zgody jest dniem wykupu.
4. Je¿eli Gerling Polska ¯ycie nie wyrazi zgody na czêœciowy wykup, powiadomi Ubezpieczaj¹cego o decyzji odmownej na piœmie.

6. Je¿eli wszystkie jednostki zapisane na wszystkich subkontach regularnych nie wystarczaj¹ na pokrycie op³aty
w ca³oœci, zaleg³a op³ata jest pobierana przez umorzenie
jednostek przydzielanych w razie wp³aty przysz³ych sk³adek regularnych. Pobranie zaleg³ej op³aty ze sk³adek regularnych nastêpuje po pobraniu op³aty za prowadzenie
indywidualnego rachunku i przydzieleniu jednostek.

§ 21. WYKUP JEDNOSTEK ZAPISANYCH NA
KONCIE DODATKOWYM
1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie dokonaæ wykupu wszystkich lub niektórych jednostek zapisanych na
koncie dodatkowym.

7. Je¿eli wystêpuje wartoœæ likwidacyjna pochodz¹ca z umorzenia jednostek zapisanych na subkoncie regularnym,
pobranie op³aty przez umorzenie jednostek nastêpuje
w pierwszej kolejnoœci przez pomniejszenie tej wartoœci.
Je¿eli wartoœæ ta nie wystarcza na pokrycie op³aty w ca³oœci,
pozosta³¹ op³atê pobiera siê wówczas stosuj¹c postanowienia ust. 5 i 6.

2. Przy wykupie wszystkich jednostek zapisanych na koncie dodatkowym, kwota wykupu jest równa wartoœci konta dodatkowego z dnia wykupu pomniejszonej o op³atê
z tytu³u wykupu.

8. Je¿eli umowa przewiduje pobranie op³aty z konta dodatkowego, postanowienia ust. 5 – 7 stosuje siê odpowiednio.

3. Do wykupu niektórych jednostek zapisanych na koncie
dodatkowym dochodzi, je¿eli we wniosku o wykup z tego
konta Ubezpieczaj¹cy wska¿e kwotê wykupu, która jest
mniejsza od wartoœci konta dodatkowego z dnia wykupu
pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu.

9. Oprócz op³at przewidzianych w niniejszym rozdziale Gerling Polska ¯ycie pobiera op³atê za zarz¹dzanie okreœlon¹ w
Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego.

§ 23. OP£ATA ZA PROWADZENIE
INDYWIDUALNEGO RACHUNKU

4. W dniu wykupu dokonywanego z konta dodatkowego
umarza siê:
1) wszystkie jednostki zapisane na koncie dodatkowym,
je¿eli Ubezpieczaj¹cy z³o¿y³ wniosek o taki wykup, albo
2) niektóre jednostki odpowiadaj¹ce wartoœci kwoty wykupu ustalonej na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego
oraz jednostki odpowiadaj¹ce op³acie z tytu³u wykupu.

1. Gerling Polska ¯ycie pobiera op³atê za prowadzenie
indywidualnego rachunku. Op³ata ta jest obliczana i pobierana zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Tabel¹ Op³at jednocze-
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œnie z przydzieleniem jednostek, oddzielnie dla sk³adek
regularnych i sk³adek dodatkowych i wynosi nie wiêcej
ni¿ 5 % (piêæ procent) wp³aconej sk³adki.

4. Op³atê z tytu³u ca³kowitego wykupu ubezpieczenia ustala siê procentowo od wartoœci wszystkich jednostek zapisanych odpowiednio na koncie regularnym albo na koncie dodatkowym, przy czym stawki procentowe mog¹ siê
ró¿niæ w zale¿noœci od rodzaju konta. W wypadku czêœciowego wykupu ubezpieczenia stosuje siê stawki procentowe, o których mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym,
a podstaw¹ do obliczenia op³aty jest wartoœæ jednostek
podlegaj¹cych wykupowi. Op³atê pobiera siê oddzielnie
z konta regularnego lub z konta dodatkowego. Op³ata
z tytu³u ca³kowitego wykupu równa jest sumie op³at
z konta regularnego i konta dodatkowego.

2. Pobranie op³aty za prowadzenie indywidualnego rachunku nastêpuje w sposób okreœlony w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego.

§ 24. OP£ATY MIESIÊCZNE
1. Gerling Polska ¯ycie pobiera z konta regularnego nastêpuj¹ce miesiêczne op³aty:
1) op³atê za ochronê podstawow¹, ustalan¹ kwotowo
i obliczan¹ w sposób przewidziany w ust. 2,
2) op³atê polisow¹ z tytu³u kosztów administracyjnych
zwi¹zanych z obs³ug¹ umowy.
Op³aty za ochronê podstawow¹ s¹ nale¿ne za okres udzielania ochrony podstawowej.

5. Wysokoœæ op³aty od zmiany polecenia rozdzielenia
sk³adki pomiêdzy Fundusze jest ustalana kwotowo przez
Gerling Polska ¯ycie na dzieñ zawarcia umowy. Gerling
Polska ¯ycie zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci tej op³aty. Op³ata ta jest nale¿na w dniu
dorêczenia Gerling Polska ¯ycie oœwiadczenia Ubezpieczaj¹cego o zmianie polecenia. Jednak¿e pierwsza w danym roku polisowym zmiana tego polecenia jest bezp³atna. Op³ata ta jest pobierana z konta regularnego.

2. Wysokoœæ op³aty za ochronê podstawow¹ jest iloczynem wspó³czynnika prawdopodobieñstwa zgonu Ubezpieczonego w danym miesi¹cu polisowym i bie¿¹cej sumy
pod ryzykiem, gdzie:
1) wspó³czynnik prawdopodobieñstwa zgonu w danym
miesi¹cu polisowym ustala siê na podstawie polskich
tablic trwania ¿ycia lub innych wskaŸników statystycznych publikowanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny lub inn¹ instytucjê statystyczn¹ albo metodami
aktuarialnymi na podstawie analizy przebiegu szkodowoœci w Gerling Polska ¯ycie,
2) suma pod ryzykiem jest równa ró¿nicy pomiêdzy kwot¹
wymienion¹ w §10, pkt 1), 2) a bie¿¹c¹ wartoœci¹ konta
regularnego.

6. Wysokoœæ op³aty od zamiany Funduszy jest ustalana
kwotowo przez Gerling Polska ¯ycie na dzieñ zawarcia
umowy. Gerling Polska ¯ycie zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci tej op³aty. Jednak¿e pierwsza w danym roku polisowym zamiana Funduszy jest bezp³atna. Op³ata jest pobierana z konta, którego zamiana
dotyczy, w sposób wskazany w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego.
7. Wysokoœæ op³aty z tytu³u administrowania kontem
dodatkowym jest ustalana kwotowo przez Gerling Polska
¯ycie na dzieñ zawarcia umowy. Gerling Polska ¯ycie zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci
tej op³aty. Op³ata ta jest nale¿na w dniu nastêpuj¹cym po
dniu rozdzielenia sk³adki dodatkowej przez zapisanie
jednostek na subkontach dodatkowych zgodnie z poleceniem Ubezpieczaj¹cego. Op³ata jest pobierana z konta
dodatkowego.

3. Wysokoœæ op³aty za ochronê podstawow¹ ustalana jest
co miesi¹c w pierwszym dniu ka¿dego kolejnego miesi¹ca polisowego.
4. Wysokoœæ op³aty polisowej jest ustalana kwotowo przez
Gerling Polska ¯ycie na dzieñ zawarcia umowy. Gerling
Polska ¯ycie zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci tej op³aty.

ROZDZIA£ VII.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 25. INNE OP£ATY

§ 26. PRAWA UBEZPIECZAJ¥CEGO
DO WYPOWIEDZENIA UMOWY
ORAZ DO ODST¥PIENIA OD UMOWY

1. Gerling Polska ¯ycie pobiera op³aty z tytu³u nastêpuj¹cych operacji:
1) zawieszenia op³acania sk³adek regularnych,
2) wykupu ubezpieczenia,
3) zmiany polecenia rozdzielenia sk³adki regularnej albo
dodatkowej pomiêdzy Fundusze,
4) zamiany Funduszy,
5) administrowania kontem dodatkowym.

1. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ka¿dym czasie wypowiedzieæ
umowê. Okres wypowiedzenia wynosi 30 (trzydzieœci) dni
i rozpoczyna siê nastêpnego dnia po dorêczeniu Gerling Polska ¯ycie oœwiadczenia Ubezpieczaj¹cego o wypowiedzeniu umowy. Je¿eli oœwiadczenie o wypowiedzeniu umowy
zostanie dorêczone Gerling Polska ¯ycie w okresie prolongaty, o którym mowa w § 6 ust. 1 albo podczas dodatkowego
terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2, okres wypowiedzenia
podlega skróceniu i up³ywa odpowiednio w dniu, w którym
up³ywa okres prolongaty albo w dniu, w którym up³ywa
termin dodatkowy.

2. Ponadto Gerling Polska ¯ycie pobiera op³atê z tytu³u
zawarcia umowy ubezpieczenia, któr¹ ustala siê procentowo od kwoty sk³adki regularnej obliczonej za ca³y rok
polisowy. Op³ata ta jest pobierana z konta regularnego,
za lata polisowe okreœlone w Tabeli Op³at.
3. Wysokoœæ op³aty z tytu³u zawieszenia op³acania sk³adek regularnych jest ustalana kwotowo przez Gerling Polska ¯ycie na dzieñ zawarcia umowy. Gerling Polska ¯ycie
zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji tej op³aty. Op³ata ta jest nale¿na w dniu wyra¿enia zgody przez
Gerling Polska ¯ycie na zawieszenie op³acania sk³adek
regularnych w wysokoœci obowi¹zuj¹cej w tym dniu. Zawieszenie op³acania sk³adek regularnych jest bezp³atne,
je¿eli Ubezpieczaj¹cy korzysta z tej mo¿liwoœci po raz
pierwszy, jak te¿ w przypadkach, kiedy od dnia zakoñczenia okresu zawieszenia op³acania sk³adek regularnych
up³ynê³o co najmniej 24 (dwadzieœcia cztery) miesi¹ce
polisowe. Op³ata ta jest pobierana z konta regularnego.

2. Umowa wygasa w dniu, w którym up³ywa okres wypowiedzenia, chyba ¿e przed tym dniem wyst¹pi inna okolicznoœæ powoduj¹ca wygaœniêcie umowy.
3. Z³o¿enie oœwiadczenia o wypowiedzeniu zwalnia Ubezpieczaj¹cego z op³acenia sk³adki regularnej, której termin p³atnoœci przypada w okresie wypowiedzenia.
4. Je¿eli od dnia zawarcia umowy do dnia jej wygaœniêcia
wskutek wypowiedzenia up³ynê³y co najmniej 2 (dwa) lata
polisowe, Gerling Polska ¯ycie w terminie 30 (trzydzie-
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stu) dni, licz¹c od dnia wygaœniêcia umowy wskutek jej
wypowiedzenia, wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu kwotê wykupu równ¹ wartoœci indywidualnego rachunku z dnia wygaœniêcia umowy pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu, o ile taka kwota bêdzie wystêpowaæ.

3. Oœwiadczenia skierowane do Gerling Polska ¯ycie powinny byæ sk³adane na stosowanych przez Gerling Polska
¯ycie formularzach wniosków, zg³oszeñ, zawiadomieñ,
poleceñ oraz innych formularzach w³aœciwych dla danego oœwiadczenia. Formularze s¹ dostêpne w siedzibie
Gerling Polska ¯ycie, jednostkach terenowych Gerling
Polska ¯ycie i u upowa¿nionych przedstawicieli Gerling
Polska ¯ycie. Na pisemne ¿¹danie Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uposa¿onego, Gerling Polska ¯ycie dorêczy na adres wskazany w ¿¹daniu, formularz stosowany
dla danego oœwiadczenia.

5. Je¿eli wskutek wypowiedzenia umowa wygaœnie przed
up³ywem 2 (dwóch) lat polisowych od dnia jej zawarcia,
Gerling Polska ¯ycie w terminie 30 (trzydziestu) dni, licz¹c od dnia wygaœniêcia umowy, wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu kwotê wykupu równ¹ wartoœci konta dodatkowego
z dnia wygaœniêcia umowy pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu, o ile taka kwota bêdzie wystêpowaæ.

4. Oœwiadczenie, które nie zosta³o z³o¿one na formularzu
Gerling Polska ¯ycie, powinno zawieraæ wszystkie dane
okreœlone w formularzu stosowanym przez Gerling Polska ¯ycie dla danego oœwiadczenia. Ka¿de oœwiadczenie
musi zawieraæ dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê umowy,
której dotyczy, wskazywaæ czynnoœæ, której dotyczy, oraz
zawieraæ inne dane wymagane umow¹ dla czynnoœci, której oœwiadczenie dotyczy.

6. Ubezpieczaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy dorêczaj¹c Gerling Polska ¯ycie pisemne oœwiadczenie o odst¹pieniu od
umowy. Ubezpieczaj¹cy, nie bêd¹cy przedsiêbiorc¹ mo¿e
odst¹piæ od umowy ubezpieczenia w okresie 30 (trzydziestu) dni, zaœ przedsiêbiorca w okresie 7 (siedmiu) dni, licz¹c
od daty zawarcia umowy. W przypadku odst¹pienia od umowy Gerling Polska ¯ycie zwróci Ubezpieczaj¹cemu wp³acon¹
sk³adkê po potr¹ceniu kwoty nale¿nej Gerling Polska ¯ycie
za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

5. Je¿eli oœwiadczenie jest sk³adane przez pe³nomocnika
lub przedstawiciela ustawowego, do pisma zawieraj¹cego
takie oœwiadczenie, nale¿y odpowiednio do³¹czyæ pe³nomocnictwo wskazuj¹ce zakres umocowania z podpisem
poœwiadczonym przez notariusza albo przez upowa¿nionego pracownika Gerling Polska ¯ycie lub dokumenty urzêdowe potwierdzaj¹ce istnienie przedstawicielstwa ustawowego. Oœwiadczenie sk³adane przez pe³nomocnika lub
przedstawiciela ustawowego wymaga podpisu odpowiednio pe³nomocnika lub przedstawiciela ustawowego poœwiadczonego przez notariusza albo przez upowa¿nionego pracownika Gerling Polska ¯ycie.

§ 27. WYGAŒNIÊCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia wygasa w wyniku wyst¹pienia
chocia¿by jednej z poni¿ej wskazanych okolicznoœci:
1) odst¹pienia od umowy przez Ubezpieczaj¹cego,
2) wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczaj¹cego,
3) zgonu Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony
podstawowej,
4) w ka¿dym przypadku przewidzianym w § 6,
5) z³o¿enia wniosku o ca³kowity wykup ubezpieczenia,
o ile s¹ spe³nione wszystkie warunki do dokonania ca³kowitego wykupu,
6) wartoœæ konta regularnego nie wystarczy na pokrycie
op³at przewidzianych dan¹ umow¹.

§ 29. DORÊCZENIA
1. Skierowane do Gerling Polska ¯ycie wnioski, oœwiadczenia, zawiadomienia, zg³oszenia lub inne pisma dotycz¹ce umowy s¹ dorêczane wy³¹cznie przez przes³anie
pisma na adres Gerling Polska ¯ycie za pokwitowaniem
jego odbioru. Pisma skierowane do Gerling Polska ¯ycie
uznaje siê za dorêczone w dniu ich przyjêcia w siedzibie
Gerling Polska ¯ycie. Je¿eli pismo skierowane do Gerling
Polska ¯ycie nie zawiera identyfikacji umowy albo oœwiadczenie zawarte w piœmie nie zawiera danych pozwalaj¹cych na ustalenie przedmiotu i zakresu danego oœwiadczenia, Gerling Polska ¯ycie po otrzymaniu pisma zwróci
siê do osoby, która z³o¿y³a pismo o jego odpowiednie
uzupe³nienie. Skutek dorêczenia takiego pisma nastêpuje, w rozumieniu umowy, w dniu dorêczenia prawid³owo
sporz¹dzonego pisma uzupe³niaj¹cego.

2. W ka¿dym przypadku wygaœniêcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jednostki zapisane na indywidualnym rachunku podlegaj¹ umorzeniu.
3. Je¿eli w zwi¹zku z wygaœniêciem umowy ubezpieczenia niniejsze warunki przewiduj¹ wyp³atê Ubezpieczaj¹cemu kwoty wykupu równej wartoœci indywidualnego
rachunku albo wartoœci konta regularnego, albo wartoœci
konta dodatkowego z dnia wygaœniêcia umowy, kwota
wykupu wystêpuje, o ile wskazana dla danego przypadku
wygaœniêcia umowy wartoœæ indywidualnego rachunku
albo wartoœæ konta regularnego albo wartoœæ konta dodatkowego obliczona wed³ug stanu na dzieñ wygaœniêcia
umowy, pomniejszona o nale¿ne op³aty przewidziane
umow¹, bêdzie wiêksza od zera. Kwota wykupu nie jest
oprocentowana.

2. Pismo Gerling Polska ¯ycie skierowane do Ubezpieczaj¹cego albo Ubezpieczonego albo Uposa¿onego uznaje siê
za dorêczone z chwil¹ dorêczenia go pod ostatnio znany
Gerling Polska ¯ycie adres osoby, do której pismo jest
skierowane.

§ 28. SK£ADANIE OŒWIADCZEÑ
DOTYCZ¥CYCH UMOWY

§ 30. ZMIANA ADRESU LUB SIEDZIBY

1. Oœwiadczenia woli b¹dŸ wiedzy przewidziane umow¹
albo sk³adane w zwi¹zku z jej wykonaniem wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

1. Zg³oszenie Gerling Polska ¯ycie zmiany adresu wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci i jest skuteczne
od dnia jego dorêczenia Gerling Polska ¯ycie. Zg³oszenie
zmiany adresu nie ma wp³ywu na skutecznoœæ pism Gerling
Polska ¯ycie przes³anych na poprzedni adres przed dorêczeniem Gerling Polska ¯ycie zg³oszenia zmiany adresu.

2. Je¿eli umowa nie stanowi inaczej, oœwiadczenia woli
sk³adane przez Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub
Uposa¿onego, wymagaj¹ podpisu poœwiadczonego przez
notariusza albo przez upowa¿nionego pracownika Gerling Polska ¯ycie. Poœwiadczenia podpisu Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego na dokumentach, wnioskach
lub oœwiadczeniach sk³adanych przed zawarciem umowy
mo¿e dokonaæ agent albo upowa¿niony pracownik Gerling Polska ¯ycie.

2. Gerling Polska ¯ycie jest zobowi¹zane powiadomiæ o zmianie swojej siedziby przez dwukrotne og³oszenie w dzienniku
o zasiêgu ogólnokrajowym oraz nie póŸniej ni¿ w najbli¿szym liœcie rocznicowym wysy³anym do Ubezpieczaj¹cego
po zmianie siedziby.
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§ 31. DOK£ADNOŒÆ OBLICZEÑ
I ZAOKR¥GLENIA

prawnymi w zwi¹zku z umow¹ lub umow¹ dodatkow¹,
jest s¹d w³aœciwy ze wzglêdu na siedzibê Gerling Polska
¯ycie, albo sad w³aœciwy dla miejsca zamieszkania, albo
siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego, Uposa¿onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

1. Je¿eli z umowy nie wynika co innego, do ustalania kwot,
wartoœci i iloœci w niej przewidzianych stosuje siê nastêpuj¹ce zasady:
1) kwoty, wartoœci i iloœci przewidziane w umowie ustala
siê z dok³adnoœci¹ do drugiego miejsca po przecinku,
chyba ¿e z poni¿szych postanowieñ albo z postanowieñ Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego wynika co innego,
2) z dok³adnoœci¹ do czwartego miejsca po przecinku ustala siê liczbê wszystkich jednostek danego Funduszu
zapisanych na danym subkoncie, koncie albo indywidualnym rachunku.

2. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. W przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy ma miejsce zamieszkania lub siedzibê zarz¹du w pañstwie Unii
Europejskiej, prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo tego pañstwa. Je¿eli Ubezpieczaj¹cym jest
osoba fizyczna maj¹ca miejsce zamieszkania w pañstwie
cz³onkowskim Unii Europejskiej innym ni¿ pañstwo, którego jest obywatelem, Ubezpieczaj¹cy mo¿e wybraæ prawo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, którego
jest obywatelem.
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ¯ycie Zwi¹zanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym
(IIF 02) zosta³y uchwalone przez Zarz¹d Gerling Polska
Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna
uchwa³¹ Nr 57/Z/2003 z dnia 03.12.2003r. i wchodz¹ w ¿ycie
z dniem 01.01.2004r., z zastrze¿eniem § 32 ust. 2, który
wchodzi w ¿ycie z dniem przyst¹pienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej.

2. Zaokr¹glenia nastêpuj¹ na zasadach ogólnych.

§ 32. W£AŒCIWOŒÆ S¥DU
1. S¹dem w³aœciwym do rozpatrywania wszelkich sporów
wynik³ych pomiêdzy Gerling Polska ¯ycie a Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczonym, Uposa¿onym lub ich nastêpcami

Prezes Zarz¹du
Gerling Polska ¯ycie

Wiceprezes Zarz¹du
Gerling Polska ¯ycie

William B. Havaris

Norbert Rawa
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