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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na �ycie i do�ycie db Elita 

Funduszy XII_3 (zwane dalej WU) stosuje si� w umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polis� 
nr HW0000030, zawartej przez Towarzystwo Ubezpiecze� na �ycie „WARTA” Spółka Akcyjna 
z siedzib� w Warszawie przy ul Chmielnej 85/87, zwana dalej ubezpieczycielem, z Deutsche 
Bank Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej ubezpieczaj�cym. 

2. W niniejszych WU maj� zastosowanie nast�puj�ce definicje: 
1)  certyfikat ubezpieczenia – dokument potwierdzaj�cy obj�cie ubezpieczonego ochron� 

ubezpieczeniow�; 
2)  deklaracja przyst�pienia – o�wiadczenie woli osoby przyst�puj�cej do ubezpieczenia, 

stanowi�ce zgod� na obj�cie ochron� ubezpieczeniow� w ramach umowy ubezpieczenia; 
3)  Warunki Finansowe Ubezpieczenia – zał�cznik do WU, w którym ubezpieczyciel okre�la 

parametry techniczne umowy ubezpieczenia, takie jak okres odpowiedzialno�ci, okres 
subskrypcji, sposób obliczania premii i inne wskazane w niniejszych WU; 

4)  Klient – osoba fizyczna korzystaj�ca z usług ubezpieczaj�cego; 
5)  okres odpowiedzialno�ci – okres, w którym ubezpieczyciel udziela ochrony 

ubezpieczeniowej, okre�lony w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia; 
6)  okres subskrypcji – okres, w którym mo�na przyst�powa� do umowy ubezpieczenia na 

podstawie deklaracji przyst�pienia, okre�lony w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia; 
7)  premia – kwota wypłacana dodatkowo przez ubezpieczyciela w przypadku do�ycia 

ubezpieczonego do ko�ca okresu odpowiedzialno�ci, której sposób obliczenia opisany jest w 
Warunkach Finansowych Ubezpieczenia; 

8)  składka – kwota w wysoko�ci wskazanej w deklaracji przyst�pienia, nale�na z tytułu obj�cia 
ochron� ubezpieczeniow� danego ubezpieczonego; 

9)  składka zainwestowana – kwota zdefiniowana na potrzeby okre�lenia warto�ci �wiadczenia, 
równa składce pomniejszonej o opłat� wst�pn�; 

10)  opłata wst�pna – opłata pobierana ze składki, okre�lona w Warunkach Finansowych 
Ubezpieczenia. Opłata wst�pna stanowi opłat� przeznaczon� na pokrycie cz��ci kosztów 
dystrybucji ubezpieczenia; 

11)  �wiadczenie – kwota, któr� ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu w razie zaj�cia zdarzenia 
przewidzianego w umowie ubezpieczenia; 

12)  ubezpieczony – osoba fizyczna, która zło�yła deklaracj� przyst�pienia i której �ycie jest 
obj�te ochron� ubezpieczeniow�; 

13)  umowa ubezpieczenia – umowa grupowego ubezpieczenia na �ycie i do�ycie zawarta 
mi�dzy ubezpieczycielem a ubezpieczaj�cym, potwierdzona polis� nr HW0000030; 

14)  uprawniony – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj�ca 
osobowo�ci prawnej, której w przypadku zaj�cia zdarzenia przewidzianego w umowie 
ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaca �wiadczenie; 

15)  warto�� wykupu – kwota, któr� ubezpieczyciel wypłaca w zwi�zku z wyst�pieniem 
ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
§ 2 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest �ycie ubezpieczonego.  
2. W ramach umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:  

1) zgonu ubezpieczonego;  
2) do�ycia przez ubezpieczonego do ko�ca okresu odpowiedzialno�ci. 

SKŁADKA 
§ 3 

1. Do zapłaty składki zobowi�zany jest ubezpieczaj�cy. Ubezpieczyciel i ubezpieczaj�cy 
dopuszczaj� mo�liwo�� sfinansowania składki przez ubezpieczonego. W takim wypadku 
ubezpieczony o�wiadcza wol� sfinansowania składki. 

2. Składka nale�na za danego ubezpieczonego jest składk� jednorazow�, której wysoko�� nie mo�e 
by� ni�sza ni� minimalna wysoko�� składki wskazana w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 
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3. Wpływ składek nale�nych z tytułu obj�cia ochron� ubezpieczeniow� wszystkich ubezpieczonych 
powinien nast�pi� na rachunek ubezpieczyciela najpó�niej nast�pnego dnia roboczego po 
zako�czeniu okresu subskrypcji. 

4. Z kwoty składki wpłaconej za danego ubezpieczonego ubezpieczyciel pobiera opłat� wst�pn�,  
w wysoko�ci wskazanej w deklaracji przyst�pienia. Wysoko�� opłaty wst�pnej jest okre�lona  
w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 

SUMA UBEZPIECZENIA 
§ 4 

Suma ubezpieczenia stanowi�ca podstaw� ustalenia wysoko�ci �wiadczenia z tytułu zgonu 
ubezpieczonego oraz z tytułu do�ycia ubezpieczonego do ko�ca okresu odpowiedzialno�ci równa jest  

1) dla Wariantu 100 – 100% warto�ci składki zainwestowanej; 
2) dla Wariantu 95 – 95% warto�ci składki zainwestowanej; 

PRZYST�PIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 5 

1. Ubezpieczeniem mo�e by� obj�ta osoba, która w dniu przyst�pienia do umowy ubezpieczenia 
uko�czyła 18 lat. 

2. Podstaw� obj�cia ochron� ubezpieczeniow� jest spełnienie ł�cznie nast�puj�cych warunków: 
1) zło�enie i podpisanie deklaracji przyst�pienia oraz wpłata składki w okresie subskrypcji,  

w wysoko�ci wskazanej w deklaracji przyst�pienia, nie ni�szej ni� minimalna wysoko�� 
wskazana w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, przez ka�d� z osób przyst�puj�cych do 
ubezpieczenia; 

2) zebranie w okresie subskrypcji sumy składek w wysoko�ci co najmniej kwoty minimalnej sumy 
składek za ubezpieczonych, wskazanej w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia i wpływ 
tych składek na rachunek ubezpieczyciela w terminie wskazanym w § 3 ust. 3. 

3. Zło�enie deklaracji przyst�pienia oraz wpłata składki przez ubezpieczonych mo�liwe jest tylko  
w okresie subskrypcji. Mo�liwe jest zło�enie kilku deklaracji przyst�pienia przez jedn� osob�. 

4. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2) ochrona ubezpieczeniowa 
nie powstaje, a składki wpłacone zostaj� zwrócone ubezpieczonym.  

5. Przyst�pienie do ubezpieczenia nast�puje z dniem rozpocz�cia okresu odpowiedzialno�ci. 
6. Ubezpieczyciel ma prawo odwoła� subskrypcj�, do ostatniego dnia trwania okresu subskrypcji 

wł�cznie oraz ma prawo zdecydowa� o nie rozpocz�ciu okresu odpowiedzialno�ci do dnia 
poprzedzaj�cego dzie� pocz�tku okresu odpowiedzialno�ci wł�cznie, a tym samym  nie obj�� 
ochron� ubezpieczeniow� osób, które zło�yły deklaracj� przyst�pienia, w przypadku gdy nie 
b�dzie w stanie zagwarantowa� utrzymania któregokolwiek z Parametrów subskrypcji okre�lonych 
w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 

7. W przypadku odwołania okresu subskrypcji  i decyzji o nie rozpocz�ciu okresu odpowiedzialno�ci, 
zgodnie z ust. 6, ubezpieczyciel w dniu podj�cia ww. decyzji informuje o niej ubezpieczaj�cego, 
ochrona ubezpieczeniowa nie powstaje, a wpłacone składki zostaj� zwrócone ubezpieczonym.  

8. Certyfikat ubezpieczenia wystawiany jest przez ubezpieczyciela w terminie do 10 dni od 
pierwszego dnia okresu odpowiedzialno�ci i dor�czany ubezpieczonemu. 

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNO�CI UBEZPIECZYCIELA 
§ 6 

1. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela rozpoczyna si� od dnia wskazanego w Warunkach 
Finansowych Ubezpieczenia jako pocz�tek okresu odpowiedzialno�ci, pod warunkiem spełnienia 
przesłanek okre�lonych w § 5 ust. 2 . 

2. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela w stosunku do ka�dego ubezpieczonego ko�czy si�: 
1) z dniem zgonu ubezpieczonego; 
2) z dniem wyst�pienia ubezpieczonego z ubezpieczenia, na zasadach opisanych w § 12; 
3) z dniem do�ycia przez ubezpieczonego do ko�ca okresu odpowiedzialno�ci. 

WYSOKO�CI �WIADCZE� UBEZPIECZYCIELA 
§ 7 

1. Z tytułu zgonu ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu �wiadczenie w wysoko�ci 
103% sumy ubezpieczenia, nie wi�cej jednak ni� warto�� sumy ubezpieczenia powi�kszon�  
o kwot� wskazan� jako limit �wiadczenia z tytułu zgonu, który okre�lony został w Warunkach 
Finansowych Ubezpieczenia. 

2. W przypadku �wiadczenia z tytułu zgonu limit �wiadczenia przypadaj�cy na danego 
ubezpieczonego równy jest limitowi okre�lonemu przez ubezpieczyciela w Warunkach 
Finansowych Ubezpieczenia. W przypadku zło�enia wi�cej ni� jednej deklaracji przyst�pienia 
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limit, o którym wy�ej mowa ulega podziałowi na deklaracje proporcjonalnie do sumy 
ubezpieczenia okre�lonej w danej deklaracji przyst�pienia. 

3. Z tytułu do�ycia przez ubezpieczonego do ko�ca okresu odpowiedzialno�ci, ubezpieczyciel 
wypłaca uprawnionemu �wiadczenie w wysoko�ci równej sumie ubezpieczenia powi�kszonej  
o kwot� premii obliczonej w sposób okre�lony w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.  
W przypadku, gdy premia przyjmuje warto�� 0, �wiadczenie z tytułu do�ycia równe jest sumie 
ubezpieczenia. 

USTALENIE I WYPŁATA �WIADCZE� PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 
§ 8 

1. 	wiadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wypłacane jest na podstawie zło�onego do 
ubezpieczyciela wniosku o wypłat� �wiadczenia, do którego uprawniony zobowi�zany jest 
doł�czy� dokumenty wskazane przez ubezpieczyciela, niezb�dne do ustalenia zasadno�ci  
i wysoko�ci �wiadczenia.  

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj�ciu zdarzenia obj�tego ochron� ubezpieczeniow�, w terminie 
do 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, ubezpieczyciel podejmuje post�powanie 
dotycz�ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadno�ci zgłoszonych roszcze� i wysoko�ci 
�wiadczenia, a tak�e informuje osob� wyst�puj�c� z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na 
który osoba ta wyraziła zgod�, jakie dokumenty s� potrzebne do ustalenia �wiadczenia, je�eli jest 
to niezb�dne do dalszego prowadzenia post�powania. 

3. Ubezpieczyciel wypłaca �wiadczenie z tytułu zgonu w terminie do 30 dni, licz�c od daty 
otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu (wniosku o wypłat� �wiadczenia). 

4. W przypadku, gdy w terminie okre�lonym w ust. 3 wyja�nienie okoliczno�ci koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela albo wysoko�ci �wiadczenia okazało si� niemo�liwe, 
�wiadczenie powinno by� spełnione w ci�gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale�ytej 
staranno�ci wyja�nienie tych okoliczno�ci było mo�liwe. Jednak�e bezsporn� cz��� �wiadczenia 
ubezpieczyciel wypłaca w terminie, o którym mowa w ust. 3.   

5. Wypłata �wiadczenia z tytułu do�ycia ubezpieczonego do ko�ca okresu odpowiedzialno�ci 
dokonywana jest przez ubezpieczyciela w terminie do 10 dni roboczych, licz�c od dnia ko�ca 
okresu odpowiedzialno�ci, na rachunek wskazany przez ubezpieczonego w deklaracji 
przyst�pienia. W przypadku zmiany numeru rachunku okre�lonego w deklaracji przyst�pienia, w 
trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, realizacja �wiadczenia dokonywana jest na ostatni 
wskazany przez ubezpieczonego numer rachunku.   

6. Za dat� wypłaty �wiadczenia uznaje si� dzie� uznania rachunku osoby, na rzecz której 
�wiadczenie jest spełniane – kwot� nale�nego �wiadczenia. 

7. W razie odmowy wypłaty �wiadczenia, ubezpieczyciel zobowi�zany jest uzasadni� swoje 
stanowisko na pi�mie, w którym pouczy uprawnionego o przysługuj�cym mu prawie dochodzenia 
swych roszcze� na drodze s�dowej. 

8. Powództwo o roszczenia wynikaj�ce z umowy ubezpieczenia mo�na wytoczy� albo według 
przepisów o wła�ciwo�ci ogólnej albo przez s�d wła�ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczaj�cego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.  

§ 9 
1. Ubezpieczony mo�e wskaza� uprawnionego do otrzymania �wiadczenia od ubezpieczyciela  

z tytułu zgonu ubezpieczonego, zarówno przy przyst�powaniu do umowy ubezpieczenia, jak i w 
ka�dym czasie w trakcie jej obowi�zywania. 

2. Ubezpieczony ma prawo w ka�dym czasie obowi�zywania umowy ubezpieczenia zmieni� lub 
odwoła� wskazanie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Ubezpieczony składa wniosek o zmian� uprawnionego pisemnie za po�rednictwem 
ubezpieczaj�cego. 

§ 10 
1. Je�eli ubezpieczony wskazał wi�cej ni� jednego uprawnionego do otrzymania �wiadczenia, 

�wiadczenie wypłaca si� uprawnionym w wysoko�ci wynikaj�cej ze wskazania procentowego 
udziału w �wiadczeniu. Je�eli ubezpieczony nie wskazał udziału tych osób w �wiadczeniu 
przyjmuje si�, i� udziały tych osób w �wiadczeniu s� równe. 

2. Je�eli uprawniony wskazany przez ubezpieczonego, zgodnie z § 9, zmarł przed �mierci� 
ubezpieczonego lub umy�lnie przyczynił si� do zgonu ubezpieczonego, to wskazanie 
uprawnionego staje si� bezskuteczne . 

3. Je�eli w chwili �mierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do �wiadczenia, to �wiadczenie 
przypada członkom rodziny ubezpieczonego, według nast�puj�cej kolejno�ci: 
1) mał�onek;  
2) w równych cz��ciach dzieci, je�eli brak jest mał�onka; 
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3) w równych cz��ciach rodzice, je�eli brak jest mał�onka i dzieci; 
4) w równych cz��ciach inne osoby powołane do dziedziczenia po ubezpieczonym z ustawy – 

Kodeks Cywilny, z wył�czeniem Gminy i Skarbu Pa�stwa, je�eli brak jest mał�onka, dzieci  
i rodziców. 

4. Je�eli w chwili �mierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do �wiadczenia i nie �yje �adna 
z osób wymienionych w ust. 3, to �wiadczenie przypada, w cz��ciach równych, osobom 
powołanym do dziedziczenia po ubezpieczonym z testamentu. 

WYŁ�CZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO�CI UBEZPIECZYCIELA 
§ 11 

1. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego ogranicza si� do wypłaty 
�wiadczenia w wysoko�ci warto�ci wykupu nie przekraczaj�cej 100% sumy ubezpieczenia, je�eli 
zgon jest bezpo�rednim lub po�rednim nast�pstwem jednego z nast�puj�cych zdarze�: 
1)  samookaleczenia lub okaleczenia na własn� pro�b�; 
2)  działa� wojennych, stanu wojennego; 
3)  czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru; 
4)  poddania si� ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza 

kontrol� lekarzy lub innych osób uprawnionych; 
5)  zara�enia si� ubezpieczonego wirusem HIV; 
6)  ska�enia j�drowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni 

nuklearnej, chemicznej, biologicznej) b�d� napromieniowania. 
2. Odpowiedzialno�� ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego jest ograniczona do wypłaty 

�wiadczenia w wysoko�ci warto�ci wykupu nie przekraczaj�cej 100% sumy ubezpieczenia, je�eli 
do zgonu ubezpieczonego przyczyniła si� choroba zdiagnozowana lub leczona przed dniem 
przyst�pienia do umowy ubezpieczenia lub wypadek zaistniały przed tym dniem. 

3. Odpowiedzialno�ci� ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego nie s� obj�te zdarzenia, 
które powstały w wyniku popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ci�gu pierwszych 
dwóch lat od daty przyst�pienia do umowy ubezpieczenia. W takim przypadku ubezpieczyciel 
wypłaca spadkobiercy ubezpieczonego warto�� wykupu. Wypłata warto�ci wykupu nast�puje na 
wniosek spadkobiercy, przy czym na potrzeby ustalenia warto�ci wykupu przez dzie� zło�enia 
wniosku o dokonanie wykupu rozumie si� dzie�, w którym spadkobierca zło�ył ubezpieczycielowi 
wniosek. Warto�� wykupu jest obliczana i wypłacana w terminie okre�lonym w § 12 ust. 4 i na 
zasadach tam opisanych. 

WYST�PIENIE Z UMOWY UBEZPIECZENIA 
§ 12 

1. Ubezpieczony mo�e zrezygnowa� z przyst�pienia do umowy ubezpieczenia lub wyst�pi� z umowy 
ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczony mo�e zrezygnowa� z przyst�pienia do umowy ubezpieczenia w okresie subskrypcji 
poprzez zło�enie formularza rezygnacji z przyst�pienia do ubezpieczenia/wniosku o zwrot wpłaty. 
W takim przypadku składka wpłacona na rzecz ubezpieczonego zostanie zwrócona w cało�ci  
w terminie do 14 dni od dnia zło�enia formularza rezygnacji z przyst�pienia do 
ubezpieczenia/wniosku o zwrot wpłaty.  

3. Ubezpieczony mo�e zrezygnowa� z przyst�pienia do umowy ubezpieczenia po okresie 
subskrypcji i przed rozpocz�ciem okresu odpowiedzialno�ci poprzez zło�enie o�wiadczenia  
o rezygnacji z przyst�pienia do ubezpieczenia. W takim przypadku składka wpłacona na rzecz 
ubezpieczonego zostanie zwrócona w cało�ci w terminie do 14 dni od dnia zło�enia formularza 
rezygnacji z przyst�pienia do ubezpieczenia/wniosku o zwrot wpłaty 

4. Ubezpieczony mo�e wyst�pi� z umowy ubezpieczenia w okresie odpowiedzialno�ci poprzez 
zło�enie za po�rednictwem ubezpieczaj�cego wniosku o dokonanie wykupu. W takim przypadku 
ubezpieczyciel dokona wypłaty warto�ci wykupu w wysoko�ci, której sposób obliczenia został 
okre�lony w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, w terminie do 28 dni od dnia otrzymania 
wniosku o dokonanie wykupu. 

POSTANOWIENIA KO�COWE 
§ 13 

1. Zawiadomienia i o�wiadczenia, w zwi�zku z umow� ubezpieczenia, powinny by� składane na 
pi�mie.  

2. Zasada, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy korespondencji skierowanej do ubezpieczonego 
dotycz�cej certyfikatu ubezpieczenia oraz do�ycia przez ubezpieczonego do ko�ca okresu 
odpowiedzialno�ci, je�eli ubezpieczony udost�pnił ubezpieczycielowi adres elektroniczny. 

3. Strony s� zobowi�zane do wzajemnego informowania si� o ka�dej zmianie adresu zamieszkania 
lub siedziby.  
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4. Ubezpieczony powinien informowa� ubezpieczyciela o ka�dej zmianie danych podanych na 
deklaracji przyst�pienia. 

5. Je�eli po obj�ciu danego ubezpieczonego ochron� ubezpieczeniow� doszło do zmiany nazwiska 
b�d� imienia ubezpieczonego lub uprawnionego, osoba składaj�ca wniosek o wypłat� 
�wiadczenia zobowi�zana jest przedstawi� dokumenty uzasadniaj�ce jej prawo do �wiadczenia 
zgodnie z danymi posiadanymi przez ubezpieczyciela. 

6. Przez dzie� zło�enia wniosku do ubezpieczyciela (lub odpowiednio dor�czenia lub otrzymania 
wniosku przez ubezpieczyciela) rozumie si� dzie� dor�czenia wniosku do ubezpieczyciela. 

7. Skargi i za�alenia zgłaszane przez ubezpieczonego lub uprawnionego powinny by� dor�czane do 
ubezpieczyciela, w formie pisemnej. Skargi i za�alenia rozpatrywane s� przez ubezpieczyciela w 
terminie do 30 dni od daty ich dor�czenia, z zastrze�eniem ust. 8. 

8. Gdyby w powy�szym terminie rozpatrzenie skarg i za�ale� okazało si� niemo�liwe ze wzgl�du na 
nie wyja�nienie wszystkich okoliczno�ci, wówczas rozpatrzenie nast�pi w ci�gu 14 dni licz�c od 
dnia, w którym przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci wyja�nienie tych okoliczno�ci było mo�liwe. 

9. Informacja o wyniku rozpatrzenia zgłoszonej skargi lub za�alenia przekazywana jest osobie 
zgłaszaj�cej w formie pisemnej. Organem wła�ciwym do rozpatrywania skarg i za�ale� jest 
jednostka organizacyjna ubezpieczyciela wyznaczona do spraw rozpatrywania reklamacji i innych 
skarg. 

10. Niezale�nie od postanowie� niniejszych WU ubezpieczyciel wykonuje swoje obowi�zki 
informacyjne w zakresie wynikaj�cym z aktualnie obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

11. Opodatkowanie �wiadcze� wypłacanych przez ubezpieczyciela nast�pi zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 z pó�n. zm.) albo ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 z pó�n. zm). 	wiadczenie wypłacane 
przez ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn,  
w zwi�zku z art. 831 § 3 ustawy kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z pó�n. zm.). 

§ 14 
1. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia ulegaj� przedawnieniu z upływem 3 lat. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych WU maj� zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustaw reguluj�cych działalno�� ubezpieczeniow�, a tak�e odpowiednie 
przepisy podatkowe.  
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WARUNKI FINANSOWE UBEZPIECZENIA 
Zał�cznik do Warunków Ubezpieczenia 
 

Grupowe ubezpieczenie na �ycie i do�ycie db Elita Funduszy XII_3 – Wariant 100  

Okres subskrypcji 02.03.2015 –  25.03.2015 

Okres odpowiedzialno�ci 31.03.2015 – 05.04.2018 

Minimalna składka za 
danego ubezpieczonego 2 000 zł 

Nr rachunku bankowego 
do wpłaty Składki 25 1140 1010 0000 3242 6800 1012 

Opłata wst�pna nie wi�cej ni� 1,5% składki, wysoko�� opłaty ustalona jest w deklaracji przyst�pienia 

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej oraz 
wysoko�ci �wiadcze	 

zgon ubezpieczonego: 
	wiadczenie w wysoko�ci 103% sumy ubezpieczenia nie wi�cej jednak ni� warto�� 
sumy ubezpieczenia powi�kszona o limit �wiadczenia z tytułu zgonu. 

do�ycie przez ubezpieczonego do ko	ca okresu odpowiedzialno�ci: 
	wiadczenie w wysoko�ci sumy ubezpieczenia powi�kszonej o kwot� Premii 
ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy Premia przyjmuje warto�� 0, wysoko�� 
�wiadczenia z tytułu do�ycia równa jest sumie ubezpieczenia.  

Limit �wiadczenia z tytułu 
zgonu 

15 000 zł - dla osób, które do dnia 31.03.2015  wł�cznie nie uko�czyły 70 roku �ycia 
750 zł - dla osób, które do dnia 31.03.2015 wł�cznie uko�czyły 70 rok �ycia 

Suma ubezpieczenia 100% składki zainwestowanej 

Parametry subskrypcji 

Instrument bazowy: Koszyk funduszy okre�lony poni�ej: 

L.p. (i) Nazwa funduszu 
i 

Kod Bloomberg 
Waga w 
koszyku 

1 BlackRock Global Funds MERGAAA LX Equity 50% 

2 JPMorgan Investment Funds JPGIAEA LX Equity 50% 
 

P - warto�� znajduj�ca si� w przedziale domkni�tym od 30%  do 60%  ostateczny 
poziom P zostanie ustalony po zako�czeniu subskrypcji i okre�lony w certyfikacie 
ubezpieczenia 

Sposób obliczenia Premii 

);0( PxWSAxMAXPREMIA =  

Gdzie: 
SA - warto�� składki zainwestowanej za danego ubezpieczonego 
P - współczynnik partycypacji okre�lony w cz��ci „Parametry subskrypcji” 
W – u�redniony wynik Koszyka funduszy obliczony zgodnie z poni�szym wzorem: 

�
=

−

=

2

1 )(

)()(

2

1

i iWP

iWPiWS
xW  

Gdzie: 
WS(i) – �rednia arytmetyczna z wycen funduszu i (i=1,2) z nast�puj�cych dni: 
30.09.2015, 31.03.2016, 30.09.2016, 31.03.2017, 29.09.2017, 05.04.2018  
WP(i) – wycena funduszu i (i=1,2) z dnia 31.03.2015 
 
 
Przy czym dla dni, w których nie jest ustalana warto�� Instrumentu bazowego obowi�zuje 
zasada “Modified Following Business Day Convention”, która oznacza �e je�li dany dzie� nie 
jest dniem roboczym do wylicze� przyjmuje si� najbli�szy dzie� roboczy, jednak�e  
w przypadku gdy taki dzie� wyst�puje w kolejnym miesi�cu, wówczas do ustalenia warto�ci 
brany jest pod uwag� najbli�szy dzie� roboczy poprzedzaj�cy dan� dat�.�  
Przez dzie� roboczy nale�y rozumie� przedmiotowy dzie� zdefiniowany na potrzeby poj�cia 
„bie��cej warto�ci składki zainwestowanej”, wskazany w niniejszym zał�czniku poni�ej.  
Powy�sza zasada ma zastosowanie dla dni nie b�d�cych dniami roboczymi, jak równie� dla 
przypadku opisanego w Zastrze�eniach poni�ej. 
 
Premia doliczana jest do sumy ubezpieczenia z tytułu do�ycia ubezpieczonego do 
ko�ca okresu odpowiedzialno�ci, która równa jest 100% składki zainwestowanej. 
W przypadku gdy PREMIA = 0, suma ubezpieczenia z tytułu do�ycia równa jest 
100% składki zainwestowanej. 
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Zastrze�enia 

W przypadku, gdy w Okresie odpowiedzialno�ci z przyczyn niezale�nych od 
ubezpieczyciela instrument finansowy, od którego zale�na jest wysoko�� Premii, 
zostanie wycofany lub nast�pi istotna zmiana zasad ustalania jego warto�ci lub 
nast�pi pogorszenie warunków płynno�ciowych instrumentu bazowego w stopniu 
uniemo�liwiaj�cym zabezpieczanie zawartych przez ubezpieczyciela transakcji 
zwi�zanych z tym instrumentem bazowym, albo te� z innego powodu nie b�dzie 
mo�liwe ustalenie jego warto�ci, ubezpieczyciel ma prawo zast�pi� go instrumentem 
finansowym lub indeksem instrumentów finansowych o najbardziej zbli�onym według 
ubezpieczyciela charakterze i profilu ryzyka inwestycyjnego lub ustali� Premi� na 
inn� dat� ni� dzie� zako�czenia okresu odpowiedzialno�ci tj. na ostatni dzie�,  
w którym mo�liwe było ustalenie warto�ci instrumentu finansowego. 

Warto�� wykupu 
 
Warto�� wykupu = bie��ca warto�� składki zainwestowanej – opłata za wykup 
 

Bie��ca warto�� składki 
zainwestowanej 

Bie��ca warto�� składki zainwestowanej jest okre�lana przez ubezpieczyciela w dniach 
ustalenia i jest równa warto�ci instrumentu finansowego zapewniaj�cego wypłat� Premii oraz 
warto�ci bie��cej sumy ubezpieczenia obliczonej z uwzgl�dnieniem rynkowych stóp 
procentowych odpowiadaj�cych czasowi do ko�ca okresu odpowiedzialno�ci powi�kszonych  
o mar�� nie wy�sz� ni� 3 punkty procentowe. 
Gdzie: 

− dzie� ustalenia – to 5. i 20. dzie� ka�dego miesi�ca kalendarzowego, w którym ustalana jest 
bie��ca warto�� składki zainwestowanej, a je�eli te dni s� innymi ni� dni robocze lub dniami, 
w których niemo�liwe jest podanie warto�ci, ww. warto�� ustalana jest na najbli�szy dzie� 
roboczy nast�puj�cy odpowiednio po 5. i 20. dniu miesi�ca kalendarzowego, 

− dzie� roboczy – dzie� tygodnia od poniedziałku do pi�tku, z wył�czeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy w rozumieniu prawa polskiego lub prawa angielskiego oraz dni, w których 
nie funkcjonuj� giełdy, na których notowane s� instrumenty finansowe wchodz�ce w skład 
instrumentu bazowego , a tak�e z wył�czeniem dni wolnych od pracy okre�lonych przez 
Zarz�d Spółki TUn� „WARTA” S.A. Informacj� o dniach wolnych od pracy, ubezpieczyciel 
przekazuje ubezpieczaj�cemu oraz ubezpieczonemu na jego ��danie. 

Opłata za wykup 

Opłata pobierana w przypadku wyst�pienia przez ubezpieczonego z umowy 
ubezpieczenia od dnia 31.03.2015  do dnia 05.04.2018 w wysoko�ci 1% warto�ci 
składki zainwestowanej, na pokrycie: kosztów zwi�zanych z umorzeniem cz��ci 
instrumentu finansowego zapewniaj�cego wypłat� premii, kosztów dystrybucji 
ubezpieczenia przypadaj�cych na dany stosunek ubezpieczenia nie uwzgl�dnionych 
w opłacie wst�pnej, kosztów ubezpieczyciela zwi�zanych z wykonywaniem umowy 
ubezpieczenia oraz kosztów zwi�zanych z obsług� wyst�pienia ubezpieczonego  
z umowy ubezpieczenia. 

Opłata za rezygnacj� z 
przyst�pienia do umowy 
ubezpieczenia 

Od dnia 02.03.2015 do dnia 30.03.2015 – bez opłat 

Minimalna suma składek 
za ubezpieczonych 5 000 000 zł 

 
 
 
 
 
 

 

 


