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REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU 
KAPITALOWEGO 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1. DEFINICJE 
W rozumieniu niniejszego Regulaminu Ubezpieczeniowego 
Funduszu Kapitałowego zwanego dalej Regulaminem 
wymienione poni�ej terminy maj� nast�puj�ce znaczenie: 
Gerling Polska "ycie – Gerling Polska Towarzystwo 
Ubezpiecze% na &ycie Spółka Akcyjna; 
 
umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia na �ycie 
zwi�zanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, 
zawarta z Gerling Polska &ycie; 
 
ogólne warunki – ogólne warunki ubezpieczenia maj�ce 
zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia; 
 
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy – wydzielony 
fundusz aktywów Gerling Polska &ycie, stanowi�cy rezerw� 
tworzon�  ze składek funduszowych oraz dodatkowych 
składek funduszowych, lokowanych w Fundusze, i 
zarz�dzany przez Gerling Polska &ycie według strategii 
inwestycyjnej okre.lonej w niniejszym Regulaminie; 
 
Fundusz – cz�.ć Ubezpieczeniowego Funduszu 
Kapitałowego o okre.lonej strategii inwestycyjnej okre.lonej 
w niniejszym Regulaminie; 
  
jednostki Funduszu (jednostki)– cz�.ci o równej warto.ci, 
na które jest dzielony dany Fundusz, słu��ce do rozliczania 
operacji zwi�zanych z tym Funduszem; jednostki Funduszu 
maj� charakter wył�cznie poj�ciowy i nie s� papierami 
warto.ciowymi; 
 
składka – ustalona zgodnie z ogólnymi warunkami cz�.ć 
składki (składka funduszowa i dodatkowa składka 
funduszowa) wpłacanej z tytułu danej umowy 
ubezpieczenia, za któr� przydzielane s� jednostki Funduszy; 
 
Uprawniony – osoba uprawniona do składania Gerling 
Polska &ycie polece% dotycz�cych ulokowania w Fundusze 
.rodków pochodz�cych ze składek wpłacanych na podstawie 
danej umowy ubezpieczenia; 
 
dzie5 roboczy – dzie%, który nie jest dniem uznanym 
ustawowo za wolny od pracy ani sobot�, ani dniem wolnym 
od pracy w Gerling Polska &ycie na podstawie uchwały 
Zarz�du.  
§2.   ZAKRES STOSOWANIA 
1.� Niniejszy Regulamin stosuje si� do wszystkich Funduszy 

utworzonych przez Gerling Polska &ycie i zwi�zanych z 
umowami ubezpieczenia. 

2.� Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje si�, o ile 
ogólne warunki nie stanowi� inaczej. 

 

§3. PRAWA UPRAWNIONEGO 
Przewidziane niniejszym Regulaminem prawa Uprawnionego 
odnosz� si� do:  
1)� lokowania w Fundusze .rodków pochodz�cych ze 

składek wpłacanych na podstawie danej umowy 
ubezpieczenia, oraz 

2)� czynno.ci dotycz�cych jednostek Funduszy 
pochodz�cych z wpłaty tych składek. 

§4. ZARZ9DZANIE FUNDUSZEM 
1.� Zarz�dzanie Funduszem polega na nabywaniu i 

zbywaniu jego aktywów. 
2.� Aktywa Funduszu s� lokowane tak, aby ryzyko 

inwestycyjne wła.ciwe dla strategii inwestycyjnej 
Funduszu było jak najmniejsze, przy zachowaniu 
płynno.ci aktywów wystarczaj�cej do prawidłowego 
działania Funduszu. 

3.� Gerling Polska &ycie odpowiada za nale�yt� staranno.ć 
w zarz�dzaniu Funduszem zgodnie ze strategi� 
inwestycyjn� Funduszu. Gerling Polska &ycie nie 
gwarantuje okre.lonego dochodu z Funduszu, ani 
okre.lonej warto.ci jego jednostki. Uprawniony ponosi 
ryzyko inwestycyjne zwi�zane z lokowaniem aktywów 
Funduszu; nie uchybia to obowi�zkom Gerling Polska 
&ycie wynikaj�cym z umowy ubezpieczenia. 

4.� Ulokowanie w danym Funduszu .rodków pochodz�cych 
z wpłaty składki polega na:  
1)� przeznaczeniu na ten Fundusz wpłaconej składki, 

albo  
2)� zamianie, na jednostki tego Funduszu, jednostek 

innego Funduszu, albo 
3)� przeznaczeniu na ten Fundusz warto.ci 

likwidacyjnej pochodz�cej z umorzenia jednostek 
innego, zlikwidowanego, Funduszu. 

§5.  STRATEGIA FUNDUSZU 
1.� Strategia inwestycyjna Funduszu, zwana dalej 

„Strategi� Funduszu”, okre.la cele inwestycyjne danego 
Funduszu i rodzaje aktywów, które mog� si� na% 
składać. 

2.� Strategia Funduszu mo�e okre.lać:  
1)� dopuszczalny udział w Funduszu aktywów 

poszczególnych rodzajów, lub  
2)� przypadki, w których Gerling Polska &ycie mo�e j� 

zmienić, lub 
3)� postanowienia szczególne w stosunku do 

niniejszego Regulaminu 
Strategie Funduszy wskazane przez Ubezpieczaj�cego w 
umowie ubezpieczenia s� zał�cznikami do niniejszego 
Regulaminu. 

3.� Gerling Polska &ycie mo�e utworzyć nowe Fundusze. 
Je�eli Uprawniony, po dor�czeniu mu Strategii nowego 
Funduszu, zło�y Gerling Polska &ycie polecenie 
ulokowania w tym Funduszu .rodków pochodz�cych z 
wpłaty składki, b�dzie to uwa�ane za przyj�cie tej 
Strategii przez Uprawnionego i doł�czenie Funduszu do 
umowy ubezpieczenia. 
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ROZDZIAŁ II 
OPERACJE ZWI9ZANE Z FUNDUSZEM 

§6.  PRZYDZIELANIE JEDNOSTEK FUNDUSZY 
1.� Jednostki Funduszy s� przydzielane w razie wpłaty 

składki na podstawie danej umowy ubezpieczenia. 
2.� Dzie% przydzielenia okre.la Gerling Polska &ycie. Dzie% 

ten wypada w ci�gu 5 (pi�ciu) dni roboczych od 
wpłyni�cia składki, a je�eli w dniu wpłyni�cia składki 
nie mo�na było jej zidentyfikować – od dnia jej 
zidentyfikowania. Zidentyfikowanie składki oznacza 
ustalenie umowy ubezpieczenia, na podstawie której 
składka została wpłacona, osób, za które składka 
została wpłacona wraz z okre.leniem składki 
przypadaj�cej na ka�d� z tych osób, a tak�e - o ile 
umowa ta przewiduje wi�cej ni� jeden rodzaj składki - 
rodzaju składki. Je�eli jednak dana umowa 
ubezpieczenia przewiduje, �e składka jest płatna w 
okre.lonym terminie, powy�szy termin pi�ciodniowy nie 
mo�e rozpocz�ć biegu wcze.niej ni� ostatniego dnia 
terminu płatno.ci tej składki. Nadto powy�szy termin 
pi�ciodniowy nie mo�e rozpocz�ć biegu przed dniem, w 
którym zacz�ło obowi�zywać pierwsze prawidłowe 
polecenie rozdzielenia składki pomi�dzy Fundusze, o 
którym mowa w ust.3. T� ostatni� zasad� stosuje si� 
odpowiednio, je�eli dotychczasowe polecenie 
wymieniało tylko zlikwidowane Fundusze. 

3.� Wpłacona składka jest rozdzielana pomi�dzy 
poszczególne Fundusze istniej�ce w dniu przydzielenia, 
zgodnie z odpowiednim poleceniem Uprawnionego, 
które obowi�zuje na ten dzie%. Polecenie obowi�zuje 
pocz�wszy od pierwszego dnia roboczego po dniu jego 
dor�czenia do siedziby Gerling Polska &ycie.  
Polecenie winno wskazywać, jaki procent składki ma 
zostać przeznaczony na dany Fundusz; procenty 
dotycz�ce poszczególnych Funduszy powinny wynosić 
razem 100% (sto procent). Procenty dotycz�ce 
Funduszy zlikwidowanych s� rozdzielane pomi�dzy 
pozostałe Fundusze wymienione w poleceniu 
stosunkowo do procentów dotycz�cych tych pozostałych 
Funduszy. 

4.� Uprawniony nie mo�e odwołać polecenia rozdzielenia 
składki pomi�dzy Fundusze, lecz mo�e je zmienić 
dor�czaj�c do siedziby Gerling Polska &ycie 
o.wiadczenie o zmianie tego polecenia. O.wiadczenie o 
zmianie polecenia jest bezskuteczne, je�eli w jego 
wyniku polecenie stałoby si� nieprawidłowe. 
O.wiadczenie o zmianie polecenia obowi�zuje od 
pierwszego dnia roboczego po dniu dor�czenia 
o.wiadczenia do siedziby Gerling Polska &ycie.  

5.� Je�eli ogólne warunki tak stanowi�, od zmiany 
polecenia rozdzielenia składki pobierana jest opłata, 
której wysoko.ć przewiduj� ogólne warunki. Opłata jest 
pobierana przez umorzenie jednostek ka�dego 
Funduszu. Cz�.ć opłaty przypadaj�ca na Fundusz 
odpowiada udziałowi warto.ci jednostek tego Funduszu 
w ogólnej warto.ci jednostek wszystkich Funduszy.  

6.� Je�eli ogólne warunki tak stanowi�, przy wpłacie 
składki pobierana jest opłata, której wysoko.ć 
przewiduj� ogólne warunki poprzez okre.lenie 
odpowiedniej stawki procentowej. Pobranie tej opłaty 
nast�puje w sposób wskazany w ust.7. 

7.� Liczb� jednostek danego Funduszu przydzielanych w 
razie wpłaty składki oblicza si� dziel�c: 
1)� wysoko.ć wpłaconej składki przeznaczonej na ten 

Fundusz zgodnie z prawidłowym poleceniem 
rozdzielenia składki pomi�dzy Fundusze, przez 

2)� warto.ć jednostki tego Funduszu na dzie% 
przydzielenia powi�kszon� o procent tej warto.ci 
równy odpowiedniej stawce procentowej opłaty, o 
której mowa w ust. 6. 

8.� Tak obliczona liczba jednostek danego Funduszu jest 
przydzielana w dniu przydzielenia. 

§7.  ZAMIANA FUNDUSZY 
1.� Uprawniony mo�e polecić Gerling Polska &ycie zamian� 

jednostek Funduszu albo Funduszy (Fundusze Gródłowe) 
na jednostki innego Funduszu albo Funduszy (Fundusze 
docelowe). 

2.� Dzie% zamiany okre.la Gerling Polska &ycie. Dzie% 
zamiany wypada w ci�gu 5 (pi�ciu) dni roboczych od 
dor�czenia do siedziby Gerling Polska &ycie 
prawidłowego polecenia zamiany Funduszy. Jednak�e 
polecenie to mo�e wskazywać dzie% zamiany 
przypadaj�cy po upływie tego terminu pi�ciodniowego. 
Prawidłowo.ć polecenia ocenia si� wedle stanu na 
dzie% zamiany. 

3.� Polecenie zamiany Funduszy winno wskazywać liczb� 
jednostek ka�dego Funduszu Gródłowego, których ono 
dotyczy. Wskazanie to nast�puje przez okre.lenie 
procentu liczby wszystkich istniej�cych jednostek 
danego Funduszu Gródłowego pochodz�cych z wpłaty 
składki na podstawie danej umowy ubezpieczenia. 
Liczba wskazanych jednostek tego Funduszu ustala si� 
stosuj�c taki procent na dzie% zamiany. 

4.� Je�eli ogólne warunki tak stanowi�, od zamiany 
Funduszy pobierana jest opłata. Opłata jest pobierana 
w sposób wskazany w ust.6. Na dzie% zamiany warto.ć 
wszystkich jednostek Funduszy Gródłowych wskazanych 
w poleceniu zamiany Funduszy musi być wy�sza od 
nale�nej opłaty od zamiany Funduszy obowi�zuj�cej na 
ten dzie%. 

5.� Polecenie zamiany Funduszy winno wskazywać nazw� 
Funduszu albo Funduszy docelowych istniej�cych w 
dniu zamiany. Je�eli jest wi�cej ni� jeden Fundusz 
docelowy, polecenie winno wskazywać, jaki procent 
warto.ci wszystkich jednostek Funduszy Gródłowych 
wskazanych w poleceniu ma zostać przeznaczony na 
dany Fundusz docelowy. W tym ostatnim wypadku 
procenty dotycz�ce poszczególnych Funduszy 
docelowych powinny wynosić razem 100% (sto 
procent). 

6.� W dniu zamiany Gerling Polska &ycie: 
1)� umarza liczb� jednostek ka�dego z Funduszy 

Gródłowych wskazan� w prawidłowym poleceniu 
zamiany Funduszy, oraz 

2)� oblicza warto.ć wszystkich umarzanych jednostek 
danego Funduszu Gródłowego na dzie% zamiany 
mno��c ich liczb� przez warto.ć jednostki tego 
Funduszu na dzie% zamiany, oraz 

3)� je�eli jest wi�cej ni� jeden Fundusz Gródłowy - 
sumuje tak obliczone warto.ci, oraz 

4)� pomniejsza warto.ć wszystkich umarzanych 
jednostek Funduszy Gródłowych o nale�n� opłat� 



�

�

�

3 

od zamiany Funduszy obowi�zuj�c� na dzie% 
zamiany, oraz 

5)� rozdziela tak pomniejszon� warto.ć wszystkich 
umarzanych jednostek Funduszy Gródłowych 
pomi�dzy poszczególne Fundusze docelowe, 
zgodnie z prawidłowym poleceniem zamiany 
Funduszy, oraz 

6)� oblicza liczb� jednostek danego Funduszu 
docelowego, które zostan� przydzielone, dziel�c: 

a)� pomniejszon� warto.ć wszystkich 
umarzanych jednostek Funduszy 
Gródłowych przypadaj�c� na ten Fundusz 
docelowy, przez 

b)� warto.ć jednostki tego Funduszu 
docelowego na dzie% zamiany, oraz 

7)� przydziela tak obliczon� liczb� jednostek Funduszu 
docelowego. 

 
§8.  LIKWIDACJA FUNDUSZU 
1.� Gerling Polska &ycie mo�e zlikwidować dany Fundusz. 

W dniu likwidacji Funduszu nast�puje umorzenie 
wszystkich jednostek likwidowanego Funduszu. 

2.� Gerling Polska &ycie zawiadomi Uprawnionego o 
likwidacji b�dG zamiarze likwidacji Funduszu podaj�c 
dzie% likwidacji. 

3.� Warto.ci� likwidacyjn� jest warto.ć, na dzie% likwidacji 
Funduszu, wszystkich jednostek likwidowanego 
Funduszu pochodz�cych z wpłaty składki na podstawie 
danej umowy ubezpieczenia.  

4.� Je�eli warto.ć likwidacyjna jest wi�ksza od zera, Gerling 
Polska &ycie wezwie Uprawnionego do zło�enia 
polecenia jej przeznaczenia. Wezwanie zostanie 
dokonane równocze.nie z zawiadomieniem o likwidacji 
Funduszu. Polecenie przeznaczenia warto.ci 
likwidacyjnej nale�y dor�czyć do siedziby Gerling Polska 
&ycie nie póGniej ni� na miesi�c po dor�czeniu 
wezwania Uprawnionemu.  

5.� Dzie% przeznaczenia okre.la Gerling Polska &ycie.  
6.� Dzie% przeznaczenia wypada w ci�gu 5 (pi�ciu) dni 

roboczych:  
1)� od likwidacji Funduszu, je�eli prawidłowe polecenie 

przeznaczenia warto.ci likwidacyjnej, o którym 
mowa w ust.4, dor�czono Gerling Polska Zycie 
przed dat� likwidacji Funduszu, albo 

2)� od dor�czenia do siedziby Gerling Polska &ycie 
prawidłowego polecenia przeznaczenia warto.ci 
likwidacyjnej je�eli polecenie dor�czono po dacie 
likwidacji Funduszu lecz przed upływem 
miesi�cznego terminu, o którym mowa w ust.4,  
albo 

3)� od upływu miesi�cznego terminu, o którym mowa w 
ust. 4 – je�eli przypada on po dacie likwidacji 
Funduszu a przed jego upływem nie dor�czono do 
siwdziby Gerling Polska &ycie takiego polecenia. 

7.� Polecenie przeznaczenia warto.ci likwidacyjnej winno 
wskazywać nazw� zlikwidowanego Funduszu i nazw� 
Funduszu albo Funduszy, istniej�cych w dniu 
przeznaczenia, na które warto.ć likwidacyjna ma zostać 
przeznaczona (Fundusze przeznaczenia). Je�eli jest 
wi�cej ni� jeden Fundusz przeznaczenia, polecenie 
winno wskazywać, jaki procent warto.ci likwidacyjnej 

ma zostać przeznaczony na dany Fundusz 
przeznaczenia. W tym ostatnim wypadku procenty 
dotycz�ce poszczególnych Funduszy przeznaczenia 
powinny wynosić razem 100% (sto procent). Polecenie 
mo�na zło�yć przed likwidacj� Funduszu. Prawidłowo.ć 
polecenia ocenia si� wedle stanu na dzie% 
przeznaczenia. 

8.� Je�eli prawidłowe polecenie przeznaczenia warto.ci 
likwidacyjnej nie zostanie dor�czone do siedziby 
Gerling Polska &ycie przed upływem terminu 
miesi�cznego, o którym mowa w ust. 4, warto.ć 
likwidacyjna zostanie rozdzielona pomi�dzy Fundusze 
istniej�ce w dniu przeznaczenia: 
1)� zgodnie z obowi�zuj�cym na dzie% przeznaczenia 

prawidłowym poleceniem rozdzielenia 
odpowiedniej składki pomi�dzy Fundusze, albo 

2)� je�eli tej ostatniej zasady nie da si� zastosować - 
Gerling Polska &ycie przeniesie warto.ć 
likwidacyjn� do istniej�cego Funduszu o 
najbardziej zbli�onej strategii inwestycyjnej; 
Gerling Polska &ycie nie ponosi wówczas 
odpowiedzialno.ci za skutki takiej decyzji, która 
jest uwa�ana za prawidłowe polecenie 
Uprawnionego. 

9.� W dniu przeznaczenia Gerling Polska &ycie: 
1)� rozdziela warto.ć likwidacyjn� pomi�dzy Fundusze 

przeznaczenia zgodnie z powy�szymi 
postanowieniami niniejszego paragrafu, oraz 

2)� oblicza liczb� jednostek danego Funduszu 
przeznaczenia, które zostan� przydzielone, dziel�c: 
a)� warto.ć likwidacyjn� przypadaj�c� na ten 

Fundusz, przez 
b)� warto.ć jednostki tego Funduszu na dzie% 

przeznaczenia, oraz 
3)� przydziela tak obliczon� liczb� jednostek Funduszu 

przeznaczenia. 
10.�   Warto.ć likwidacyjna nie jest oprocentowana. 
§9.  WYCENA FUNDUSZU 
1.� Wycena Funduszu polega na:  

1)� wycenie przez Gerling Polska &ycie warto.ci netto 
wszystkich aktywów Funduszu, oraz  

2)� ustaleniu przez Gerling Polska &ycie warto.ci 
jednostki Funduszu. 

2.� Wycena dokonywana jest w ka�dy poniedziałek, a je�eli 
poniedziałek nie jest dniem roboczym, wycena 
dokonywana jest w najbli�szym dniu roboczym, w 
którym istnieje Fundusz (dzie% wyceny). Wycena 
Funduszu mo�e być dokonywana cz�.ciej ni� raz w 
tygodniu. 

§10.  WYCENA JEDNOSTKI FUNDUSZU 
1.� Warto.ć jednostki Funduszu na dzie% wyceny jest 

wynikiem podzielenia: 
1)� warto.ci netto wszystkich aktywów Funduszu na 

dzie% wyceny, przez 
2)� liczb� wszystkich jednostek Funduszu istniej�cych 

w tym dniu. 
2.� Tak ustalona warto.ć jednostki Funduszu pozostaje 

niezmienna od dnia wyceny do dnia poprzedzaj�cego 
nast�pny dzie% wyceny wł�cznie. 
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3.� Warto.ć jednostki Funduszu nie mo�e być ujemna. 
§11.  WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU 
1.� Warto.ci� netto aktywów Funduszu jest ich warto.ć 

brutto pomniejszona o warto.ć obci��e% tych aktywów 
oraz opłat� za zarz�dzanie Funduszem. Maksymalna 
stawka opłaty za zarz�dzanie Funduszem okre.lona jest 
w Strategii Funduszu. 

2.� Opłat� za zarz�dzanie nalicza si� w ka�dym dniu 
wyceny za okres jaki upłyn�ł od ostatniej wyceny 
aktywów Funduszu. 

3.� Obci��eniami aktywów s� koszty zwi�zane z 
lokowaniem aktywów. W szczególno.ci obci��eniami 
aktywów s� istniej�ce nale�no.ci, w tym niewymagalne, 
z tytułu zakupu, przechowywania lub posiadania 
aktywów, a tak�e istniej�ce opłaty, w tym 
niewymagalne, od inwestowania w aktywa. 
Obci��eniami aktywów nie s� jednak koszty techniczne 
ani koszty personelu ponoszone przez Gerling Polska 
&ycie, opłaty uiszczane przez Gerling Polska &ycie na 
rzecz osób zarz�dzaj�cych. Zasady wyceny warto.ci 
brutto aktywów stosuje si� odpowiednio do wyceny 
warto.ci ich obci��e%. 

4.� Wycena warto.ci brutto aktywów nast�puje wedle 
warto.ci rynkowej na zasadach okre.lonych w 
odpowiednich przepisach. 

5.� Aktywa powi�ksza si� o dochody z ich lokat. 

ROZDZIAŁ III 
POSTANOWIENIA KOACOWE 

§12. INNE WYPADKI UMORZENIA JEDNOSTEK 
FUNDUSZY 

Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, 
jednostki Funduszy s� umarzane w wypadkach okre.lonych 
w ogólnych warunkach. 
§13. ZAOKR9GLENIA 
1.� Kwoty, warto.ci i ilo.ci przewidziane w niniejszym 

Regulaminie ustala si� z dokładno.ci� do drugiego 
miejsca po przecinku, chyba �e z postanowie% 
niniejszego paragrafu wynika co innego.  

 
2.� Liczb� jednostek danego Funduszu, przydzielanych lub 

umorzonych w ramach jednej operacji ustala si� z 
dokładno.ci� nie mniejsz� ni� do trzeciego miejsca po 
przecinku. 

3.� Zaokr�glenia kwot, warto.ci i ilo.ci przewidzianych w 
niniejszym Regulaminie nast�puj� na zasadach 
ogólnych. 

 
§14. WPROWADZENIE W "YCIE 
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarz�d Gerling 
Polska Towarzystwo Ubezpiecze% na &ycie Spółka Akcyjna 
uchwał� Nr 59/Z/03 z dnia 03.12.2003r. i wchodzi w �ycie 
z dniem 01.01.2004r. 
 

�

Prezes Zarz�du 
Gerling Polska �ycie 

 
 
 

William B. Havaris 

   Wiceprezes Zarz�du 
Gerling Polska �ycie 

 
 
 

Norbert Rawa 


