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O GÓ LN E WA RU N K I           U M OW Y U B E Z PI EC Z E N I OW YCH FU N D US Z Y  
K A PI TA ŁOW YCH „ PO LI SA - Ż YCI E”  S . A .

UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

1. Niniejsza  umowa  dodatkowa  stanowi  integralną  część  oferowanych  przez  Towarzy-
stwo Ubezpieczeń na Życie  „POLISA-ŻYCIE” Spółka Akcyjna zwanym dalej  „POLISA-
-ŻYCIE” S. A. umów ubezpieczenia na życie, z których określona część składki jest inwe-
stowana w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S. A.

2. Umowa ubezpieczenia na życie, o której mowa w ust. 1, zwana jest dalej umową pod-
stawową.

§ 2
Ilekroć w niniejszej umowie dodatkowej użyto określenia:
1) Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „POLISA-ŻYCIE” S. A.  –  rozumie  się 

przez  to  Fundusz  wskazany  w  wykazie  Ubezpieczeniowych  Funduszy  Kapitałowych 
oferowanych  przez  „POLISA-ŻYCIE”  S.A.,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszych 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

2) świadczenie kapitałowe  –  rozumie  się  przez  to  świadczenie  w  wysokości  warto-
ści  jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  „POLISA-ŻYCIE” S.A. zgro-
madzonych na indywidualnym koncie jednostek Funduszy Ubezpieczonego;

3) jednostki Funduszy  – równe co do wartości części, na które dzieli się wartość Ubez-
pieczeniowego Funduszu Kapitałowego „POLISA-ŻYCIE”;

4) indywidualne konto jednostek Funduszy  – konto prowadzone odrębnie dla każde-
go Ubezpieczonego, objętego ochroną z tytułu niniejszej umowy dodatkowej, w ramach 
którego ewidencjonowane są zgromadzone przez Ubezpieczonego  jednostki Ubezpie-
czeniowych Funduszy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S. A.;

5) Beneficjent  –  rozumie  się  przez  to  Beneficjenta  wskazanego  przez  Ubezpieczone-
go w mowie podstawowej.

ZAKRES GWARANCJI „POLISA-ŻYCIE” S. A.
§ 3

„POLISA-ŻYCIE”  S.  A.  gwarantuje  osobie  uprawnionej  wypłatę  świadczenia  kapitałowego 
w  wysokości  równej  wartości  zgromadzonych  na  indywidualnym  koncie  Ubezpieczone-
go jednostek Funduszy określonej w najbliższym dniu wyceny aktywów Funduszy, o których 
mowa w § 2 pkt 1, po dniu:
1) zgłoszenia roszczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego,
2) zgłoszenia roszczenia z tytułu wykupu umowy dodatkowej.

UMOWA DODATKOWA
warunki zawarcia umowy dodatkowej

§ 4
Umowa dodatkowa może być zawarta, jeżeli jednocześnie lub wcześniej zawarto umowę pod-
stawową.

zasady zawierania umowy dodatkowej
§ 5

1. Umowę dodatkową można zawrzeć w dniu zawarcia umowy podstawowej, bądź z po-
czątkiem  każdego  pełnego  okresu  polisowego  obowiązywania  podstawowej  umowy 
ubezpieczenia.

2. Umowę dodatkową zawiera się na podstawie wniosku o zawarcie umowy dodatkowej, 
skierowanego do „POLISA-ŻYCIE” S. A. na formularzu „POLISA-ŻYCIE” S. A.

3. We wniosku o zawarcie umowy dodatkowej Ubezpieczający wskazuje rodzaje Ubezpie-
czeniowych Funduszy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S. A., w ramach których inwesto-
wana będzie składka.

4. Jeżeli wniosek o zawarcie umowy dodatkowej został wypełniony nieprawidłowo lub jest 
niekompletny, „POLISA-ŻYCIE” S. A. wezwie Ubezpieczającego do uzupełnienia względ-
nie do sporządzenia nowego wniosku.

5. „POLISA-ŻYCIE” S. A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o zawarcie umowy 
dodatkowej.

6. Jeżeli wniosek o zawarcie umowy dodatkowej został przez „POLISA-ŻYCIE” S. A. odrzu-
cony, „POLISA-ŻYCIE” S. A. zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Ubezpie-
czającego o tej decyzji.

7. Odrzucenie wniosku o zawarcie umowy dodatkowej nie wpływa na ewentualny bieg pro-
cesu zawarcia umowy podstawowej.

8. „POLISA-ŻYCIE” S. A. pisemnie potwierdza zawarcie umowy dodatkowej.

czas trwania umowy dodatkowej
§ 6

1. Umowę dodatkową zawiera się na czas nie dłuższy od czasu  trwania umowy podsta-
wowej.

2. Umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu z dniem:
1) odstąpienia Ubezpieczającego od umowy dodatkowej;
2) rozwiązania umowy podstawowej;
3) dokonania całkowitego wykupu umowy dodatkowej;
4) zgonu Ubezpieczonego;

3. 3. Rozwiązanie umowy podstawowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 jest równoznaczne 
z wnioskiem o całkowity wykup umowy dodatkowej.

odstąpienie od umowy ubezpieczenia
§ 7

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy dodatkowej w terminie:
1) 7 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli jest przedsiębiorcą;
2) 30 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli jest osobą fizyczną.

2. O odstąpieniu od umowy Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować „POLISA-ŻY-
CIE” S. A. na piśmie.

3. Odstąpienie Ubezpieczającego  od  umowy  dodatkowej  jest  skuteczne  od  dnia wpływu 
do siedziby „POLISA-ŻYCIE” S. A. pisemnej informacji o odstąpieniu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy „POLISA-ŻYCIE” S. A. zwraca Ubezpieczającemu 
składkę z tytułu umowy dodatkowej pomniejszoną o opłatę za nabycie, jeżeli jest ona wy-
magalna.

wykup umowy dodatkowej
§ 8

1. Ubezpieczony może w każdym czasie zwrócić się do „POLISA-ŻYCIE” S. A. z wnioskiem 
o całkowity lub częściowy wykup umowy dodatkowej, z zastrzeżeniem, że prawo do wy-
kupu częściowego Ubezpieczony nabywa po upływie 6 miesięcy od daty początku odpo-
wiedzialności „POLISA-ŻYCIE” S. A. z tytułu umowy dodatkowej.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 Ubezpieczony powinien podać  informacje doty-
czące:
1) nazwy  Ubezpieczeniowego  Funduszu  Kapitałowego  „POLISA-ŻYCIE”,  z  które-

go ma nastąpić wykup;
2) liczby  jednostek  Funduszu  podlegających  umorzeniu  lub  kwotowej  równowar-

tości  jednostek  Funduszu  podlegających  umorzeniu  albo  polecenie  umorze-
nia wszystkich jednostek Funduszu, bez podawania ich liczby;

3) numeru rachunku bankowego Ubezpieczonego.
3. W przypadku, gdy zadeklarowana w ust. 2 pkt 2 wartość przewyższa środki zgromadzone 

w ramach Funduszu, „POLISA-ŻYCIE” S. A. dokonuje wykupu całkowitego.
4. „POLISA-ŻYCIE” S. A. zastrzega sobie prawo dokonania wykupu całkowitego w sytuacji, 

gdy wartość  jednostek  Funduszy  zgromadzonych  na  indywidualnym  koncie  jednostek 
Funduszy  jest  niższa  niż  500  zł  i  jednocześnie  suma wpłat  dokonanych  przez Ubez-
pieczającego tytułem składki ubezpieczeniowej w okresie ostatnich trzech miesięcy nie 
przekroczyła wysokości trzykrotności minimalnej składki miesięcznej, o której mowa w § 
9 ust. 3.

5. Wartość wykupu  stanowi wartość  jednostek Funduszu podlegających wykupowi,  usta-
loną według danych z dnia wyceny aktywów Funduszy, właściwego dla danego rodzaju 
zdarzenia.

6. W przypadku zakończenia umowy dodatkowej w wyniku rozwiązania umowy podstawo-
wej dniem, na który wyliczana jest wartość wykupu, jest ostatni dzień wyceny przypadają-
cy przed dniem zakończenia obowiązywania umowy podstawowej.

7. W przypadku dokonania wykupu całkowitego przez „POLISA-ŻYCIE” S. A. dniem, na któ-
ry wyliczana jest wartość wykupu, jest ostatni dzień wyceny przypadający miesiącu, w któ-
rym „”POLISA – ŻYCIE” S.A. dokonała wykupu określonego w ust. 4.

8. W przypadkach innych, niż wskazane w ust. 6 i 7, dniem wyceny, na który wyliczana jest 
wartość wykupu jest dzień wyceny przypadający nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni ro-
boczych po wpłynięciu do siedziby „POLISA-ŻYCIE” S. A. oświadczenia woli lub powzię-
ciu przez „POLISA-ŻYCIE” S. A. informacji o wystąpieniu zdarzenia, które powoduje, że 
zasadne jest dokonanie wykupu. Jeśli w powyższym pięciodniowym terminie nie przypa-
da dzień wyceny to wartość wykupu wyliczana jest na najbliższy dzień wyceny przypada-
jący po upływie tego terminu.

9. Kwota,  należna  Uczestnikowi  Funduszu  z  tytułu  umorzenia  jednostek  Funduszu,  jest 
równa  iloczynowi  liczby  umarzanych  jednostek  i wartości  aktywów netto  na  jednostkę 
Funduszu z dnia wyceny.

10. Kwota, o której mowa w ust. 9, podlega pomniejszeniu o wymagalne opłaty i podatki.
11. Kwota  powstała  w  wyniku  umorzenia  jednostek  Funduszu  jest  zaokrąglana  w  dół, 

do dwóch miejsc po przecinku.
12. Indywidualne konto jednostek Uczestnika Funduszu jest pomniejszane o umarzane jed-

nostki Funduszu.
13. Na zasadach określonych w ustępach poprzedzających, Ubezpieczony może dokonać 

częściowego lub całkowitego wykupu środków zgromadzonych w określonym Funduszu 
z jednoczesnym przeznaczeniem uzyskanych środków na zakup jednostek innego Fun-
duszu związanego z ubezpieczeniami na życie „POLISA-ŻYCIE” S. A. (konwersja).

14. We wniosku o konwersję, o którym mowa w ust. 13 Ubezpieczony powinien podać infor-
macje dotyczące:
1) nazwy Funduszu, z którego wykonywana jest konwersja;
2) liczby  jednostek  Funduszu  podlegających  umorzeniu  lub  kwotowej  równowar-

tości  jednostek  Funduszu  podlegających  umorzeniu,  albo  polecenie  umorze-
nia wszystkich jednostek Funduszu, bez podawania ich liczby;

3) nazwy Funduszu, którego jednostki mają zostać nabyte w wyniku konwersji.
15. Z tytułu konwersji Ubezpieczony ponosi opłaty zgodnie z „Tabelą opłat i prowizji Ubezpie-

czeniowych Funduszy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S. A.”.
16. Wypłata wartości wykupu następuje w terminie do 14 dni od dnia późniejszego ze zda-

rzeń:
1) wyceny aktywów Funduszy;
2) dokonania operacji  zamknięcia umowy podstawowej,  o  której mowa w § 6 ust. 

2 pkt. 2;
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SKŁADKA Z TYTUŁU UMOWY DODATKOWEJ
§ 9

1. Składka z tytułu niniejszej umowy dodatkowej może być opłacana:
1) regularnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu umowy podstawowej;
2) jednorazowo – z zastrzeżeniem, iż minimalna wysokość składki jednorazowej wy-

nosi 1.000 złotych.
2. Wysokość składki, o której mowa w ust. 1 deklaruje Ubezpieczający we wniosku o zawarcie 

umowy dodatkowej, z zastrzeżeniem że nie może być ona niższa od składki minimalnej.
3. Minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z Ubez-

pieczeniowych Funduszy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S. A., o których mowa w § 2 pkt 
1 wynosi 30,00 zł.

4. Wysokość minimalnej składki opłacanej kwartalnie, półrocznie lub rocznie stanowi odpo-
wiednio trzy-, sześcio- lub dwunastokrotność składki, o której mowa w ust. 3.

5. W terminie do 30 dni przed każdą rocznicą niniejszej umowy dodatkowej Ubezpieczający 
może wystąpić do „POLISA-ŻYCIE” S. A. z wnioskiem o zmianę wysokości składki re-
gularnej.

6. Nowa wysokość składki nie może być niższa od składki minimalnej dla danej częstotliwo-
ści opłacania składki.

7. Zmiana wysokości składki regularnej następuje w pierwszą rocznicę polisy przypadającą 
po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5.

8. Składka z tytułu umowy dodatkowej płatna  jest razem ze składką z tytułu umowy pod-
stawowej.

9. Ubezpieczony może dokonywać wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania umo-
wy dodatkowej, w dowolnej wysokości, z zastrzeżeniem, iż wysokość każdej wpłaty do-
raźnej z tytułu inwestowania w ramach jednego z Funduszy, o których mowa w § 2 pkt 1 
nie może być niższa, niż minimalna wysokość miesięcznej składki regularnej.

10. Ubezpieczony  dokonujący  wpłaty  doraźnej  zobowiązany  jest  do  wpłaty  na  wskazany 
w  tym  celu  indywidualny  rachunek  dla  wybranego  Funduszu.  Jeżeli  wpłata  doraź-
na ma być dokonana na inny Fundusz niż Fundusze wskazane w obowiązującym polece-
niu rozdzielenia składki pomiędzy Fundusze, Ubezpieczony zobowiązany jest do dostar-
czenia do siedziby „POLISA-ŻYCIE” S.A. pisemnego wskazania tego Funduszu.

11. Operacji nabycia i umorzenia jednostek Funduszy dokonuje się według stanu na dni wy-
ceny.

12. Dzień  nabycia  jednostek  Funduszy  określa  „POLISA-ŻYCIE”  S.  A.  Dzień  ten  wypa-
da w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od wpłynięcia składki, a jeżeli w dniu wpłynięcia skład-
ki nie można było jej zidentyfikować – od dnia jej zidentyfikowania. Jeśli w powyższym 
pięciodniowym terminie nie przypada dzień wyceny to dniem nabycia jest najbliższy dzień 
wyceny przypadający po upływie tego terminu. Zidentyfikowanie składki oznacza ustale-
nie umowy ubezpieczenia, na podstawie której składka została wpłacona, osób, za które 
składka została wpłacona wraz z określeniem składki przypadającej na każdą z tych osób, 
a  także – o  ile umowa ta przewiduje więcej niż  jeden rodzaj składki –  rodzaju składki. 
Jeżeli jednak dana umowa ubezpieczenia przewiduje, że składka jest płatna w określo-
nym  terminie,  powyższy  termin pięciodniowy nie może  rozpocząć biegu wcześniej  niż 
ostatniego dnia  terminu płatności  tej  składki. Nadto powyższy  termin pięciodniowy nie 
może rozpocząć biegu przed dniem, w którym zaczęło obowiązywać pierwsze prawidłowe 
polecenie rozdzielenia składki pomiędzy Fundusze, o którym mowa w ust. 13. Tę ostatnią 
zasadę  stosuje  się  odpowiednio,  jeżeli  dotychczas  obowiązujące  polecenie wymienia-
ło tylko zlikwidowane Fundusze.

13. Wpłacona składka jest rozdzielana pomiędzy poszczególne Fundusze istniejące w dniu 
przydzielenia,  zgodnie  z  odpowiednim  poleceniem Ubezpieczonego,  które  obowiązuje 
na ten dzień. Polecenie obowiązuje począwszy od pierwszego dnia roboczego po dniu 
jego  doręczenia  do  siedziby  „POLISA-ŻYCIE”  S.  A.  Polecenie  winno  wskazywać, 
jaki procent składki ma zostać przeznaczony na dany Fundusz; procenty dotyczące po-
szczególnych Funduszy powinny wynosić  razem 100%. Procenty dotyczące Funduszy 
zlikwidowanych są rozdzielane pomiędzy pozostałe Fundusze wymienione w poleceniu 
stosunkowo do procentów dotyczących tych pozostałych Funduszy.

14. Uprawniony  nie  może  odwołać  polecenia  rozdzielenia  składki  pomiędzy  Fundusze, 
lecz może je zmienić doręczając do siedziby „POLISA-ŻYCIE” S. A. oświadczenie o zmianie 
tego polecenia. Oświadczenie o zmianie polecenia jest bezskuteczne, jeżeli w jego wyni-
ku polecenie stałoby się nieprawidłowe. Oświadczenie o zmianie polecenia obowiązuje od 
pierwszego dnia roboczego po dniu doręczenia oświadczenia do siedziby „POLISA-ŻYCIE” 
S. A.

15. Liczba nabywanych jednostek Funduszu równa jest ilorazowi kwoty składki ubezpiecze-
niowej  inwestowanej w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „POLISA-
-ŻYCIE”,  pomniejszonej  o  opłatę  za  nabycie  obowiązującą w  dniu  nabycia  jednostek, 
i wartości aktywów netto na jednostkę Funduszu z dnia nabycia, o którym mowa w ust. 12.

16. Opłata za nabycie, o której mowa w ust. 15, składa się z opłaty manipulacyjnej za nabycie 
jednostek Funduszu określonej w „Tabeli opłat  i prowizji Ubezpieczeniowych Funduszy 
Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S. A.”.

17. Liczba  nabywanych  jednostek  Funduszu  jest  zaokrąglana  w  dół  do  czterech  miejsc 
po przecinku.

18. Opłata za nabycie jednostek Funduszu pobierana jest w dniu ich nabycia.
19. Indywidualne konto jednostek Uczestnika Funduszu jest powiększane o nabyte jednost-

ki Funduszu.

§ 10
1. Poziom opłat ponoszonych przez Ubezpieczającego z tytułu niniejszej umowy dodatko-

wej określony jest w „Tabeli opłat i prowizji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 
„POLISA-ŻYCIE” S. A.”.

2. „POLISA-ŻYCIE” S. A. zastrzega sobie prawo do zmiany  „Tabeli opłat  i prowizji Ubez-
pieczeniowych Funduszy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S. A.” w trakcie trwania umowy 
dodatkowej.

3. O wszelkich  zmianach  „Tabeli  opłat  i  prowizji  Ubezpieczeniowych  Funduszy  Kapitało-
wych „POLISA-ŻYCIE” S. A.”, dotyczących Funduszy wybranych przez Ubezpieczonego, 
Ubezpieczony zostanie poinformowany  listem poleconym w terminie do 1 miesiąca od 
daty przyjęcia zmian przez Zarząd „POLISA-ŻYCIE” S. A.

4. Zmiany w„Tabeli opłat  i prowizji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  „POLISA-
-ŻYCIE” S.A.”, o których mowa w ust 3 wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 
trzech miesięcy od daty przyjęcia zmian przez Zarząd „POLISA-ŻYCIE” S. A.

5. „POLISA-ŻYCIE” S. A. zastrzega sobie prawo do okresowego obniżania wysokości po-
szczególnych opłat, określonych w „Tabeli opłat i prowizji Ubezpieczeniowych Funduszy 

Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” S. A.”.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, postanowienia ust. 2 i 3 nie mają zastosowania.

WYCOFANIE FUNDUSZU
§ 11

1. W okresie obowiązywania Umowy „POLISA-ŻYCIE” S. A. ma prawo tworzyć nowe Fun-
dusze oraz likwidować Fundusze istniejące.

2. Ubezpieczeni, którzy posiadają środki w likwidowanym Funduszu, są zawiadamiani o li-
kwidacji Funduszu, na co najmniej trzy miesiące przed likwidacją. Ubezpieczeni, którzy 
nie posiadają środków w likwidowanym Funduszu, lecz złożyli zlecenie konwersji do po-
wyższego Funduszu albo wskazali likwidowany Fundusz przy zmianie procentowego po-
działu składki pomiędzy Fundusze, są zawiadamiani o likwidacji Funduszu niezwłocznie 
po złożeniu dyspozycji do „POLISA-ŻYCIE” S.A. Jeżeli Ubezpieczeni, którzy posiadają 
środki w likwidowanym Funduszu, nie wypowiedzą Umowy Ubezpieczeniowych Fundu-
szy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE” w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania za-
wiadomienia o likwidacji Funduszu, zawiadomienie staje się wiążące. W takim wypadku 
Ubezpieczeni, do dnia likwidacji Funduszu powinni złożyć zlecenie konwersji środków lo-
kowanych  w  likwidowanym  Funduszu  oraz  odpowiednio  zmienić  procentowy  podział 
składki pomiędzy Fundusze.  Jeżeli  do dnia  likwidacji Funduszu nie wpłynie do  „POLI-
SA-ŻYCIE” S. A. dyspozycja której mowa w zdaniu poprzednim, „POLISA-ŻYCIE” S. A. 
dokona konwersji środków oraz zamieni likwidowany Fundusz w procentowym podziale 
składki na inny Fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.

3. Począwszy od daty ogłoszenia informacji o likwidacji Funduszu na stronie internetowej, 
„POLISA-ŻYCIE” S. A. nie będzie realizować zleceń konwersji do likwidowanego Fundu-
szu oraz nie będzie nabywać jednostek Funduszu w związku ze wskazaniem likwidowane-
go Funduszu przy zmianie podziału procentowego podziału składki pomiędzy Fundusze.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH Z TYTUŁU 
UMOWY DODATKOWEJ

§ 12
1. W  przypadku  wykupu  umowy  dodatkowej  uprawnionym  do  świadczenia  kapitałowe-

go jest Ubezpieczony.
2. W przypadku  zgonu Ubezpieczonego  uprawnionym  do  świadczenia  kapitałowego  jest 

Beneficjent.

ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ
§ 13

Aby otrzymać należne świadczenie kapitałowe z tytułu umowy dodatkowej w przypadku zgonu 
Ubezpieczonego Beneficjent powinien złożyć odpowiednie oświadczenie równocześnie z rosz-
czeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego z umowy podstawowej.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 14

W przypadku, o którym mowa w §12 ust. 2 „POLISA-ŻYCIE” S. A. wypłaca należne świadcze-
nie kapitałowe łącznie ze świadczeniem z tytułu umowy podstawowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15

1. W  sprawach  nieuregulowanych  umową  dodatkową  stosuje  się  odpowiednio  postano-
wienia Regulaminów Ubezpieczeniowych  Funduszy  Kapitałowych  „POLISA-ŻYCIE”  S. 
A.,  umowy  podstawowej,  kodeksu  cywilnego,  ustawy  o  działalności  ubezpieczeniowej 
oraz innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Przed każdą rocznicą polisy „POLISA-ŻYCIE” S. A.  informuje pisemnie Ubezpieczone-
go o wartości środków zgromadzonych w ramach niniejszej umowy dodatkowej, na ostat-
ni dzień wyceny, przypadający przed datą sporządzenia informacji.

3. Na  pisemny  wniosek  Ubezpieczającego  i  za  zgodą  Zarządu  „POLISA-ŻYCIE”  S.  A. 
do umowy dodatkowej mogą być wprowadzone postanowienia odmienne od ustalonych 
w niniejszych warunkach.

4. Na podstawie decyzji Zarządu „POLISA-ŻYCIE” S. A. wykaz Ubezpieczeniowych Fundu-
szy Kapitałowych „POLISA-ŻYCIE”, o którym mowa w § 2 pkt 1 może zostać rozszerzony 
o nowe Fundusze  lub Fundusze mogą zostać  z wykazu wykreślone. Powyższa zmia-
na nie wywiera wpływu na zasady funkcjonowania pozostałych Ubezpieczeniowych Fun-
duszy Kapitałowych oferowanych przed dokonaniem zmiany.

5. Zgodnie z postanowieniami art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmia-
nami) świadczenie kapitałowe z tytułu niniejszej umowy dodatkowej podlega opodatko-
waniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodu uzyskanego z tytułu udziału 
w funduszach kapitałowych

6. Dochodem uzyskanym z tytułu udziału w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych 
„POLISA-ŻYCIE” jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością umarzanych jedno-
stek Funduszy z dnia, o którym mowa w § 3, § 8 ust. 6-8, a kwotą stanowiącą wartość 
nabycia umarzanych jednostek Funduszu.

7. Wszelkie  oświadczenia  woli  związane  z  niniejszą  umową wymagają  dla  swej  ważno-
ści zachowania formy pisemnej.

8. Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 23 sierpnia 2007 roku.
9. Niniejsze  Ogólne  Warunki  Umowy  Ubezpieczeniowych  Funduszy  Kapitałowych 

„POLISA-ŻYCIE” S.A. zostały zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń 
na Życie „POLISA-ŻYCIE” S. A. uchwałą Nr 138/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku.

Za Zarząd „POLISA-ŻYCIE” S.A.


