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ZID-016

Art. 1. Definicje
Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określenia
rozumie się:
1. Certyfikat jest to dokument potwierdzający przystąpienie
Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia i objęcie go Ochroną
ubezpieczeniową.
2. Deklaracja przystąpienia jest to oświadczenie woli Ubezpieczonego,
w którym wnioskuje on o objęcie go Ochroną ubezpieczeniową
składane w formie pisemnej (jako formularz) lub ustnej
(w rozmowie telefonicznej).
3. Dzień wpłaty Składki jest to dzień wpływu Składki w pełnej wysokości
na rachunek bankowy wskazany przez UNIQA TU na Życie S.A.
4. Klient jest to osoba, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt
bankowy jako osoba fizyczna lub jako osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą.
5. Konsultant jest to pracownik Banku wykonujący usługi
telemarketingu.
6. Ochrona ubezpieczeniowa jest to ochrona udzielana
Ubezpieczonemu przez UNIQA TU na Życie S.A. z tytułu Umowy
Ubezpieczenia w Okresie Ochrony ubezpieczeniowej na podstawie
OWU.
7. Okres Ochrony ubezpieczeniowej jest to okres wskazany
w Certyfikacie, w trakcie którego UNIQA TU na Życie S.A. udziela
Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu zgodnie z zakresem
wskazanym w OWU.
8. Okres prolongaty jest to okres trzech miesięcy kalendarzowych,
rozpoczynający się z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, za który opłacona została ostatnia Składka.
W Okresie prolongaty udzielana jest Ochrona ubezpieczeniowa tylko
na wypadek zgonu Ubezpieczonego.
9. OWU oznacza Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia
oznaczone kodem ZID.
10. Produkt bankowy - produkt oferowany przez Bank, w zakresie
wykonywanych czynności bankowych, w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.
11. Rachunek Produktu bankowego jest to rachunek bankowy
prowadzony na rzecz Klienta związany z obsługą Produktu
bankowego, z którego, za zgodą Ubezpieczonego, mogą być
pobrane środki na zwrot kosztów Ochrony ubezpieczeniowej,
lub konto techniczne Banku, na którym Klient zobowiązany jest
zapewnić środki tytułem zwrotu Bankowi kosztów Ochrony
ubezpieczeniowej.
12. Rezerwa matematyczna jest to kwota równa wartości oczekiwanej
przyszłych świadczeń pomniejszona o wartość oczekiwaną
przyszłych Składek z tytułu Ochrony ubezpieczeniowej w ramach
Certyfikatu, obliczana zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej.
13. Rezerwa na premie i rabaty jest to kwota, powstała z dopisywania
w każdą Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej udziału w zysku.
14. Rocznica Ochrony ubezpieczeniowej jest to każda kolejna
rocznica początku Ochrony ubezpieczeniowej w ramach danego
Certyfikatu przypadająca na datę odpowiadającą dacie początkowej
Okresu Ochrony ubezpieczeniowej. Przyjmuje się, że rocznica daty
29 lutego przypada w ostatni dzień lutego.
15. Składka jest to kwota należna z tytułu zawartej Umowy
Ubezpieczenia i udzielonej Ochrony ubezpieczeniowej, płatna
przez Ubezpieczającego w terminach określonych w OWU,
której wysokość w poszczególnych latach Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej wskazano w Certyfikacie.
16. Stopa techniczna jest to parametr wykorzystywany do wyznaczania
kwoty udziału w zysku oraz do ustalania wartości Rezerwy
matematycznej przy użyciu metod matematyki aktuarialnej.
17. Suma ubezpieczenia jest to kwota, w oparciu o którą ustalana jest
wysokość świadczenia z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego
według zasad określonych w OWU.
18. Ubezpieczający / Bank - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, zawierający Umowę Ubezpieczenia grupowego
na rzecz swoich Klientów.
19. Ubezpieczony jest to osoba fizyczna, która będąc stroną zawartej
z Ubezpieczającym umowy o Produkt bankowy przystępuje
do Umowy Ubezpieczenia i której życie jest objęte Ochroną
ubezpieczeniową. Ubezpieczony w dniu przystąpienia do Umowy
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Ubezpieczenia musi mieć ukończone 18 lat, a jeszcze nieukończony
47 rok życia w przypadku, gdy ubezpieczenie zawierane jest na Okres
Ochrony ubezpieczeniowej wynoszący 15 lat lub nieukończony
45 rok życia w przypadku, gdy ubezpieczenie zawierane jest
na Okres Ochrony ubezpieczeniowej wynoszący 20 lat.
Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwane dalej
UNIQA TU na Życie S.A.
Umowa Ubezpieczenia jest to umowa zawarta pomiędzy
Ubezpieczającym a UNIQA TU na Życie S.A. na podstawie OWU.
Uprawniony jest to wskazana przez Ubezpieczonego osoba
upoważniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego
z tytułu zgonu Ubezpieczonego; w przypadku dożycia końca
Okresu Ochrony ubezpieczeniowej uprawnionym do świadczenia
ubezpieczeniowego jest Ubezpieczony na zasadach określonych
w OWU.
Wartość Wykupu to wartość pieniężna Certyfikatu należna
w przypadku wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia
przed upływem terminu, na jaki udzielona została Ochrona
ubezpieczeniowa, określona metodą aktuarialną z uwzględnieniem
wartości obecnej świadczeń, ryzyka związanego z udzielaną
Ochroną ubezpieczeniową i ponoszonych kosztów. Wartości
Wykupu według stanu na koniec każdego roku trwania Ochrony
ubezpieczeniowej wskazane są w Certyfikacie.
Wiek Ubezpieczonego jest to liczba pełnych lat życia, jakie
Ubezpieczony ukończył w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia.
Zdarzenie ubezpieczeniowe jest to zdarzenie objęte Ochroną
ubezpieczeniową, którego zajście zobowiązuje UNIQA TU na Życie S.A.
do wypłaty świadczenia na zasadach określonych w OWU.
Tabela Parametrów jest to załącznik do niniejszych OWU, w którym
określone są parametry ubezpieczenia zawierające Zdarzenia
ubezpieczeniowe wraz z odpowiadającymi im wysokościami
świadczeń.

Art. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące Zdarzenia
ubezpieczeniowe:
1) zgon Ubezpieczonego,
2) dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową z tytułu
przystąpienia do zawartej Umowy Ubezpieczenia przez całą dobę,
niezależnie od miejsca pobytu.
Art. 3. Ograniczenie odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
1. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie równe Wartości
Wykupu naliczonej dla danego Certyfikatu na ostatni dzień
miesiąca, w którym nastąpił zgon Ubezpieczonego, w przypadku
zgonu Ubezpieczonego powstałego w wyniku:
1) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego pod
wpływem narkotyków, alkoholu lub innych substancji
toksycznych o podobnym działaniu, w tym również leków
nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie
z zaleceniami lekarza,
2) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez
Ubezpieczonego,
3) działań wojennych (do których zalicza się również działania
w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym tzw.
kontyngentów),
4) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego
w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach (z wyłączeniem
obrony własnej),
5) zachorowań lub niepełnosprawności, które były zdiagnozowane
lub były przedmiotem leczenia i diagnostyki w okresie
24 miesięcy przed dniem przystąpienia do Umowy
Ubezpieczenia, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił w okresie
12 miesięcy od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia.
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2. Wartość Wykupu na każdą Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej
wskazana jest w Certyfikacie. Jeżeli zgon nastąpi w innym dniu niż
Rocznica Ochrony ubezpieczeniowej, to UNIQA TU na Życie S.A.
za pomocą metod matematyki aktuarialnej określi Wartość Wykupu
na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpił zgon Ubezpieczonego.

10. W przypadku rezygnacji lub wystąpienia Ubezpieczonego
z Ochrony ubezpieczeniowej złożenie Deklaracji przystąpienia
do Umowy Ubezpieczenia po raz kolejny może nastąpić nie
wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od ustania poprzedniego
Okresu Ochrony ubezpieczeniowej.

Art. 4. Umowa Ubezpieczenia

Art. 6. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia oraz
rezygnacja i wystąpienie z Umowy Ubezpieczenia

Umowa Ubezpieczenia grupowego zawarta została pomiędzy
Ubezpieczającym a UNIQA TU na Życie S.A. na rzecz Klientów Banku
(Ubezpieczonych), na podstawie OWU.
Art. 5. Przystąpienie Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia
1. Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania Klienta o warunkach
ubezpieczenia zawartych w OWU oraz prawach i obowiązkach
Klienta wynikających z Umowy Ubezpieczenia, a także dostarczyć
Klientowi OWU.
2. W celu objęcia Klienta Banku Ochroną ubezpieczeniową konieczne
jest złożenie przez niego oświadczenia o przystąpieniu do Umowy
Ubezpieczenia:
1) w formie pisemnej poprzez złożenie w Banku wypełnionej
i podpisanej Deklaracji przystąpienia, lub
2) w formie ustnej poprzez złożenie Deklaracji przystąpienia
obejmującej w tym zakresie oświadczenia właściwie
zarejestrowane za pomocą urządzenia nagrywającego
dźwięk, w którym Ubezpieczony wyraża wolę objęcia
Ochroną ubezpieczeniową w czasie rozmowy telefonicznej
z Konsultantem, po wcześniejszym zapoznaniu się z istotnymi
postanowieniami OWU.
3. Ubezpieczający będzie zgłaszał do objęcia Ochroną ubezpieczeniową
Klientów, którzy złożą Ubezpieczającemu Deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia, a na Rachunku Produktu bankowego, o który
Klient zawarł z Bankiem umowę i który Klient wskazał jako właściwy
do obciążania kosztami Ochrony ubezpieczeniowej, zostaną
zapewnione środki wystarczające na pokrycie zwrotu kosztów
Ochrony ubezpieczeniowej.

1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
Ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy
Ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający może wypowiedzieć w formie pisemnej
Umowę Ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wskazanego w Umowie Ubezpieczenia.
3. Wypowiedzenie nie zwalnia z obowiązku zapłaty Składki za Okres
Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez UNIQA TU na Życie S.A.
na rzecz Ubezpieczonych.
4. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z Ochrony ubezpieczeniowej
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta Certyfikatu
od UNIQA TU na Życie S.A. składając Ubezpieczającemu oświadczenie
o rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W takim przypadku Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana,
a Składka wpłacona za tego Ubezpieczonego podlega zwrotowi.
5. Po upływie terminu określonego w ust. 4 Ubezpieczony ma prawo
wystąpić z Umowy Ubezpieczenia. Oświadczenie o wystąpieniu
z ubezpieczenia Ubezpieczony składa w formie pisemnej pod
rygorem nieważności do UNIQA TU na Życie S.A.
6. Wystąpienie Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia jest
skuteczne z końcem miesiąca, w którym oświadczenie o wystąpieniu
zostało złożone do UNIQA TU na Życie S.A.
Art. 7. Okres Ochrony ubezpieczeniowej
1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości
UNIQA TU na Życie S.A. wszystkie znane sobie okoliczności,
o które UNIQA TU na Życie S.A. pytała w Deklaracji przystąpienia
do ubezpieczenia i w innych oświadczeniach skierowanych
do Ubezpieczonego przed objęciem Ochroną ubezpieczeniową.
5. Jeżeli Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia zostanie złożona
Ubezpieczającemu do 19. dnia danego miesiąca i w ciągu 5 dni
roboczych liczonych od 20. dnia danego miesiąca na Rachunku
Produktu bankowego zostaną zapewnione środki umożliwiające ich
pobranie na pokrycie zwrotu kosztu Ochrony ubezpieczeniowej,
Ubezpieczony zostanie objęty Ochroną ubezpieczeniową
z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym złożono Deklarację przystąpienia.
6. Jeżeli Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia zostanie złożona
Ubezpieczającemu po 19. dniu miesiąca kalendarzowego i w ciągu
5 dni roboczych liczonych od 20. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym złożono Deklarację przystąpienia
do ubezpieczenia zostaną zapewnione środki na Rachunku
Produktu bankowego umożliwiające ich pobranie na pokrycie
zwrotu kosztów Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony zostanie
objęty Ochroną ubezpieczeniową z pierwszym dniem drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
Ubezpieczony złożył Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia.
7.

Deklarację przystąpienia złożoną w formie pisemnej uważa
się za wiążącą przez okres 60 dni od dnia przyjęcia jej przez
UNIQA TU na Życie S.A.

8. UNIQA TU na Życie S.A. potwierdza objęcie Ubezpieczonego
Ochroną ubezpieczeniową przez wystawienie Certyfikatu.
Certyfikat jest wysyłany Ubezpieczonemu na wskazany przez niego
adres korespondencyjny w ciągu 7 dni po wpływie pierwszej Składki
na konto UNIQA TU na Życie S.A., z tym, że jeśli Ubezpieczony nie
podał adresu korespondencyjnego Certyfikat jest wysyłany na adres
zameldowania.
9. Każdy Klient Banku, bez względu na liczbę posiadanych Produktów
bankowych, może zostać objęty Ochroną ubezpieczeniową
wyłącznie w związku z jedną umową o Produkt bankowy.
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2. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się
w terminie wskazanym w Art. 5 ust. 5 i ust. 6.
3. Końcowy dzień Okresu Ochrony ubezpieczeniowej oznaczony jest
w Certyfikacie.
4. Możliwe Okresy Ochrony ubezpieczeniowej wskazane są w załączonej
do OWU Tabeli Parametrów.
5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego
wygasa w dniu wystąpienia wcześniejszego ze zdarzeń spośród
wymienionych poniżej:
1) w dniu zgonu Ubezpieczonego,
2) z ostatnim dniem Okresu Ochrony ubezpieczeniowej
wskazanym na Certyfikacie,
3) z dniem wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia,
4) z ostatnim dniem Okresu prolongaty, jeżeli po upływie Okresu
prolongaty nie podjęto opłacania Składki, w tym z powodu
niezapewnienia przez Ubezpieczonego środków na Rachunku
Produktu bankowego na pokrycie zwrotu kosztów Ochrony
ubezpieczeniowej
5) z ostatnim dniem zawieszenia opłacania Składki, jeżeli
po tym terminie nie podjęto opłacania Składki, w tym z powodu
niezapewnienia przez Ubezpieczonego środków na Rachunku
Produktu Bankowego na pokrycie zwrotu kosztów Ochrony
Ubezpieczeniowej,
6) z dniem rozwiązania umowy o Produkt bankowy, z którym
związane było ubezpieczenie, chyba że Ubezpieczony wskaże
inny Rachunek Produktu bankowego, z którego możliwe
będzie pobieranie środków na zwrot kosztów Ochrony
ubezpieczeniowej lub kontynuuje ubezpieczenie indywidualnie.
Art. 8. Składka
1. Składka za Ochronę ubezpieczeniową jest ustalana zgodnie z Tabelą
Parametrów obowiązującą w dniu złożenia przez Klienta Deklaracji
przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia.

2. Składka opłacana jest miesięcznie w złotych polskich na rachunek
bankowy wskazany przez UNIQA TU na Życie S.A. w Umowie
Ubezpieczenia, w terminach i w wysokości wskazanej w Certyfikacie
dla danego roku trwania Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony
zobowiązany jest do zapewnienia środków na Rachunku Produktu
bankowego na pokrycie zwrotu kosztów Ochrony ubezpieczeniowej
w terminach umożliwiających zapłacenia Składki.
3. Wysokość Składek ubezpieczeniowych została skalkulowana
zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej i zależy od:
1) długości Okresu Ochrony ubezpieczeniowej,
2) wysokości Sumy ubezpieczenia,
3) wysokości świadczenia z tytułu zgonu w kolejnych latach
Ochrony ubezpieczeniowej,
4) kolejnego roku trwania Ochrony ubezpieczeniowej.
4. W każdą Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej wysokość
Składki zwiększa się o wskazany w Tabeli Parametrów wskaźnik
procentowy, w stosunku do wysokości Składki obowiązującej
w okresie poprzedzającym Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej
z zastrzeżeniem ust. 6. Wzrost wysokości Składki ubezpieczeniowej
związany jest ze wzrostem Sumy ubezpieczenia i wysokości
świadczenia za zgon Ubezpieczonego w sposób wskazany
w Certyfikacie.
5. W terminie 60 dni przed każdą Rocznicą Ochrony ubezpieczeniowej,
począwszy od drugiej Rocznicy Ochrony, Ubezpieczony może
wnioskować o zmianę Sumy ubezpieczenia ze skutkiem na najbliższą
Rocznicę Ochrony Ubezpieczeniowej, pod warunkiem opłacenia
wszystkich należnych Składek. W przypadku zwiększenia Sumy
ubezpieczenia Art. 3 ust. 1 pkt 5) stosuje się odpowiednio do kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy zwiększoną Sumą ubezpieczenia,
a Sumą ubezpieczenia w dotychczasowej wysokości.
6. W trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, najpóźniej na 60 dni
przed każdą Rocznicą Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony
może wnioskować o ustalenie aktualnej wysokości Składki jako
kwoty niezmiennej do końca Okresu Ochrony ubezpieczeniowej,
pod warunkiem opłacenia wszystkich Składek należnych do daty
zmiany. Zmiana obowiązuje od najbliższej Rocznicy Ochrony
ubezpieczeniowej.
7.

UNIQA TU na Życie S.A. jest zobowiązana w terminie
14 dni od przyjęcia wniosku o którym mowa w ust. 5 i ust. 6
złożyć
Ubezpieczonemu
ofertę
kontynuowania
Ochrony
ubezpieczeniowej skalkulowaną na podstawie treści wniosku oraz
wysokości Rezerwy matematycznej i uwzględniającą pozostały
Okres Ochrony ubezpieczeniowej, liczbę lat życia ukończonych
przez Ubezpieczonego w dniu wprowadzania zmiany i łączną
sumę Składek ubezpieczeniowych wpłaconych przez niego do dnia
wprowadzenia zmiany zgodnie z obowiązującą w dniu złożenia
wniosku o zmianę Tabelą Parametrów.

8. Oferta złożona Ubezpieczonemu zawiera nową Sumę ubezpieczenia,
Wartości Wykupu oraz wartości świadczenia za zgon wyliczone
zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej, przy uwzględnieniu
Składki w wysokości wskazanej przez Ubezpieczonego we wniosku.

2. Kolejna Składka:
1) W przypadku braku wpłaty kolejnej Składki za danego
Ubezpieczonego w terminie UNIQA TU na Życie S.A. wzywa
Ubezpieczającego i informuje pisemnie Ubezpieczonego
o tym fakcie, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin
do uzupełnienia Składki. Termin ten oblicza się od dnia
następnego po doręczeniu wezwania.
2) W przypadku, gdy kolejna Składka nie została opłacona
w dodatkowym terminie, z pierwszym dniem miesiąca za który
nie została opłacona Składka rozpoczyna się Okres prologanty,
w którym UNIQA TU na Życie S.A. świadczy Ochronę
ubezpieczeniową tylko na wypadek zgonu Ubezpieczonego.
W przypadku gdy opłacanie Składek za danego Ubezpieczonego
nie zostanie podjęte, po upływie Okresu prolongaty
odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. w stosunku
do danego Ubezpieczonego wygasa zgodnie z Art. 7 ust. 5
pkt. 4) oraz zgodnie z Art. 12 OWU.
3) Składka zapłacona przez Ubezpieczającego z uchybieniem
terminu płatności Składki, zostaje zaliczona na poczet Składki
najdawniej wymaganej.
Art. 10. Zawieszenie opłacania Składek za dany Certyfikat na wniosek
Ubezpieczonego
1. Poczynając od pierwszego dnia po upływie drugiej Rocznicy
Ochrony ubezpieczeniowej może zostać zawieszone opłacanie
Składki ubezpieczeniowej na okres 12-stu miesięcy pod warunkiem
opłacenia wszystkich Składek należnych do daty zawieszenia lecz
za okres nie krótszy, niż za dwa lata trwania Ochrony
ubezpieczeniowej. Wniosek powinien być złożony najpóźniej
w terminie 60 dni przed datą od której zawieszenie opłacania
Składek ma obowiązywać. Zawieszenie opłacania Składek nie może
nastąpić w Okresie prolongaty.
2. Zawieszenie opłacania Składki ubezpieczeniowej na kolejny okres
12 miesięcy jest możliwe pod warunkiem, że kolejny okres
zawieszenia nie może rozpoczynać się wcześniej niż po upływie
pięciu lat licząc od końca poprzedniego okresu zawieszenia
opłacania Składki ubezpieczeniowej.
3. UNIQA TU na Życie S.A. na podstawie Wieku Ubezpieczonego,
Sumy ubezpieczenia, Rezerwy matematycznej określa nową
wysokość Sumy ubezpieczenia za dożycie, wysokość świadczenia
za zgon Ubezpieczonego, nowe minimalne Wartości Wykupu
obowiązujące na Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej oraz
nowe wysokości Składek obowiązujących po zakończeniu
okresu zawieszenia, uwzględniając pozostały Okres Ochrony
ubezpieczeniowej i sumę wpłaconych Składek. Nowa Suma
ubezpieczenia, nowe wysokości świadczenia za zgon oraz
nowe minimalne Wartości Wykupu na Rocznicę Ochrony
ubezpieczeniowej obowiązują od początku okresu zawieszenia
Składek do końca Okresu Ochrony ubezpieczeniowej. Nowe Składki
ubezpieczeniowe obowiązują od początku kolejnego roku trwania
Ochrony ubezpieczeniowej po zakończeniu okresu zawieszenia.
4. W okresie zawieszenia Ubezpieczający zwolniony jest z opłacania
Składki ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego.

9. Zmiany o których mowa w ust. 5 i ust. 6 dokonuje się na wniosek
Ubezpieczonego złożony do UNIQA TU na Życie S.A. w formie
pisemnej. Zmiana warunków ubezpieczenia obowiązuje po pisemnej
akceptacji przez Ubezpieczonego oferty UNIQA TU na Życie S.A.,
o której mowa w ust. 7, jednak nie wcześniej niż od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Ubezpieczony
przyjął ofertę UNIQA TU na Życie S.A.

Art. 11. Udział w Zysku

10. UNIQA TU na Życie S.A. powiadamia Ubezpieczającego o zmianie
warunków udzielania Ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej
na 30 dni przed wprowadzeniem wnioskowanych zmian, o których
mowa w ust. 5 i ust. 6.

2. Stopa udziału w zysku z inwestowania Rezerwy matematycznej
obliczana jest jako 85% różnicy między stopą zwrotu osiągniętą
z inwestowania Rezerwy matematycznej, a sumą Stopy technicznej
i wskaźnika kosztu zarządzania funduszem ubezpieczeniowym
wskazanego w Tabeli Parametrów.

Art. 9. Zaległości w opłacaniu Składki
1. Jeżeli pierwsza Składka za danego Ubezpieczonego nie
zostanie opłacona w terminie, UNIQA TU na Życie S.A. wzywa
Ubezpieczającego do opłacenia Składki i informuje pisemnie
Ubezpieczonego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin
do zapłaty Składki liczony od dnia otrzymania wezwania.
Nieuiszczenie Składki w tym terminie jest traktowane jako rezygnacja
z Ochrony ubezpieczeniowej.

1. UNIQA TU na Życie S.A. gwarantuje Ubezpieczonemu corocznie,
począwszy od drugiej Rocznicy trwania Ochrony ubezpieczeniowej
udział w zysku osiągniętym na lokatach z inwestowania Rezerwy
matematycznej i Rezerwy na premie i rabaty dotyczącej danego
Certyfikatu.

3. Stopa udziału w zysku z inwestowania Rezerwy na premie
i rabaty obliczana jest jako różnica między stopą zwrotu osiągniętą
z inwestowania Rezerwy na premie i rabaty a wskaźnikiem kosztu
zarządzania funduszem ubezpieczeniowym.
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4. Udział w zysku z inwestowania Rezerwy matematycznej obliczany
jest, jako iloczyn zdefiniowanej powyżej stopy udziału w zysku
z inwestowania Rezerwy matematycznej jeżeli jest ona dodatnia,
oraz Rezerwy matematycznej na koniec poprzedniego roku Ochrony
ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 5. Rezerwa matematyczna
wykorzystywana do obliczenia udziału w zysku wyznaczana jest przy
zastosowaniu Stopy technicznej wskazanej w Tabeli Parametrów.
5. Jeżeli dzień poprzedzający Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej
wypada w okresie zawieszenia opłacania Składek, udział w zysku
z inwestowania Rezerwy matematycznej obliczany jest jako iloczyn
stopy udziału w zysku z inwestowania Rezerwy matematycznej, jeżeli
jest ona dodatnia oraz mniejszej z wartości: Rezerwy matematycznej
na koniec poprzedniego roku Ochrony ubezpieczeniowej
i Rezerwy matematycznej na początek okresu zawieszenia opłacania
Składek obejmującego dzień poprzedzający Rocznicę Ochrony
ubezpieczeniowej, uwzględniającej Sumę ubezpieczenia wyliczoną
w związku z zawieszeniem opłacania Składek.
6. Udział w zysku z inwestowania Rezerwy na premie i rabaty obliczany
jest jako iloczyn zdefiniowanej powyżej stopy udziału w zysku
z inwestowania Rezerwy na premie i rabaty, jeżeli jest ona dodatnia,
oraz Rezerwy na premie i rabaty na koniec poprzedniego roku
Ochrony ubezpieczeniowej.
7.

Obliczony na zasadach podanych powyżej udział w zysku
z inwestowania Rezerwy matematycznej oraz Rezerwy na premie
i rabaty dopisywany jest w każdą Rocznicę Ochrony ubezpieczeniowej
do Rezerwy na premie i rabaty.

8. Zgromadzony udział w zysku jest wypłacany razem ze świadczeniem
lub Wartością Wykupu.
Art. 12. Wartość Wykupu
1. W przypadku wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia
przed upływem terminu, na jaki udzielona została Ochrona
ubezpieczeniowa Ubezpieczony otrzyma Wartość Wykupu.
2. Jeżeli wystąpienie z Umowy Ubezpieczenia przypada na inny dzień
niż Rocznica Ochrony ubezpieczeniowej, to UNIQA TU na Życie S.A.
za pomocą metod matematyki aktuarialnej określi Wartość Wykupu
na dzień wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej w wyniku
wystąpienia z Ochrony ubezpieczeniowej albo zaprzestania
opłacania Składek za Ubezpieczonego, w zależności od tego, która
z tych dat wypada wcześniej. Wartość Wykupu nie może być niższa
niż kwota wskazana w Certyfikacie na ostatnią Rocznicę Ochrony
ubezpieczeniowej, do której zapłacono wszystkie należne Składki.
Art. 13. Wysokość świadczenia
1. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego wypłacane jest
jednorazowo Uprawnionemu.
2. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem Art. 3
równe jest:
1) W pierwszych trzech latach trwania Ochrony ubezpieczeniowej
stałej kwocie wskazanej w Tabeli Parametrów jako świadczenie
z tytułu zgonu,
2) Począwszy
od
czwartego
roku
trwania
Ochrony
ubezpieczeniowej świadczenie z tytułu zgonu wzrasta.
Świadczenie z tytułu zgonu wskazane jest w Tabeli
Parametrów i ulega corocznie zwiększeniu o kwotę wskazaną
w Tabeli Parametrów jako Wzrost świadczenia z tytułu zgonu
od czwartego roku Ochrony ubezpieczeniowej.

2. W
przypadku
zgonu
Ubezpieczonego
Uprawniony
do świadczenia ubezpieczeniowego zobowiązany jest doręczyć
do UNIQA TU na Życie S.A. następujące dokumenty:
1) dokładnie
wypełniony
formularz
zgłoszenia
zgonu
z udokumentowaną jego przyczyną,
2) skrócony odpis aktu zgonu; jeżeli zgon nastąpił poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, akt zgonu powinien być potwierdzony
przez właściwy organ administracji publicznej w Rzeczpospolitej
Polskiej lub potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną
lub apostille,
3) statystyczną kartę zgonu lub dokumentację medyczną
potwierdzającą przyczynę zgonu,
4) dokumentację dotyczącą okoliczności i przyczyn zgonu,
w szczególności kopię protokołu Policji, prokuratury lub sądu,
5) inne dokumenty wskazane przez UNIQA TU na Życie S.A.
niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.
3. W przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć
do UNIQA TU na Życie S.A. dokładnie wypełniony formularz
zgłoszenia dożycia końca Okresu Ochrony ubezpieczeniowej.
4. Świadczenie wypłacane z tytułu dożycia końca Okresu Ochrony
ubezpieczeniowej jest niepodzielne.
5. Terminy wypłaty świadczeń
1) UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca należne świadczenie
w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wystąpienia Zdarzenia
ubezpieczeniowego objętego Ochroną ubezpieczeniową,
2) Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego
Ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
tego zawiadomienia, UNIQA TU na Życie S.A. informuje o tym
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia,
a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie
lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności
UNIQA TU na Życie S.A. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest
to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania,
3) Jeżeli w terminie określonym w pkt. 1) wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
UNIQA TU na Życie S.A. albo wysokości świadczenia okazało
się niemożliwe, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną
część świadczenia UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca w terminie
określonym w pkt. 1),
4) UNIQA TU na Życie S.A. zobowiązana jest powiadomić
na piśmie osobę wskazaną do odbioru świadczenia o jego
wysokości albo o odmowie jego wypłaty, wskazując
na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą
całkowitą lub częściową wypłatę świadczenia. Treść pisma
powinna zawierać informację o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej, oraz o możliwości złożenia
odwołania do Zarządu UNIQA TU na Życie.
Art. 15. Uprawniony
1. Ubezpieczony samodzielnie wskazuje Uprawnionego przekazując
w formie pisemnej dyspozycję do UNIQA TU na Życie S.A.

3. Wysokości świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego dla
danego roku trwania Ochrony ubezpieczeniowej wskazane
są w Certyfikacie.

2. Ubezpieczony może wskazać kilka osób Uprawnionych do otrzymania
świadczenia. Suma udziałów wszystkich osób Uprawnionych nie
może przekraczać 100 % świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli
nie zostanie określony udział Uprawnionych w kwocie świadczenia
lub udziały Uprawnionych nie sumują się do 100 %, uważa się,
że udziały tych osób są równe.

4. Świadczenie z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu
Ochrony
ubezpieczeniowej
wypłacane
jest
jednorazowo
Ubezpieczonemu i równe jest Sumie ubezpieczenia wskazanej
w Certyfikacie.

3. Jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego, nie
istnieje lub utracił prawo do świadczenia, jego prawo przejmują
pozostali Uprawnieni proporcjonalnie do już posiadanych udziałów
w świadczeniu.

Art. 14. Wypłata świadczenia

4. W okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony
może zmienić Uprawnionego. Zmiana następuje poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzonego podpisem
Ubezpieczonego, dostarczonego osobiście lub przesłanego listem
poleconym do siedziby UNIQA TU na Życie S.A.

1. Uprawniony lub Ubezpieczony powinien niezwłocznie zawiadomić
UNIQA TU na Życie S.A. o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego
przewidzianego w OWU.
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5. Zmiana Uprawnionego obowiązuje od momentu powzięcia
informacji o zmianie przez UNIQA TU na Życie S.A.
6. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego albo, gdy
Uprawniony w chwili zgonu Ubezpieczonego nie żył lub nie istniał,
to świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego
według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka,
3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka i dzieci,
4) w równych częściach innym ustawowym spadkobiercom
zmarłego Ubezpieczonego, z wyłączeniem Gminy i Skarbu
Państwa jeśli brak jest współmałżonka, dzieci i rodziców
Ubezpieczonego.

Ubezpieczenia lub przystąpieniem Ubezpieczonego do Umowy
Ubezpieczenia. Jeżeli do podania wiadomości nieprawdziwych
w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia lub w innych pismach
doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się,
że wypadek przewidziany umową lub jego następstwa są skutkiem
tych okoliczności, a UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi za niego
odpowiedzialności. UNIQA TU na Życie S.A nie może powoływać
się na postanowienia zdań wcześniejszych, jeżeli do zdarzenia
objętego Ochroną ubezpieczeniową doszło po upływie trzech lat
od daty zawarcia lub przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy
Ubezpieczenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wnioskowanej
przez
Ubezpieczającego
zmiany
umowy
prowadzącej
do podwyższenia Sumy ubezpieczenia.
Art. 19. Zgubienie Certyfikatu

7.

Świadczenie nie przysługuje żadnej osobie, która umyślnie
przyczyniła się do zgonu Ubezpieczonego.

Art. 16. Przekształcenie Certyfikatu w Indywidualne ubezpieczenie
na życie i dożycie
1. W
przypadku
odstąpienia
lub
wypowiedzenia
przez
Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia z dniem rozwiązania
Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony przejmuje prawa i obowiązki
Ubezpieczającego, a Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana
w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia. O kontynuowaniu
Ochrony ubezpieczeniowej w formie indywidualnej UNIQA TU
na Życie S.A. zawiadomi Ubezpieczonego. Ubezpieczony ma prawo
do złożenia rezygnacji z kontynuowania ubezpieczenia w ciągu
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, wówczas przepisy
Art. 12 stosuje się odpowiednio.

1. W przypadku utraty Certyfikatu Ubezpieczony powinien
poinformować o tym fakcie UNIQA TU na Życie S.A. Po otrzymaniu
tej informacji UNIQA TU na Życie S.A. wystawi i prześle na adres
korespondencyjny Ubezpieczonego duplikat Certyfikatu.
2. Utrata Certyfikatu oznacza jego utratę w wyniku kradzieży,
zagubienia lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym
odczytanie treści Certyfikatu.
Art. 20. Warunki dodatkowe
W porozumieniu z Ubezpieczającym i Ubezpieczonym mogą
być stosowane warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych
w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Art. 21. Zawiadomienia i oświadczenia

2. W przypadku rozwiązania umowy o Produkt bankowy między
Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, Ubezpieczony ma prawo
do kontynuowania Ochrony ubezpieczeniowej poprzez zawarcie
z UNIQA TU na Życie S.A. indywidualnej umowy ubezpieczenia
w
miejsce
dotychczasowej
Ochrony
ubezpieczeniowej
udzielanej w ramach Umowy Ubezpieczenia grupowego.
W przypadku wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej w związku
z rozwiązaniem umowy o Produkt bankowy między Ubezpieczonym
a Ubezpieczającym, Ubezpieczony powinien powiadomić pisemnie
o tym fakcie UNIQA TU na Życie S.A.
3. W trakcie trwania Okresu Ochrony ubezpieczeniowej UNIQA
TU na Życie S.A. ma prawo złożyć Ubezpieczonemu ofertę
indywidualnej umowy ubezpieczenia.
4. W indywidualnej umowie ubezpieczenia warunki Ochrony
ubezpieczeniowej tj. OWU, ryzyka, wysokości świadczeń, Okres
Ochrony ubezpieczeniowej, wysokość Składki i częstotliwość jej
opłacania, Wartość Wykupu są zgodne z aktualnym Certyfikatem,
chyba że Ubezpieczony wystąpi z pisemnym wnioskiem o ich
zmianę.
Art. 17. Opodatkowanie świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia

1. Wprowadzanie na wniosek Ubezpieczającego zmiany Umowy
Ubezpieczenia naruszającej prawa Ubezpieczonego wymaga
przedstawienia pisemnej zgody Ubezpieczonego.
2. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego
lub
Uprawnionego
mające
związek
z Umową Ubezpieczenia lub Certyfikatem muszą być składane
na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem
poleconym pod rygorem nieważności lub bezskuteczności,
z zastrzeżeniem postanowień Umowy Ubezpieczenia w stosunku
do Ubezpieczającego.
3. Każdorazowo Ubezpieczony zmieniający dane osobowe ma
obowiązek zgłaszać zmiany do UNIQA TU na Życie S.A. Jeśli
zmiana danych osobowych została zgłoszona Ubezpieczającemu
to zmiana ta jest wiążąca również dla Ubezpieczyciela po otrzymaniu
informacji od Ubezpieczającego.
Art. 22. Dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy Ubezpieczenia
1. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat
trzech.

1. Umowa Ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych
OWU jest Umową Ubezpieczenia na życie należącą do Grupy 1
Działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
a świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Umowy Ubezpieczenia,
według stanu prawnego w zakresie przepisów podatkowych
obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszych OWU, nie
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych.

Art. 23. Inne podstawy Umowy Ubezpieczenia

2. W przypadku zmiany przepisów podatkowych skutkującej
opodatkowaniem świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia, należny
podatek dochodowy obciąża Ubezpieczonego, Uprawnionego
bądź inną osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia
zastosowanie
mają
przepisy
powszechnie
obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy
o działalności ubezpieczeniowej.

Art. 18. Skutki niedopełnienia obowiązków związanych z Umową
Ubezpieczenia

Art. 24. Skargi i zażalenia

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki
okoliczności, które nie zostały podane do jej wiadomości przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, o które UNIQA TU
na Życie S.A. pytała przy przystąpieniu Ubezpieczonego do Umowy
Ubezpieczenia lub w innych pismach przed zawarciem Umowy

2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do UNIQA TU na Życie S.A.
przerywa się przez zgłoszenie UNIQA TU na Życie S.A. tego
roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym
zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie
UNIQA TU na Życie S.A. o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

1. Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu
lub
Uprawnionemu
przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi UNIQA TU na Życie S.A.
skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie
obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu
i na rzecz UNIQA TU na Życie S.A.
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2. Zarząd UNIQA TU na Życie S.A. jest zobowiązany rozpatrzyć skargę
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni
od daty jej wpływu do UNIQA TU na Życie S.A., informując
skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego.
Art. 25. Właściwość prawa i sądu
1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią
inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
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2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu
UNIQA TU na Życie S.A. Nr 30/2014 z dnia 17 marca 2014 r. i mają
zastosowanie od dnia 17 marca 2014 r.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597
zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22
Kapitał zakładowy i wpłacony: 42 774 700 PLN

Tabela Parametrów
Grupowe ubezpieczenie
na ¿ycie i dożycie
Parasol na życie

Tabela

Parametrów

Niniejsza Tabela Parametrów stanowi załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Parasol na życie dla Klientów
Raiffeisen Bank Polska S.A. zatwierdzonych uchwałą Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Nr 30/2014 z dnia
17 marca 2014 r.
Niniejsza Tabela Parametrów została zatwierdzona Uchwałą Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Nr 30/2014 z dnia
17 marca 2014 r. i ma zastosowanie od dnia 17 marca 2014 r.

Okres Ochrony
ubezpieczeniowej
w latach

Składka miesięczna
Wzrost świadczenia
w pierwszym roku trwania
z tytułu zgonu o kwotę
Suma Ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu
Ochrony ubezpieczeniowej.
wskazaną poniżej
z tytułu dożycia
zgonu w pierwszych trzech
W kolejnych latach składka
w każdym roku Ochrony
do końca Okresu Ochrony
latach trwania Ochrony
jest podwyższana
ubezpieczeniowej
ubezpieczeniowej
ubezpieczeniowej
o Wskaźnik wzrostu Składki
poczynając od czwartego
ubezpieczeniowej
roku trwania tej ochrony

15

34 800 zł

133 zł

6 960 zł

2 320 zł

15

57 600 zł

214 zł

11 520 zł

3 840 zł

20

40 000 zł

98 zł

6 000 zł

2 000 zł

20

65 700 zł

156 zł

9 855 zł

3 285 zł

Parametry
Wskaźnik wzrostu Składki ubezpieczeniowej
Stopa techniczna przyjęta do obliczeń

2%
0,5 %

ZID-016

Wskaźnik kosztu zarządzania funduszem ubezpieczeniowym

5%
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