Ubezpieczenia na życie
Indywidualne

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego
przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną
§1
Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin stanowi integralnà cz´Êç umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego, zwanej dalej umowà
o prowadzenie IKE lub umowà, w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
(DzU z 2004 r. nr 116, poz. 1205).
2.
Je˝eli Oszcz´dzajàcy gromadzi Êrodki na IKE w ubezpieczeniowym
funduszu kapita∏owym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym
zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE,
w sprawach nie uregulowanych postanowieniami ogólnych
warunków ubezpieczenia stosuje si´ postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3.
W razie zbiegu postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia
i niniejszego Regulaminu stosuje si´ postanowienia Regulaminu.

§2
Definicje i skróty
1.
Z zastrze˝eniem ust. 2, u˝ytym w umowie okreÊleniom nadaje si´
znaczenie przyj´te w art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o indywidualnych kontach emerytalnych:
Instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzàcy
dzia∏alnoÊç maklerskà, zak∏ad ubezpieczeƒ lub bank, prowadzàce
indywidualne konto emerytalne.
Indywidualne konto emerytalne (konto) – wyodr´bniony zapis
w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodr´bniony
rachunek papierów wartoÊciowych i rachunek pieni´˝ny s∏u˝àcy
do jego obs∏ugi w podmiocie prowadzàcym dzia∏alnoÊç maklerskà
lub wyodr´bniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu
kapita∏owym, wyodr´bniony rachunek bankowy w banku,
prowadzone na zasadach okreÊlonych ustawà, a w zakresie
w niej nieuregulowanym – na zasadach okreÊlonych w przepisach
w∏aÊciwych dla tych rachunków i rejestrów.
Gromadzenie Êrodków na IKE – dokonywanie wp∏at, wyp∏at
transferowych oraz przyjmowanie wyp∏at transferowych,
a tak˝e inwestowanie Êrodków znajdujàcych si´ na IKE.
Zwrot – wycofanie Êrodków zgromadzonych na IKE, je˝eli
nie zachodzà przes∏anki do wyp∏aty bàdê wyp∏aty transferowej.
2.
Pozosta∏ym u˝ytym w Regulaminie okreÊleniom nadaje si´
nast´pujàce znaczenie:
Regulamin – niniejszy Regulamin prowadzenia Indywidualnego
Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeƒ Allianz
˚ycie Polska Spó∏k´ Akcyjnà.
Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeƒ Allianz ˚ycie Polska
Spó∏ka Akcyjna.

Oszcz´dzajàcy – osoba fizyczna gromadzàca Êrodki na IKE,
obj´ta nieograniczonym obowiàzkiem podatkowym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która zawar∏a umow´ ubezpieczenia
na swojà rzecz i jest zobowiàzana do op∏acania sk∏adek.
W niniejszym Regulaminie Oszcz´dzajàcy okreÊlany jest tak˝e
Ubezpieczajàcym.
Osoby uprawnione – osoby wskazane przez Oszcz´dzajàcego,
które otrzymajà Êrodki z IKE w razie jego Êmierci, a w razie
braku wskazania – cz∏onkowie najbli˝szej rodziny w kolejnoÊci
wskazanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz
spadkobiercy Oszcz´dzajàcego.
Ma∏oletni – osoba fizyczna, która ukoƒczy∏a lat 16 i nie ukoƒczy∏a
lat 18. Ma∏oletni uzyskuje pe∏noletnoÊç przez zawarcie
ma∏˝eƒstwa i nie traci jej w razie uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa.
IKE – prowadzone przez Towarzystwo indywidualne konto
emerytalne w postaci wyodr´bnionego rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym, na który wp∏ywa okreÊlona
umowà ubezpieczenia cz´Êç ka˝dej wp∏aconej przez Ubezpieczajàcego sk∏adki regularnej i sk∏adki doraênej.
Konto swobodnego dost´pu – wyodr´bniony rachunek
w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym, na który wp∏ywa
okreÊlona umowà ubezpieczenia cz´Êç ka˝dej wp∏aconej przez
Ubezpieczajàcego sk∏adki regularnej i sk∏adki doraênej pozosta∏a
po dokonaniu wp∏aty na IKE. Po przekroczeniu maksymalnego
dozwolonego w danym roku limitu wp∏at na IKE na to konto
trafiajà równie˝ nadwy˝ki sk∏adek wp∏acanych przez Oszcz´dzajàcego.
Wp∏ata – wp∏ata Êrodków pieni´˝nych dokonywana przez
Oszcz´dzajàcego na IKE.
Wyp∏ata – wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na IKE dokonywana
na rzecz Oszcz´dzajàcego, po spe∏nieniu warunków okreÊlonych
w przepisach ustawy i postanowieniach Regulaminu, albo
na rzecz osób uprawnionych w razie Êmierci Oszcz´dzajàcego.
Wyp∏ata transferowa – dokonane na zasadach okreÊlonych
w Regulaminie przeniesienie Êrodków zgromadzonych przez
Oszcz´dzajàcego na IKE do innej instytucji finansowej lub
przeniesienie Êrodków zgromadzonych na IKE z IKE zmar∏ego
Oszcz´dzajàcego na konto osoby uprawnionej lub do pracowniczego programu emerytalnego, do którego uprawniony przystàpi∏,
lub jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym
funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa
w innym funduszu inwestycyjnym zarzàdzanym przez to samo
towarzystwo funduszy inwestycyjnych za Êrodki pieni´˝ne
uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja),
pod warunkiem ˝e jednostki odkupywane i nabywane sà
rejestrowane na IKE Oszcz´dzajàcego, lub przeniesienie Êrodków
zgromadzonych przez Oszcz´dzajàcego na IKE do pracowniczego
programu emerytalnego, do którego przystàpi∏ Oszcz´dzajàcy,
lub przeniesienie Êrodków z pracowniczego programu
emerytalnego na IKE w sytuacjach okreÊlonych w ustawie
o pracowniczych programach emerytalnych. Je˝eli wyp∏ata
transferowa jest dokonywana do Towarzystwa, Êrodki transferowane zasilajà w ca∏oÊci IKE Oszcz´dzajàcego w ubezpieczeniowym
funduszu kapita∏owym.
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Fundusz (ubezpieczeniowy fundusz kapita∏owy) – wydzielona
rachunkowo cz´Êç aktywów Towarzystwa, tworzona ze sk∏adek
op∏acanych w ramach zawartych umów ubezpieczenia.
Jednostki uczestnictwa – cz´Êci o równej wartoÊci, na które jest
podzielony ubezpieczeniowy fundusz kapita∏owy.
Rachunek jednostek – rachunek Ubezpieczajàcego, na którym
sà ewidencjonowane jednostki uczestnictwa na zasadach
okreÊlonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Polisa – dokument wystawiony przez Towarzystwo potwierdzajàcy
zawarcie umowy ubezpieczenia i okreÊlajàcy szczegó∏owo
warunki, na jakich zosta∏a ona zawarta.
Sk∏adka regularna – sk∏adka z tytu∏u umowy ubezpieczenia, której
wysokoÊç i termin wymagalnoÊci zosta∏y okreÊlone w polisie.
Sk∏adka doraêna – wp∏ata nie zwiàzana ze sk∏adkà regularnà,
uiszczana przez Ubezpieczajàcego po wystawieniu polisy,
w dowolnym czasie trwania umowy ubezpieczenia.

kalendarzowym przekroczy maksymalnà wysokoÊç wp∏at
ustalonà w ustawie o IKE;
14) zakres, cz´stotliwoÊç i form´ informowania
Oszcz´dzajàcego o Êrodkach zgromadzonych na IKE;
15) koszty i op∏aty obcià˝ajàce Oszcz´dzajàcego w zwiàzku
z prowadzeniem IKE;
16) okres wypowiedzenia umowy;
17) termin dokonania wyp∏aty, wyp∏aty transferowej oraz zwrotu;
18) sposób post´powania z po˝ytkami z papierów
wartoÊciowych zgromadzonych na IKE Oszcz´dzajàcego;
19) okreÊlenie zasad, na jakich Towarzystwo wyodr´bnia
z p∏aconej sk∏adki cz´Êç przeznaczonà na rachunek IKE
w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym oraz wskazuje
cel, na który przeznaczona jest pozosta∏a cz´Êç sk∏adki
ubezpieczeniowej;
10) okreÊlenie, jaka cz´Êç sk∏adki jest potràcana na cel,
o którym mowa w punkcie 9, i nie jest przekazywana
na rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym.

3.
Warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie IKE jest z∏o˝enie
przez osob´ fizycznà oÊwiadczenia, ˝e:
Umowa ubezpieczenia – umowa zawierana pomi´dzy
1) nie gromadzi Êrodków na indywidualnym koncie emerytalnym
Towarzystwem a Ubezpieczajàcym na podstawie ogólnych
prowadzonym przez innà instytucj´ finansowà oraz ˝e
warunków ubezpieczenia.
w danym roku kalendarzowym nie dokona∏a wyp∏aty
transferowej z uprzednio posiadanego konta do pracowniczego
Op∏ata za ochron´ ubezpieczeniowà – op∏ata za bie˝àcà ochron´
programu emerytalnego (je˝eli osoba sk∏adajàca oÊwiadczenie
ubezpieczeniowà, potràcana miesi´cznie z konta swobodnego
osiàgn´∏a wiek 55 lat, w oÊwiadczeniu potwierdza równie˝,
dost´pu.
˝e nie dokona∏a w przesz∏oÊci wyp∏aty Êrodków zgromadzonych
na indywidualnym koncie emerytalnym), albo
Rocznica polisy – ka˝da rocznica daty okreÊlonej w polisie jako
2) posiada indywidualne konto emerytalne prowadzone przez
dzieƒ rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u umowy
innà instytucj´ finansowà – w tym wypadku osoba fizyczna
ubezpieczenia.
jest obowiàzana podaç nazw´ tej instytucji i potwierdziç,
˝e dokona ona wyp∏aty transferowej;
Rok polisowy – okres ubezpieczenia mi´dzy kolejnymi
3) zosta∏a pouczona przez Towarzystwo, ˝e w razie podania
rocznicami polis.
nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega odpowiedzialnoÊci
przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r.
Rok kalendarzowy – okres rozpoczynajàcy si´ 1 stycznia
Kodeks karny skarbowy (DzU nr 83, poz. 930, z póên. zm.)
i koƒczàcy si´ 31 grudnia.
oraz ˝e w razie gromadzenia oszcz´dnoÊci na wi´cej ni˝ jednym
indywidualnym koncie emerytalnym, z zastrze˝eniem wyjàtków
Pracowniczy program emerytalny – pracowniczy program
wskazanych w ustawie o IKE, opodatkowaniu, w trybie i na
emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
zasadach okreÊlonych w przepisach o podatku dochodowym
o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116,
od osób fizycznych, podlegajà dochody uzyskane z tytu∏u
poz. 1207).
gromadzenia oszcz´dnoÊci na wszystkich kontach;
4) zosta∏a pouczona o konsekwencjach podpisania umowy
Ustawa o IKE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym
kontach emerytalnych (DzU z 2004 r. nr 116, poz. 1205).
dokonano wyp∏aty transferowej z uprzednio posiadanego
konta do pracowniczego programu emerytalnego;
Ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 5) akceptuje treÊç niniejszego Regulaminu.
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (DzU z 2003 r. nr 124,
poz. 1151, z póên. zm.).
4.
Umow´ o prowadzenie IKE zawiera si´ na podstawie pisemnego
§3
wniosku Oszcz´dzajàcego, czyli kompletnego i poprawnie
Zawarcie umowy o prowadzenie IKE
wype∏nionego formularza przygotowanego w tym celu przez
1.
Towarzystwo.
IKE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej przez
Oszcz´dzajàcego z Towarzystwem na czas nieokreÊlony.
5.
Umowa jest zawarta z dniem podpisania przez Oszcz´dzajàcego
2.
oraz przedstawiciela Towarzystwa kompletnego, poprawnie
Umowa o prowadzenie IKE okreÊla w szczególnoÊci:
wype∏nionego wniosku o zawarcie umowy.
1) oznaczenie IKE umo˝liwiajàce jego identyfikacj´;
2) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczàcych Êrodków
6.
gromadzonych na IKE;
Na IKE mo˝e gromadziç oszcz´dnoÊci wy∏àcznie jeden
3) sposób post´powania Towarzystwa, je˝eli suma wp∏at
oszcz´dzajàcy.
dokonanych przez Oszcz´dzajàcego w danym roku
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7.
Osoba, która dokona∏a w danym roku kalendarzowym wyp∏aty
transferowej z IKE do pracowniczego programu emerytalnego,
nie mo˝e w tym roku zawrzeç umowy o prowadzenie IKE.

2.
Ma∏oletni ma prawo do dokonywania wp∏at na IKE tylko w roku
kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy
wykonywanej na podstawie umowy o prac´.

8.
Osoba, która dokona∏a wyp∏aty z IKE, nie mo˝e ponownie
za∏o˝yç indywidualnego konta emerytalnego.

3.
Z zastrze˝eniem przepisów ustawy o IKE, w razie dokonania
wyp∏aty transferowej na IKE z dotychczasowego indywidualnego
konta emerytalnego prowadzonego na rzecz Oszcz´dzajàcego
mo˝e on dokonywaç wp∏at na IKE dopiero po przekazaniu przez
instytucj´ finansowà prowadzàcà dotychczasowe konto Êrodków
podlegajàcych wyp∏acie transferowej na IKE.

9.
1) Osoba, która posiada indywidualne konto emerytalne
prowadzone przez innà instytucj´ finansowà ni˝ Towarzystwo,
mo˝e zawrzeç umow´ pod warunkiem dokonania wyp∏aty
transferowej na IKE.
2) Je˝eli osoba zawierajàca umow´ zg∏osi Towarzystwu zamiar
dokonania wyp∏aty transferowej na IKE z innego indywidualnego
konta emerytalnego lub z pracowniczego programu emerytalnego, Towarzystwo wydaje jej potwierdzenie zawarcia umowy.

§4
Zwolnienie podatkowe
1.
Oszcz´dzajàcy ma prawo do zwolnienia podatkowego w trybie
i na zasadach okreÊlonych w przepisach o podatku dochodowym
od osób fizycznych wówczas, gdy na podstawie pisemnej umowy
o prowadzenie IKE jednoczeÊnie gromadzi oszcz´dnoÊci tylko
na jednym indywidualnym koncie emerytalnym. W razie gromadzenia oszcz´dnoÊci na wi´cej ni˝ jednym koncie opodatkowaniu,
w trybie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych podlegajà dochody uzyskane
z tytu∏u gromadzenia oszcz´dnoÊci na wszystkich indywidualnych
kontach emerytalnych.
2.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania
w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami ustawy o IKE Oszcz´dzajàcy
mo˝e gromadziç Êrodki w wi´cej ni˝ jednym koncie.

§5
Oznaczenie IKE
1.
IKE posiada indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez
Towarzystwo.
2.
Wszelkie dyspozycje Oszcz´dzajàcego dotyczàce Êrodków
gromadzonych na IKE Towarzystwo oznacza numerem IKE
wskazanym w umowie.
3.
Je˝eli Oszcz´dzajàcy dokonuje wp∏aty na IKE nie korzystajàc
z formularzy przygotowanych przez Towarzystwo, powinien
okreÊliç w tytule wp∏aty numer identyfikacyjny swojego IKE.

§6
Wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKE
1.
Wp∏aty na IKE stanowiàce okreÊlonà w umowie ubezpieczenia
cz´Êç sk∏adki regularnej i sk∏adki doraênej dokonywane sà
na wyodr´bniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu
kapita∏owym. Sk∏adki powinny byç p∏acone w wysokoÊci
i z cz´stotliwoÊcià wskazanà w umowie ubezpieczenia.

4.
Na koniec ka˝dego roku polisowego Towarzystwo przenosi cz´Êç
Êrodków zgromadzonych na koncie swobodnego dost´pu na IKE,
tak aby na koncie swobodnego dost´pu pozosta∏a minimalna jego
wartoÊç oraz dodatkowo, stan IKE nie przekracza∏ dopuszczalnego
ustawà limitu.

§7
Ograniczenie wpłat na IKE
1.
Wp∏aty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogà
przekroczyç kwoty wskazanej w ustawie o IKE.
2.
Do czasu zmiany odpowiednich przepisów ustawy o IKE obowiàzujà
postanowienia poni˝sze.
1) Wp∏aty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogà
przekroczyç kwoty odpowiadajàcej pó∏torakrotnoÊci
prognozowanego przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego
w gospodarce narodowej na dany rok, okreÊlonego w ustawie
bud˝etowej lub ustawie o prowizorium bud˝etowym.
2) Ograniczenie, o którym mowa w punkcie 1, dotyczy cz´Êci
sk∏adki ubezpieczeniowej stanowiàcej wp∏at´ na IKE.
3) Je˝eli do koƒca roku kalendarzowego poprzedzajàcego rok,
w którym b´dà dokonywane wp∏aty na IKE, brak jest podstaw
do ustalenia przeci´tnego prognozowanego wynagrodzenia
miesi´cznego w gospodarce narodowej, jako podstaw´ do
ustalenia kwoty, o której mowa w punkcie 1, przyjmuje si´
przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie z trzeciego kwarta∏u
roku poprzedniego.
4) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” do koƒca roku kalendarzowego poprzedzajàcego rok, w którym b´dà dokonywane wp∏aty na IKE, w drodze
obwieszczenia, wysokoÊç kwoty, o której mowa w punkcie 1.
5) Po przekroczeniu kwoty okreÊlonej w obwieszczeniu, o którym
mowa w punkcie 4, Towarzystwo jest obowiàzane do przekazania nadp∏aconej kwoty w sposób okreÊlony w ogólnych
warunkach ubezpieczenia.
6) Postanowienia punktu 1 nie majà zastosowania do przyjmowanych wyp∏at transferowych.
7) Wp∏aty dokonywane przez ma∏oletniego na IKE nie mogà
przekroczyç dochodów uzyskanych przez niego w danym
roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o prac´
i nie mogà byç wy˝sze od kwoty, o której mowa w punkcie 1.

§8
Wpłaty przekraczające kwotę wskazaną w ustawie o IKE
1.
Po przekroczeniu maksymalnego dozwolonego w danym roku
limitu wp∏at na IKE wp∏aty lokowane sà na koncie swobodnego
dost´pu.
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2.
Nabywanie jednostek uczestnictwa odbywa si´ na zasadach
wskazanych w umowie ubezpieczenia.

§9
Wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków
zgromadzonych na IKE na wniosek Oszczędzającego
1.
1) Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na IKE nast´puje na wniosek
Oszcz´dzajàcego po osiàgni´ciu przez niego wieku 60 lat lub
nabyciu uprawnieƒ emerytalnych i ukoƒczeniu 55 roku ˝ycia
oraz spe∏nieniu warunku:
a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 5 dowolnych
latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie póêniej ni˝ na
5 lat przed dniem z∏o˝enia przez Oszcz´dzajàcego wniosku
o dokonanie wyp∏aty.
2) Towarzystwo dokonuje wyp∏aty w terminie nie d∏u˝szym ni˝
14 dni od dnia z∏o˝enia przez Oszcz´dzajàcego pisemnego
wniosku o dokonanie wyp∏aty.
3) Je˝eli fundusz inwestycyjny zawiesi∏ odkupywanie jednostek
uczestnictwa, wyp∏ata nast´puje w terminie 14 dni od dnia
wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa.
4) Oszcz´dzajàcy, który dokona∏ wyp∏aty, nie mo˝e ponownie
za∏o˝yç IKE.

2) W razie wyp∏aty transferowej z IKE do pracowniczego
programu emerytalnego wyp∏ata transferowa dokonywana
jest na rachunek pracowniczego programu emerytalnego.
3) Z zastrze˝eniem sytuacji wskazanych w ustawie o IKE,
Towarzystwo dokonuje wyp∏aty transferowej w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia z∏o˝enia przez Oszcz´dzajàcego
dyspozycji wyp∏aty transferowej – pod warunkiem ˝e
nie zachodzà przes∏anki do zawieszenia odkupywania
jednostek uczestnictwa okreÊlonych w przepisach
dotyczàcych funduszy inwestycyjnych.
4) Z chwilà przekazania Êrodków umowa o prowadzenie IKE
zawarta z instytucjà finansowà dokonujàcà wyp∏aty
transferowej ulega rozwiàzaniu.
5.
Przedmiotem wyp∏aty i wyp∏aty transferowej mo˝e byç wy∏àcznie
ca∏oÊç Êrodków zgromadzonych na IKE, z wy∏àczeniem sytuacji,
gdy Oszcz´dzajàcy dokonuje wyp∏aty transferowej pomi´dzy
funduszami inwestycyjnymi zarzàdzanymi przez to samo
towarzystwo i innych wyjàtków wskazanych w ustawie o IKE.

6.
1) Zwrot Êrodków zgromadzonych na IKE nast´puje w razie
wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez któràkolwiek
ze Stron, je˝eli nie zachodzà przes∏anki do wyp∏aty lub
wyp∏aty transferowej.
2.
2) Na równi ze zwrotem, w tym tak˝e do celów podatkowych,
1) Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na IKE Oszcz´dzajàcemu
traktuje si´ pozostawienie Êrodków zgromadzonych na IKE
urodzonemu do dnia 31 grudnia 1945 r. nast´puje na wniosek
na rachunku Oszcz´dzajàcego, je˝eli umowa o prowadzenie
Oszcz´dzajàcego po spe∏nieniu warunku:
IKE wygas∏a, a nie zachodzà przes∏anki do wyp∏aty lub
a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 3 dowolnych
wyp∏aty transferowej.
latach kalendarzowych albo
3) Je˝eli na IKE zosta∏a przyj´ta wyp∏ata transferowa z pracownib) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie póêniej ni˝
czego programu emerytalnego, Towarzystwo przed dokonaniem
na 3 lata przed dniem z∏o˝enia przez Oszcz´dzajàcego
zwrotu, w ciàgu 7 dni, liczàc od dnia z∏o˝enia przez
wniosku o dokonanie wyp∏aty;
Oszcz´dzajàcego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek
2) Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na IKE Oszcz´dzajàcemu
bankowy wskazany przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
urodzonemu w okresie mi´dzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia
kwot´ w wysokoÊci 30% sumy sk∏adek podstawowych,
1948 r. nast´puje na wniosek Oszcz´dzajàcego po osiàgni´ciu
o których mowa w przepisach o pracowniczych programach
przez niego wieku 60 lat bàdê nabyciu wczeÊniejszych
emerytalnych, wp∏aconych do pracowniczego programu
uprawnieƒ emerytalnych oraz spe∏nieniu warunku:
emerytalnego.
a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 4 dowolnych
latach kalendarzowych albo
7.
b) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie póêniej ni˝
1) Przedmiotem zwrotu mo˝e byç wy∏àcznie ca∏oÊç Êrodków
na 4 lata przed dniem z∏o˝enia przez Oszcz´dzajàcego
zgromadzonych na IKE, a je˝eli Oszcz´dzajàcy gromadzi
wniosku o dokonanie wyp∏aty.
Êrodki na podstawie umów zawartych z ró˝nymi funduszami
inwestycyjnymi zarzàdzanymi przez to samo towarzystwo,
3.
przedmiotem zwrotu jest ca∏oÊç Êrodków zgromadzonych
1) Oszcz´dzajàcy, przed dokonaniem wyp∏aty, jest zobowiàzany
w tych funduszach.
do poinformowania Towarzystwa o w∏aÊciwym dla podatku
2) Zwrotowi podlegajà Êrodki zgromadzone na IKE pomniejszone
dochodowego od osób fizycznych Oszcz´dzajàcego
o nale˝ny podatek, a w wypadku wskazanym w ust. 6 pkt 3 –
naczelniku urz´du skarbowego oraz do przedstawienia
tak˝e o kwot´ w wysokoÊci 30% sumy sk∏adek podstawowych
decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury,
wp∏aconych do pracowniczego programu emerytalnego.
je˝eli Oszcz´dzajàcy nie ukoƒczy∏ 60 roku ˝ycia.
3) W razie wypowiedzenia umowy przez Oszcz´dzajàcego jest
2) Niedope∏nienie przez Oszcz´dzajàcego obowiàzku, o którym
on obowiàzany do z∏o˝enia oÊwiadczenia o zapoznaniu si´
mowa w punkcie 1, spowoduje, ˝e Towarzystwo nie dokona
przez niego z konsekwencjami zwrotu, o których mowa
wyp∏aty.
w punkcie 2.
4) W razie wypowiedzenia umowy przez Towarzystwo informuje
4.
ono Oszcz´dzajàcego o mo˝liwoÊci dokonania wyp∏aty
1) Wyp∏ata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji
transferowej z IKE.
Oszcz´dzajàcego po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie 5) Zwrot Êrodków zgromadzonych na IKE powinien nastàpiç
IKE z innà instytucjà finansowà albo po przystàpieniu
przed up∏ywem terminu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
do pracowniczego programu emerytalnego i okazaniu
Towarzystwu odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy
8.
albo potwierdzenia przystàpienia do pracowniczego
Wyp∏ata, wyp∏ata transferowa oraz zwrot Êrodków zgromadzonych
programu emerytalnego.
na IKE jest dokonywana w formie pieni´˝nej, z wyjàtkiem
sytuacji wskazanych w ustawie o IKE.
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9.
1) W celu dokonania wyp∏aty transferowej w razie:
a) otwarcia likwidacji Towarzystwa;
b) og∏oszenia upad∏oÊci albo prawomocnego oddalenia
wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci lub umorzenia
post´powania upad∏oÊciowego Towarzystwa, je˝eli jego
majàtek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
post´powania;
c) ostatecznej decyzji organu nadzoru o cofni´ciu zezwolenia
albo w razie wygaÊni´cia zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci przez Towarzystwo
Oszcz´dzajàcy, w terminie 45 dni od dnia otrzymania
od Towarzystwa powiadomienia o zdarzeniu wskazanym
w lit. a), b) lub c), jest obowiàzany do zawarcia umowy
o prowadzenie IKE z innà instytucjà finansowà i do dostarczenia
potwierdzenia zawarcia umowy lub – w razie przystàpienia
do pracowniczego programu emerytalnego – do dostarczenia
potwierdzenia przystàpienia do pracowniczego programu
emerytalnego odpowiednio Towarzystwu lub syndykowi
(syndykiem, w rozumieniu ustawy o IKE, jest tak˝e nadzorca
sàdowy lub zarzàdca okreÊlony w ustawie z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, DzU nr 60,
poz. 535, z póên. zm.).
2) Je˝eli Oszcz´dzajàcy nie wykona obowiàzków, o których
mowa w punkcie 1, i nie spe∏nia warunków do wyp∏aty,
nast´puje zwrot Êrodków przyznanych Oszcz´dzajàcemu
w post´powaniu likwidacyjnym lub upad∏oÊciowym.

§ 10
Wypłata i wypłata transferowa na wniosek osoby uprawnionej
1.
Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na IKE nast´puje na wniosek
osoby uprawnionej.
2.
Towarzystwo dokonuje wyp∏aty w terminie nie d∏u˝szym ni˝
14 dni od dnia z∏o˝enia przez osob´ wskazanà w ust. 1 wniosku
o dokonanie wyp∏aty oraz przed∏o˝enia:
a) aktu zgonu Oszcz´dzajàcego i dokumentu stwierdzajàcego
to˝samoÊç osoby uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sàdu o stwierdzeniu nabycia
spadku oraz zgodnego oÊwiadczenia wszystkich spadkobierców
o sposobie podzia∏u Êrodków zgromadzonych przez Oszcz´dzajàcego bàdê prawomocnego postanowienia sàdu o dziale
spadku oraz dokumentów stwierdzajàcych to˝samoÊç
spadkobierców – chyba ˝e osoby uprawnione za˝àdajà
wyp∏aty w terminie póêniejszym.
3.
Wyp∏ata transferowa jest dokonywana z IKE zmar∏ego Oszcz´dzajàcego na IKE osoby uprawnionej albo do pracowniczego
programu emerytalnego, do którego uprawniony przystàpi∏.
4.
Wyp∏ata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji
osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie
IKE z innà instytucjà finansowà albo po przystàpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i okazaniu instytucji dokonujàcej
wyp∏aty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia
umowy albo potwierdzenia przystàpienia do pracowniczego
programu emerytalnego.
5.
Towarzystwo dokonuje wyp∏aty transferowej w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia przedstawienia przez osoby

uprawnione dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz z∏o˝enia
dyspozycji wyp∏aty transferowej – pod warunkiem, ˝e nie zachodzà
przes∏anki do zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych funduszy inwestycyjnych.
6.
Ka˝da z osób uprawnionych do Êrodków zgromadzonych na IKE
zmar∏ego Oszcz´dzajàcego mo˝e dokonaç wyp∏aty transferowej
na swoje IKE lub do pracowniczego programu emerytalnego,
do którego przystàpi∏a, wy∏àcznie ca∏oÊci przys∏ugujàcych jej
Êrodków.

§ 11
Osoby uprawnione
1) W umowie o prowadzenie IKE Oszcz´dzajàcy mo˝e wskazaç
jednà lub wi´cej osób, którym zostanà wyp∏acone Êrodki
zgromadzone na IKE w razie jego Êmierci. Dyspozycja mo˝e
byç w ka˝dym czasie zmieniona.
2) Je˝eli Oszcz´dzajàcy wskaza∏ kilka osób uprawnionych
do otrzymania Êrodków po jego Êmierci, a nie oznaczy∏ ich
udzia∏u procentowego w tych Êrodkach lub suma oznaczonych
udzia∏ów nie jest równa 100, uwa˝a si´, ˝e udzia∏y tych osób
sà wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji
wskazanych w polisie.
3) Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania Êrodków
po Êmierci Oszcz´dzajàcego staje si´ bezskuteczne, je˝eli
osoba ta zmar∏a przed Êmiercià Oszcz´dzajàcego. W takim
wypadku udzia∏, który by∏ przeznaczony dla zmar∏ego, przypada
w cz´Êciach równych pozosta∏ym osobom wskazanym, chyba
˝e Oszcz´dzajàcy zadysponuje tym udzia∏em w inny sposób.
4) Ârodki zgromadzone na IKE prowadzonym przez Towarzystwo
nie wchodzà do spadku po Oszcz´dzajàcym.

§ 12
Obowiązki informacyjne Towarzystwa
1) Towarzystwo przesy∏a Oszcz´dzajàcemu listem zwyk∏ym
pisemnà informacj´ o wartoÊci Êrodków zgromadzonych
na IKE ∏àcznie z informacjà o wysokoÊci Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia,
nie rzadziej ni˝ raz w roku.
2) Na wniosek Oszcz´dzajàcego Towarzystwo odp∏atnie udost´pni
informacje, o których mowa w punkcie 1, oraz informacje
o stanie rachunku jednostek. Op∏ata jest pobierana z konta
swobodnego dost´pu.
3) Je˝eli Êrodki Oszcz´dzajàcego na IKE sà gromadzone
w wi´cej ni˝ jednym ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym,
Towarzystwo wyodr´bnia informacj´ o ∏àcznej wartoÊci
wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych
w Towarzystwie, nabytych z tytu∏u wp∏at na IKE.

§ 13
Opłaty
1.
1) Towarzystwo nie pokrywa kosztów ochrony ubezpieczeniowej
z cz´Êci sk∏adki ubezpieczeniowej stanowiàcej wp∏at´ na IKE.
2) Z aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego
Towarzystwo pobiera wy∏àcznie koszty zwiàzane z realizacjà
nabywania lub zbywania aktywów funduszu, stanowiàce
równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz osób trzecich,
z których poÊrednictwa Towarzystwo jest obowiàzane
korzystaç na mocy odr´bnych przepisów, i op∏at´ z tytu∏u
zarzàdzania ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym.
3) WysokoÊç op∏at jest wskazana w umowie ubezpieczenia.
4) Towarzystwo zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmiany wysokoÊci
op∏at. Podwy˝ka op∏at w ramach limitu wyznaczonego przez
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wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug za okres od ostatniej
zmiany nie oznacza zmiany umowy.
2.
W okresie 12 miesi´cy liczàc od dnia zawarcia umowy
o prowadzenie IKE dokonanie wyp∏aty, wyp∏aty transferowej
lub zwrotu wià˝e si´ z koniecznoÊcià poniesienia przez
Oszcz´dzajàcego op∏aty manipulacyjnej w wysokoÊci okreÊlonej
w umowie ubezpieczenia, potràcanej z wyp∏acanych, transferowanych lub zwracanych Êrodków zgromadzonych na IKE.

§ 14
Zastaw
1) Ârodki zgromadzone na IKE mogà byç obcià˝one zastawem.
Zaspokojenie wierzytelnoÊci zabezpieczonej zastawem z IKE
jest traktowane jako zwrot.
2) Zaspokojenie wierzytelnoÊci zabezpieczonej zastawem
ze Êrodków zgromadzonych na IKE powoduje, ˝e Êrodki
pozosta∏e na IKE sà przekazywane Oszcz´dzajàcemu
w formie zwrotu.

§ 16
Postanowienia końcowe
1.
Oszcz´dzajàcy ponosi wobec Towarzystwa odpowiedzialnoÊç
za szkod´ wynik∏à z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
obowiàzków wskazanych w umowie, w szczególnoÊci w razie
z∏o˝enia przez Oszcz´dzajàcego przy zawieraniu umowy
nieprawdziwych oÊwiadczeƒ.
2.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem majà
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o IKE oraz ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
3.
Niniejszy Regulamin zosta∏ przyj´ty uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa
nr 37/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 roku i ma zastosowanie
do umów zawartych od dnia 1 wrzeÊnia 2004 roku.

§ 15
Rozwiązanie umowy
1.
Oszcz´dzajàcy mo˝e rozwiàzaç umow´ w ka˝dym czasie sk∏adajàc
Towarzystwu pisemne oÊwiadczenie.

Paweł Dangel

Michael Mueller

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

2.
Towarzystwo mo˝e rozwiàzaç umow´ za miesi´cznym
wypowiedzeniem z∏o˝onym Oszcz´dzajàcemu na piÊmie
w ciàgu dwóch miesi´cy po zakoƒczeniu roku kalendarzowego,
je˝eli Oszcz´dzajàcy wp∏aci∏ na IKE w zakoƒczonym roku
kalendarzowym mniej ni˝ 1000 z∏.
3.
Umowa rozwiàzuje si´:
1) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy;
2) z dniem dokonania wyp∏aty z IKE;
3) z dniem dokonania wyp∏aty transferowej z IKE.
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Jerzy Nowak
Członek Zarządu

