
 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada Zarząd Pramerica Życie TUiR SA podjął uchwałę 

nr 3/11/2015 dotyczącą zrzeczenia się prawa do pobierania opłaty od wykupu (poprzez jej określenie 

na poziomie 0% wartości umarzanych środków) w przypadku częściowego wykupu lub rezygnacji 

z umowy Ubezpieczenia na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała 

Gibraltaru.  

Powyższa uchwała ma związek z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów decyzji administracyjnej z dnia 2 listopada nr RPZ 12/2015 trybie art. 28 ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów (treść decyzji dostępna na stronie internetowej 

http://uokik.gov.pl/decyzje/). 

Tabela Opłat i Limitów, na podstawie której Państwa umowa Ubezpieczenia na Całe Życie  

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym została zawarta, pozostaje w mocy. Natomiast 

w odniesieniu do decyzji dotyczących wykupu lub rezygnacji z umowy podjętych po wprowadzeniu 

nowych zasad ustalania wartości wykupu Pramerica Życie TUiR SA będzie stosować opłatę od wykupu 

w wysokości 0 %. 

Wspomniana wyżej uchwała ma zastosowanie wobec decyzji o częściowym wykupie lub rezygnacji 

podjętych po tym terminie, dotyczy wszystkich Klientów posiadających zawarte umowy 
Ubezpieczenia na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru, 

niezależnie od roku polisowego. Zobowiązanie to ma charakter bezterminowy (tj. ubezpieczający 

będą mogli skorzystać z ww. możliwości przez cały okres obowiązywania danej umowy) 

i nieodwołalny.  

Jednocześnie chcemy przypomnieć najistotniejsze cechy Ubezpieczenia na Całe Życie 

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które oferuje: 

1. Długoterminową ochronę ubezpieczeniową z wysoką sumą ubezpieczenia (nie jest to zatem 

wyłącznie lokata czy inwestycja). 

2. Wypłatę świadczenia w razie śmierci, całkowitego i trwałego inwalidztwa lub zdiagnozowania 
choroby śmiertelnej. Ponadto w przypadku wystąpienia częściowego i trwałego inwalidztwa 

ubezpieczenie zapewnia zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Na wniosek Klienta ochrona 

ubezpieczeniowa może być rozszerzona o dodatkowe ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. 

3. Kontynuację umowy z zachowaniem ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji, gdy opłacanie przez 

Klienta regularnych składek nie jest możliwe (koszt ubezpieczenia jest pobierany ze zgromadzonych 

wcześniej środków). Powyższe zdarzenie nie skutkuje natychmiastowym wykupem (tj. rozwiązaniem 

umowy). 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa Life Plannerem lub też z naszymi 

konsultantami dostępnymi pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 33 55 33 w godzinach 
od 8:30 do 17:00. 
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