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Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia reguluj¹ stosunek pomiêdzy MACIF  ¯ycie  Towarzystwem
Ubezpieczeñ  Wzajemnych a ubezpieczaj¹cym, ubezpieczonym oraz uposa¿onymi z tytu³u umowy
ubezpieczenia Acti PLUS 1.
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bezpieczaj¹cy

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej 
bêd¹ca stron¹ umowy ubezpieczenia, zobowi¹zana do op³acania sk³adek. Jedynym mo¿liwym 
przypadkiem, gdy ubezpieczaj¹cy nie jest ubezpieczonym jest sytuacja, gdy osoba fizyczna
prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub wykonuj¹ca wolny zawód, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej zawiera umowê ubezpieczenia 
Acti PLUS 1 na rzecz swoich pracowników, pe³nomocników, wspó³pracowników lub innych osób,
które pozostaj¹ z ni¹ w jakimkolwiek innym stosunku prawnym. 

bezpieczony

Osoba fizyczna, imiennie wskazana w umowie ubezpieczenia, której ¿ycie jest przedmiotem
ubezpieczenia.

posa¿ony

Osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania œwiadczenia z tytu³u 
œmierci ubezpieczonego.

owarzystwo

MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych.

arunki Szczególne

Dokument wystawiony przez Towarzystwo ubezpieczaj¹cemu potwierdzaj¹cy objêcie ubezpieczonego
ochron¹  ubezpieczeniow¹.

odstawowy okres ubezpieczenia

Okres  odpowiadaj¹cy okresowi op³acania sk³adek za ubezpieczonego.

artner

Osoba traktowana na równi z mê¿em/¿on¹, pozostaj¹ca z ubezpieczonym we wspólnym gospodar-
stwie domowym nieprzerwanie przez okres, co najmniej 3 lat, przy wspólnym nak³adzie œrodków 
finansowych na utrzymanie.

spó³ma³¿onek

Osoba pozostaj¹ca z ubezpieczonym w zwi¹zku ma³¿eñskim w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego
i Opiekuñczego. 

wiadczenie

Suma ubezpieczenia, która jest wyp³acana przez Towarzystwo w formie jednorazowej lub w formie
renty do¿ywotniej indywidualnej lub renty do¿ywotniej rewersyjnej. 

Definicje

Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyra¿eniom nadano w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti PLUS 1, oraz w innych dokumentach 
poni¿sze znaczenie; w tekœcie ogólnych warunków ubezpieczenia terminy te opatrzone
s¹ gwiazdk¹ (*).
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estawienie wartoœci ubezpieczenia

Dokument wysy³any co roku przez Towarzystwo do ubezpieczaj¹cego informuj¹cy go w sposób
szczegó³owy o wysokoœci sumy ubezpieczenia i jej waloryzacji.

enta do¿ywotnia indywidualna

Œwiadczenie wyp³acane w formie miesiêcznych wyp³at do dnia œmierci ubezpieczonego. 

enta do¿ywotnia rewersyjna

Œwiadczenie wyp³acane w formie miesiêcznych wyp³at do dnia œmierci ubezpieczonego, a po 
œmierci ubezpieczonego wyp³acane wspó³ubezpieczonemu (wspó³ma³¿onek, partner lub inna 
wskazana osoba) a¿ do œmierci wskazanego wspó³ubezpieczonego.

ezerwa wyp³acalnoœci

Rezerwa utworzona w celu zapewnienia wyp³aty œwiadczeñ ubezpieczonym i uposa¿onym; rezerwa
jest zasilana przez czêœæ op³at, o których mowa w art. 22 ust. 2.
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Artyku³ 1 – Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia Acti PLUS 1 jest ¿ycie ubezpieczonego*.  
2. Niniejsze ubezpieczenie nale¿y do dzia³u I grupy 1 "Ubezpieczenie na ¿ycie" (ochrona z tytu³u

ryzyka œmierci) i grupy 4 "Ubezpieczenia rentowe" (ochrona z tytu³u ¿ycia i do¿ycia), zgodnie
z za³¹cznikiem do Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Artyku³ 2 – Zakres ubezpieczenia

Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje wyp³atê przez Towarzystwo* œwiadczenia* w przypadku 
zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego:

1) w formie wyp³aty jednorazowej w przypadku œmierci ubezpieczonego* podczas podstawowego
okresu ubezpieczenia*,

2) wyp³ata w formie renty (renty do¿ywotniej indywidualnej* lub renty do¿ywotniej rewersyjnej*)
w przypadku pisemnego wniosku ubezpieczonego*.

Artyku³ 3 – Zdarzenia ubezpieczeniowe

Towarzystwo* obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ nastêpuj¹ce zdarzenia ubezpieczeniowe: 
1) œmieræ ubezpieczonego* w podstawowym okresie ubezpieczenia*,
2) do¿ycie przez ubezpieczonego* ostatniego dnia podstawowego okresu ubezpieczenia*.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
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Artyku³ 4 – Czas trwania umowy ubezpieczenia

1. Ochrona z tytu³u ryzyka œmierci udzielana jest na okres jednego roku i przed³u¿ana na kolejne
okresy roczne. 

2. Ochrona z tytu³u ¿ycia i do¿ycia udzielana jest na czas nieokreœlony.

Artyku³ 5 – Warunki objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹

1. Objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ mo¿e nast¹piæ po spe³nieniu przez osobê ubiegaj¹c¹ siê 
o objêcie ubezpieczeniem ³¹cznie nastêpuj¹cych warunków:
1) z³o¿enia wniosku o objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹,
2) op³acenia za tê osobê pierwszej sk³adki przelewem lub przekazem pocztowym w wysokoœci

nie ni¿szej ni¿ 200 z³ na rachunek bankowy Towarzystwa*.
2. W³aœciwie sporz¹dzone i podpisane przez ubezpieczaj¹cego* oraz ubezpieczonego* dokumenty

zwi¹zane z objêciem ochron¹ ubezpieczeniow¹ (wniosek o objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹,
potwierdzenie dokonania przelewu lub nadania przekazu pocztowego lub zgoda do obci¹¿enia
rachunku bankowego w drodze polecenia zap³aty) z³o¿one zostaj¹ w Towarzystwie*. 

Artyku³ 6 – Pocz¹tek odpowiedzialnoœci Towarzystwa

Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa* w stosunku do danego ubezpieczonego* rozpoczyna siê w dniu
uznania kwoty sk³adki, op³aconej za tego ubezpieczonego*, na rachunku bankowym Towarzystwa*
oraz podpisania przez ubezpieczonego* wniosku o objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹. 

Artyku³ 7 – Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa

Wygaœniêcie odpowiedzialnoœci Towarzystwa* wobec danego ubezpieczonego* nastêpuje 
w przypadkach:
1) odst¹pienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczaj¹cego*, 
2) rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego*, 
3) œmierci ubezpieczonego* w podstawowym okresie ubezpieczenia*,
4) wyp³aty wartoœci wykupu ca³kowitego lub œwiadczenia* z tytu³u do¿ycia,
5) œmierci ubezpieczonego* w przypadku renty do¿ywotniej indywidualnej* albo œmierci wspó³-

ubezpieczonego w przypadku renty do¿ywotniej rewersyjnej*.
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Artyku³ 8 – Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia 

1. Ubezpieczaj¹cy* mo¿e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia wysy³aj¹c list polecony za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru w terminie 30 dni od daty wejœcia w ¿ycie umowy ubezpieczenia wska-
zanej w warunkach szczególnych*; w przypadku, gdy ubezpieczaj¹cy* jest przedsiêbiorc¹, termin
ten wynosi 7 dni.

2. Wp³acona sk³adka pocz¹tkowa zostaje zwrócona w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
przez Towarzystwo* listu poleconego w sprawie odst¹pienia od umowy ubezpieczenia. 

Artyku³ 9 – Wskazanie i zmiana uposa¿onych na wypadek œmierci

1. Ubezpieczony* mo¿e wskazaæ z imienia i nazwiska jednego lub wiêcej uposa¿onych* 
do otrzymania œwiadczenia* w przypadku jego œmierci w trakcie podstawowego okresu 
ubezpieczenia*, okreœlaj¹c czêœæ przypadaj¹c¹ ka¿demu z nich.

2. Je¿eli uposa¿eni* nie zostan¹ wskazani lub utracili prawo do œwiadczenia*, uprawnionymi 
do œwiadczenia* ubezpieczeniowego bêd¹ osoby w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) wspó³ma³¿onek*
2) w przypadku jego braku, dzieci lub ich spadkobiercy - w równych czêœciach, przypadaj¹cych

na ka¿de dziecko,
3) w przypadku ich braku, rodzice ubezpieczonego* w równych czêœciach,
4) w przypadku ich braku, rodzeñstwo ubezpieczonego* lub ich spadkobiercy w równych 

czêœciach, przypadaj¹cych na ka¿de z rodzeñstwa, 
5) w przypadku ich braku, spadkobiercy ubezpieczonego* w równych czêœciach.

3. Œwiadczenie* mo¿e zostaæ wyp³acone osobom z ka¿dej kolejnej grupy wy³¹cznie wtedy, gdy
wszystkie osoby wskazane w poprzednich grupach utraci³y prawo do œwiadczenia* lub zmar³y
przed ubezpieczonym*.

4. Ubezpieczony* mo¿e zmieniæ uposa¿onego* lub uposa¿onych* w ka¿dym czasie.

Artyku³ 10 – Zastosowanie przez Towarzystwo zapisów dotycz¹cych 
uposa¿onego

1. Je¿eli udzia³y poszczególnych uposa¿onych* nie zosta³y przez ubezpieczonego* okreœlone, 
Towarzystwo* podzieli œwiadczenie* w równych czêœciach pomiêdzy wszystkich uposa¿onych*.

2. Uposa¿ony*, który umyœlnie przyczyni³ siê do œmierci ubezpieczonego* lub zmar³ przed œmierci¹
ubezpieczonego* traci prawo do œwiadczenia*.

3. Uposa¿eni* nie mog¹ byæ wyznaczani w okresie ubezpieczenia, kiedy wyp³acana jest renta 
do¿ywotnia.

Artyku³ 11 – Osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia z tytu³u do¿ycia

Osob¹ uprawnion¹ do otrzymania œwiadczenia* z tytu³u do¿ycia jest ubezpieczony*.

Artyku³ 12 – Postanowienia ogólne dotycz¹ce ubezpieczaj¹cego

Ubezpieczaj¹cy* jest zobowi¹zany do pisemnego informowania Towarzystwa* o ka¿dej zmianie 
swojego adresu korespondencyjnego.
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Artyku³ 13 – Postanowienia ogólne dotycz¹ce Towarzystwa

1. Towarzystwo* wysy³a do ubezpieczaj¹cego* informacje o wp³acie ka¿dej sk³adki nieregularnej 
za danego ubezpieczonego* lub o dokonaniu wykupu.

2. Towarzystwo* zobowi¹zuje siê do waloryzowania co roku sumy ubezpieczenia, przeznaczaj¹c 
na waloryzacjê sum ubezpieczenia co najmniej 90% przychodu finansowego netto, uzyskanego
w danym roku obrotowym z portfela finansowego umów Acti PLUS. 

3. Towarzystwo* zobowi¹zuje siê zasilaæ rezerwê wyp³acalnoœci* z pozosta³ych 10% przychodu 
finansowego netto.

4. Przychód finansowy netto oznacza przychód finansowy osi¹gniêty przez Towarzystwo* 
z lokowania aktywów w ramach portfela umów Acti PLUS, pomniejszony o podatki oraz koszty
dzia³alnoœci lokacyjnej, skorygowany o wzrost lub spadek wartoœci zrealizowanej na sprzeda¿y 
papierów wartoœciowych, osi¹gniêtych w ci¹gu roku. 

5. W podstawowym okresie ubezpieczenia* Towarzystwo* zobowi¹zuje siê do przekazywania
ubezpieczaj¹cemu* na pocz¹tku ka¿dego roku kalendarzowego zestawienia wartoœci 
ubezpieczenia* za rok poprzedni, zawieraj¹cego informacje o zmianie zwaloryzowanej sumy
ubezpieczenia, z uwzglêdnieniem wp³aconych sk³adek oraz ewentualnie dokonanych wyku-
pach czêœciowych, o uzyskanych w ci¹gu roku odsetkach wed³ug gwarantowanej stopy 
procentowej oraz odsetkach dodatkowych uzyskanych na koniec roku. Powy¿szy dokument 
zawieraæ bêdzie now¹ minimaln¹ gwarantowan¹ stopê procentow¹ obowi¹zuj¹c¹ w bie¿¹cym
roku.

6. W okresie wyp³aty renty do¿ywotniej indywidualnej* lub renty do¿ywotniej rewersyjnej*, 
Towarzystwo* zobowi¹zuje siê do informowania ubezpieczonego* o nowej wysokoœci renty 
po waloryzacji na dzieñ 1 stycznia.

7. Towarzystwo* zobowi¹zane jest do przestrzegania swoich zobowi¹zañ w terminach okreœlonych
w postanowieniach zawartych w umowie ubezpieczenia.

8. Towarzystwo* zobowi¹zuje siê do wyp³aty œwiadczenia* w przypadku œmierci ubezpieczonego*,
do¿ycia przez ubezpieczonego* ostatniego dnia podstawowego okresu ubezpieczenia* oraz 
czêœciowego lub ca³kowitego wykupu w terminach i na warunkach okreœlonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.
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Artyku³ 14 – Sk³adka ubezpieczeniowa

1. Wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej za ka¿dego ubezpieczonego* ustalana jest w dowolnej 
wysokoœci z uwzglêdnieniem kwot minimalnych okreœlonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

2. Sk³adka za ubezpieczonego* mo¿e byæ op³acana w dowolnym czasie.
3. Sk³adki mog¹ byæ op³acane regularnie lub nieregularnie:

1) Sk³adki nieregularne: wysokoœæ ka¿dej sk³adki nieregularnej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 200 z³; 
2) Sk³adki regularne: wysokoœæ ka¿dej sk³adki regularnej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 100 z³, 

wysokoœæ sk³adki regularnej okreœlana jest w warunkach szczególnych* lub póŸniej poprzez
przes³anie do Towarzystwa* zgody do obci¹¿enia rachunku bankowego w drodze polecenia
zap³aty.

4. Za danego ubezpieczonego* mog¹ byæ wp³acane jednoczeœnie sk³adki regularne i sk³adki 
nieregularne.

Artyku³ 15 – Zmiana wysokoœci sk³adki

1. Wysokoœæ sk³adki za danego ubezpieczonego*, je¿eli sk³adka op³acana jest w drodze polecenia
zap³aty, mo¿e zostaæ zmieniona w ka¿dym czasie bez ponoszenia ¿adnych dodatkowych kosztów
i op³at, poprzez przes³anie pisemnej informacji do Towarzystwa*.
1) Sk³adka mo¿e zostaæ podwy¿szona lub obni¿ona, przy czym sk³adka nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿

100 z³otych.
2) Sk³adka regularna mo¿e zostaæ zawieszona lub mo¿e przestaæ byæ op³acana. 

2. Towarzystwo* w terminie 30 dni od otrzymania informacji dotycz¹cej zmian wysokoœci sk³adki 
wysy³a do ubezpieczaj¹cego* aneks do warunków szczególnych* lub zestawienie wartoœci 
ubezpieczenia*. 

Artyku³ 16 – Sposób p³atnoœci sk³adek 

1. Sk³adki op³acane s¹ przelewem bankowym lub w drodze polecenia zap³aty.
2. Polecenie zap³aty realizowane jest 5, 10, 15 lub 25 - go dnia ka¿dego miesi¹ca, zgodnie z decyzj¹

ubezpieczaj¹cego*, jeœli wybrana data przypada na sobotê, niedzielê lub inny dzieñ wolny od pracy,
polecenie zap³aty zostanie zrealizowane w 1-szy kolejny dzieñ roboczy. 

3. Sk³adkê uznaje siê za op³acon¹ w dniu uznania kwoty sk³adki na rachunku bankowym 
Towarzystwa*.
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Artyku³ 17 – Data ksiêgowania sk³adek

1. Data ksiêgowania sk³adek okreœla moment, od którego zostaj¹ naliczane odsetki, które podlegaj¹
codziennej kapitalizacji.

2. Data ksiêgowania sk³adki jest dat¹ uznania kwoty na rachunku bankowym Towarzystwa* lub
dniem pobrania z rachunku.

Artyku³ 18 – Waloryzacja sumy ubezpieczenia 

1. Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie dla ka¿dego ubezpieczonego* i jest równa 
sumie wp³aconych za danego ubezpieczonego* sk³adek pomniejszonej o koszty, o których mowa
w art. 22.

2. Suma ubezpieczenia ulega corocznej waloryzacji. Zwaloryzowana suma ubezpieczenia równa
jest sumie ubezpieczenia powiêkszonej o stopê kapitalizacji zbiorowej, ustalonej wed³ug metody
okreœlonej w art. 19.

3. Suma ubezpieczenia waloryzowana jest na koniec ka¿dego roku kalendarzowego. W przypadku
zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego lub dokonania wykupu ca³kowitego w trakcie roku kalenda-
rzowego suma ubezpieczenia jest waloryzowana na dzieñ zajœcia zdarzenia.

4. Zwaloryzowana suma ubezpieczenia nie mo¿e ulec obni¿eniu, poniewa¿ Towarzystwo* gwarantuje
wyp³atê sumy ubezpieczenia i jej waloryzacjê na zasadach okreœlonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia. 

Artyku³ 19 – Stopa kapitalizacji zbiorowej

1. Aktywa umowy ubezpieczenia zarz¹dzane s¹ w portfelu finansowym umów Acti PLUS, który 
wydzielony jest w ksiêgowoœci Towarzystwa.* 

2. Aktywa umów Acti PLUS sk³adaj¹ siê w g³ównej mierze z obligacji pañstwowych, oferuj¹cych 
najlepsz¹ gwarancjê bezpieczeñstwa i rentownoœci.

3. Sumy ubezpieczenia podlegaj¹ kapitalizacji poprzez codzienne uzyskiwanie odsetek wyliczonych
w oparciu o roczn¹ minimaln¹ gwarantowan¹ stopê procentow¹. Na koniec roku dopisywane s¹
do nich odsetki dodatkowe, wypracowane przez aktywa z portfela finansowego umów Acti PLUS,
proporcjonalnie do odsetek uzyskanych w oparciu o minimaln¹ gwarantowan¹ stopê procentow¹.

4. Minimalna gwarantowana stopa procentowa na nastêpny rok kalendarzowy okreœlana jest przez
Towarzystwo* przed koñcem ka¿dego roku  i udostêpniana w siedzibie Towarzystwa*.

5. Suma minimalnej gwarantowanej stopy procentowej oraz stopy odsetek dodatkowych ustalonej na
koniec roku stanowi stopê kapitalizacji zbiorowej.
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Artyku³ 20 – Okreœlenie œwiadczenia w przypadku œmierci ubezpieczonego
w trakcie podstawowego okresu ubezpieczenia

1. Wysokoœæ œwiadczenia* w przypadku œmierci ubezpieczonego* w trakcie podstawowego okresu
ubezpieczenia* równa jest sumie:
1) zwaloryzowanej sumy ubezpieczenia powiêkszonej o stopê kapitalizacji zbiorowej w dniu

œmierci ubezpieczonego*, 
2) œwiadczenia dodatkowego w wysokoœci 1% sumy ubezpieczenia zwaloryzowanej w oparciu

o roczn¹ minimaln¹ gwarantowan¹ stopê procentow¹. Rada Nadzorcza uchwala pod koniec
roku waloryzacjê tego œwiadczenia w oparciu o 90 % przychodu finansowego netto, je¿eli jest
on wy¿szy ni¿ roczna minimalna gwarantowana stopa procentowa. Œwiadczenie dodatkowe
nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 2.000 z³.

2. Zwaloryzowana suma ubezpieczenia okreœlona jest w rocznym zestawieniu wartoœci ubezpieczenia*
wysy³anym przez Towarzystwo* ubezpieczaj¹cemu*.

Artyku³ 21 – Okreœlenie œwiadczenia z tytu³u do¿ycia

1. Wysokoœæ œwiadczenia* z tytu³u do¿ycia jest równa zwaloryzowanej sumie ubezpieczenia na
dzieñ z³o¿enia wniosku o wyp³atê œwiadczenia*. 

2. Ubezpieczony* mo¿e z³o¿yæ wniosek o wyp³atê œwiadczenia* z tytu³u do¿ycia w formie renty 
do¿ywotniej indywidualnej* lub renty do¿ywotniej rewersyjnej*.
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Artyku³ 22 – Op³aty pobierane przez Towarzystwo

1. Towarzystwo* pobiera od ka¿dej sk³adki regularnej lub nieregularnej op³atê rycza³tow¹ w wysokoœci
4% sk³adki, tak, aby zaksiêgowana kwota sk³adki wynosi³a 96% wp³aconej kwoty.

2. Towarzystwo* pobiera nie wiêcej ni¿ 10% przychodu finansowego netto.
3. Pobrane przez Towarzystwo* op³aty przeznaczone s¹ na:

1) zasilenie rezerwy wyp³acalnoœci*,
2) pokrycie kosztu œwiadczenia dodatkowego z tytu³u œmierci ubezpieczonego*,
3) pokrycie kosztów zarz¹dzania umow¹, kosztów zwi¹zanych z zawarciem umowy i wyp³at¹

œwiadczeñ*.
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Artyku³ 23 – Dostêpnoœæ œrodków - wykup

1. Ubezpieczonemu* przez ca³y podstawowy okres ubezpieczenia* przys³uguje prawo do dokonania
wykupu czêœciowego lub ca³kowitego. 

2. Wykup nie mo¿e zostaæ dokonany po rozpoczêciu wyp³acania renty do¿ywotniej indywidualnej*
lub renty do¿ywotniej rewersyjnej*. 

3. Ubezpieczony* mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o zamianê kwoty wykupu ca³kowitego na rentê 
do¿ywotni¹ indywidualn¹* lub rentê do¿ywotni¹ rewersyjn¹*, na zasadach opisanych w art. 28.

Artyku³ 24 – Warunki dokonania wykupu 

1. Ubezpieczony* mo¿e w ka¿dej chwili dokonaæ wykupów czêœciowych lub za¿¹daæ wykupu
ca³kowitego, jednak¿e nie wczeœniej ni¿ po zakoñczeniu okresu przys³uguj¹cego 
ubezpieczaj¹cemu* do odst¹pienia od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8.
1) Wykup czêœciowy nie mo¿e zostaæ dokonany na kwotê ni¿sz¹ ni¿ 200 z³. Zwaloryzowana 

suma ubezpieczenia jest w takim przypadku pomniejszona o kwotê wykupu czêœciowego
i podlega dalszej codziennej kapitalizacji, zgodnie z art. 19. Wykup czêœciowy jest mo¿liwy 
jedynie w przypadku, gdy wartoœæ pozosta³ej zwaloryzowanej sumy ubezpieczenia w umowie
ubezpieczenia jest wy¿sza ni¿ 200 z³.

2) Wykup ca³kowity polega na wyp³acie ubezpieczonemu* kwoty równej zwaloryzowanej sumie
ubezpieczenia. Z dniem wyp³aty kwoty wykupu ca³kowitego ochrona ubezpieczeniowa 
wygasa. 

2. Kwota wykupu czêœciowego lub ca³kowitego jest przelewana bezpoœrednio na rachunek bankowy
ubezpieczonego*. 
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Artyku³ 25 – Postêpowanie w przypadku œmierci ubezpieczonego

1. W przypadku œmierci ubezpieczonego*, uposa¿eni* zobowi¹zani s¹ dostarczyæ do Towarzystwa*:
1) odpis aktu zgonu ubezpieczonego*,
2) dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ ka¿dego z uposa¿onych*,
3) postanowienie s¹du stwierdzaj¹ce nabycie spadku, je¿eli uprawnionymi do otrzymania

œwiadczenia* s¹ spadkobiercy ubezpieczonego*. 
2. Towarzystwo* w terminie 7 dni od otrzymania informacji o œmierci ubezpieczonego* wysy³a do

osób zg³aszaj¹cych zdarzenie potwierdzenie otrzymania informacji wraz z wykazem dokumentów,
które nale¿y dostarczyæ Towarzystwu*.

Artyku³ 26 – Wyp³ata œwiadczenia z tytu³u œmierci ubezpieczonego 
w podstawowym okresie ubezpieczenia

1. W terminie 30 dni od daty otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów, Towarzystwo* 
rozpatruje sprawê i wyp³aca œwiadczenie* z tytu³u œmierci ubezpieczonego* uposa¿onym* lub
uprawnionym zgodnie z art. 9. 

2. Œwiadczenie* z tytu³u œmierci ubezpieczonego* równe jest wartoœci zwaloryzowanej sumy 
ubezpieczenia w dniu œmierci ubezpieczonego* podwy¿szonej o œwiadczenie dodatkowe,
o którym mowa w art. 20.

3. Œwiadczenie* z tytu³u œmierci ubezpieczonego* jest wyp³acane w formie jednorazowej wyp³aty.

Artyku³ 27 – Wyp³ata œwiadczenia w przypadku do¿ycia 

Œwiadczenie* z tytu³u do¿ycia mo¿e zostaæ wyp³acone w formie jednorazowej w terminie 30 dni 
od daty z³o¿enia pisemnego wniosku o wyp³atê œwiadczenia* lub w formie renty do¿ywotniej 
indywidualnej* lub renty do¿ywotniej rewersyjnej*.

Artyku³ 28 – Renta do¿ywotnia 

1. Ubezpieczony* mo¿e z³o¿yæ wniosek o wyp³atê œwiadczenia* z tytu³u do¿ycia lub wykupu 
ca³kowitego w formie renty do¿ywotniej. Wniosek o wyp³atê œwiadczenia* w formie renty nie 
mo¿e zostaæ z³o¿ony póŸniej ni¿ do dnia 31 grudnia roku, w którym ubezpieczony* ukoñczy³ 75 lat.

2. Renta do¿ywotnia mo¿e byæ indywidualna lub rewersyjna na rzecz wspó³ma³¿onka* ubezpieczo-
nego*, partnera* lub osoby specjalnie w tym celu wskazanej. 

3. Stopa renty do¿ywotniej jak równie¿ warunki waloryzacji renty s¹ takie jak te, które obowi¹zywa³y
w chwili przekszta³cenia zwaloryzowanej sumy ubezpieczenia lub wartoœci wykupu ca³kowitego
w rentê do¿ywotni¹.
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Artyku³ 29 – Superarbiter

W przypadku sporu uposa¿onego* lub ubezpieczonego* z Towarzystwem* ka¿da ze stron wyzna-
cza jednego arbitra. Je¿eli arbitrzy wyznaczeni w wy¿ej okreœlony sposób nie mog¹ dojœæ do 
porozumienia, wyznaczaj¹ trzeciego arbitra. Je¿eli obaj arbitrzy nie dojd¹ do porozumienia co do
wyznaczenia trzeciego arbitra w terminie 14 dni, zostanie on wyznaczony przez prezesa s¹du 
w³aœciwego dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego*. Wniosek o wyznaczenie trzeciego arbitra
mo¿e z³o¿yæ ka¿da ze stron, a druga strona powinna zostaæ o tym powiadomiona listem poleco-
nym. Ka¿da ze stron ponosi koszty wynagrodzenia wyznaczonego przez siebie arbitra oraz po 
po³owie koszty trzeciego arbitra.

Artyku³ 30 – Skargi 

1. Skargi dotycz¹ce zawarcia, wykonywania lub rozwi¹zania umowy ubezpieczenia nale¿y kierowaæ
pisemnie do Zarz¹du Towarzystwa* wraz z opisem okolicznoœci sporu lub skargi.

2. Towarzystwo* zobowi¹zane jest udzieliæ odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.
3. Ubezpieczony* ma prawo skierowaæ skargê równie¿ do Rzecznika Ubezpieczonych.

Artyku³ 31 – W³aœciwoœæ s¹du

Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na wytoczyæ przed s¹dem 
powszechnym w³aœciwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego* lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia Acti PLUS 1 lub przed s¹dem w³aœciwym dla siedziby Towarzystwa*.

Artyku³ 32 – Przedawnienie

Wszelkie roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia ulegaj¹ przedawnieniu po up³ywie 3 lat od
daty wyst¹pienia zdarzenia objêtego ubezpieczeniem, które spowodowa³o powstanie roszczenia.
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Artyku³ 33 – Opodatkowanie sk³adek i œwiadczeñ

Œwiadczenia* wyp³acane z tytu³u umowy ubezpieczenia podlegaj¹ przepisom podatkowym (ustawa
o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych)
obowi¹zuj¹cym w chwili ich wyp³aty.

Artyku³ 34 – W³aœciwe przepisy prawa

W sprawach nie uregulowanych przez niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maj¹ zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne obowi¹zuj¹ce 
przepisy prawa.

Artyku³ 35 – Obowi¹zywanie ogólnych warunków ubezpieczenia

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia Acti PLUS 1 
zawartych poprzez Towarzystwo* od dnia 26 kwietnia 2005 roku.
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Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na ¯ycie Acti PLUS 1 zatwierdzone Uchwa³¹ nr 3
Walnego Zgromadzenia MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z dnia 16 listopada
2004 roku oraz zmienione uchwa³¹ nr 2 Rady Nadzorczej MACIF ¯ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ 
Wzajemnych z dnia 25 kwietnia 2005 roku.




