
REGULAMIN PROGRAMU PARASOL ZYSKÓW  
(RPPZ/KAP/4/2016)

1.  Postanowienia wstępne i ogólne zasady programu 

1) Niniejszy Regulamin Programu Parasol Zysków (zwany „regulaminem”) 
określa warunki i zasady realizowania Programu Parasol Zysków (zwanego 
„programem”) przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka 
Akcyjna w ramach umowy ubezpieczenia, którą zawierasz lub zawarłeś 
z nami na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego 
Kapitalna Przyszłość (zwanych „warunkami ubezpieczenia”). 

2) Celem programu jest optymalizowanie portfela oszczędności polegające 
na odpowiednim ustaleniu jego struktury i dobór odpowiednich ubezpie-
czeniowych funduszy kapitałowych. Program polega na takim inwesto-
waniu przez nas składek regularnych za umowę główną oraz na takiej 
zmianie przez nas sposobu inwestowania środków zgromadzonych na 
rachunku podstawowym, aby zoptymalizować wzrost wartości tego 
rachunku w określonym horyzoncie inwestycyjnym, przy jednoczesnym 
ograniczeniu ryzyka znacznych zmian jego wartości pod koniec tego hory-
zontu inwestycyjnego.

2.  Uruchomienie programu 

1) Program uruchamiamy na Twój wniosek. Jeżeli składasz go wraz z wnio-
skiem o zawarcie umowy głównej, wtedy program uruchamiamy z dniem 
jego złożenia. Jeżeli wniosek o uruchomienie programu składasz później, 
wtedy uruchamiamy go w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. 

2) We wniosku o uruchomienie programu określasz horyzont inwestycyjny 
w latach oraz upoważniasz nas do inwestowania składki regularnej za 
umowę główną oraz do zmian funduszy na rachunku podstawowym 
w tym czasie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. 

3) Złożone przez Ciebie wnioski o zmianę funduszy w składce regularnej 
lub wnioski o zmianę funduszy na rachunku podstawowym, których nie 
zrealizowaliśmy do dnia uruchomienia programu, nie są uwzględniane. 

4) Jeżeli program nie jest uruchamiany wraz z wnioskiem o zawarcie 
umowy głównej, wtedy w dniu jego uruchomienia wszystkie jednostki 
na rachunku podstawowym przeliczamy na jednostki Funduszu akcyj-
nego i jednostki Funduszu bezpiecznego, zgodnie z wartością jednostek 
funduszy w tym dniu. Jednostki przeliczamy w ten sposób, aby na dzień 
przeliczenia udział jednostek Funduszu akcyjnego i Funduszu bezpiecz-
nego w wartości rachunku podstawowego był taki jak wskazany w doku-
mencie potwierdzającym uruchomienie programu. 

3.  Horyzont inwestycyjny i fundusze 

1) Pierwszy rok horyzontu inwestycyjnego rozpoczyna się z dniem urucho-
mienia programu, a kończy się wraz z zakończeniem tego samego roku 
ubezpieczenia, w którym program został uruchomiony. Jeżeli program 
został uruchomiony w drugiej połowie roku ubezpieczenia, wtedy pierwszy 
rok horyzontu inwestycyjnego kończy się wraz z zakończeniem następ-
nego roku ubezpieczenia po jego uruchomieniu. Drugi rok i następne lata 
horyzontu inwestycyjnego pokrywają się z latami ubezpieczenia. 

2) Dla potrzeb realizacji programu definiujemy dwa rodzaje funduszy: 
Fundusz akcyjny i Fundusz bezpieczny. Funduszem akcyjnym może być 
fundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, którego co najmniej 
80% aktywów jest lokowanych w instrumenty finansowe o  wysokim 
poziomie ryzyka inwestycyjnego, głównie w akcjach. Funduszem 
bezpiecznym może być fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, 
którego co najmniej 80% aktywów jest lokowanych w instrumenty finan-
sowe o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, na przykład w dłużnych 
papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub inne 
podmioty, depozytach bankowych, środkach pieniężnych, w tym zgroma-
dzonych na rachunkach bankowych. 

3) Fundusz akcyjny i Fundusz bezpieczny dla pierwszego roku horyzontu 
inwestycyjnego wskazujemy w polisie albo w dokumencie potwierdza-
jącym uruchomienie programu. O funduszach, które wybierzemy na 
kolejne lata horyzontu inwestycyjnego będziemy Cię informować przy-
najmniej 49 dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku horyzontu 
inwestycyjnego. Jeżeli nie zgodzisz się z naszą propozycją, to powinieneś 
nas o tym poinformować przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem danego 
roku horyzontu inwestycyjnego. 

4.  Zasady programu w zakresie inwestowania składki 

1) Program w zakresie inwestowania składki polega na tym, że wpłacaną 
składkę regularną za umowę główną inwestujemy w Fundusz akcyjny 
i Fundusz bezpieczny. 

2) Udziały Funduszu akcyjnego i Funduszu bezpiecznego w składce zależą od 
długości horyzontu inwestycyjnego i dla pierwszego roku horyzontu inwe-
stycyjnego wskazujemy je w polisie albo w dokumencie potwierdzającym 
uruchomienie programu. O udziałach Funduszu akcyjnego i Funduszu 
bezpiecznego, które określimy na kolejne lata horyzontu inwestycyj-
nego, będziemy Cię informować przynajmniej 49 dni przed rozpoczęciem 
każdego kolejnego roku horyzontu inwestycyjnego. Jeżeli nie zgodzisz się 
z naszą propozycją, to powinieneś nas o tym poinformować przynajmniej 
30 dni przed rozpoczęciem danego roku horyzontu inwestycyjnego. 

5.  Zasady programu w zakresie zmian funduszy na rachunku

1) Program w zakresie zmian funduszy na rachunku polega na przeliczaniu - 
zgodnie z celem programu - jednostek Funduszu akcyjnego na rachunku 
podstawowym na jednostki Funduszu bezpiecznego albo jednostek 
Funduszu bezpiecznego na tym rachunku na jednostki Funduszu akcyj-
nego. Jeżeli jednocześnie zmieniamy fundusz wskazany jako Fundusz 
akcyjny lub Fundusz bezpieczny, to dodatkowo przeliczamy wszystkie 
jednostki dotychczasowego funduszu danego rodzaju na jednostki 
nowego funduszu tego samego rodzaju. 

2) Jednostki przeliczamy pierwszego dnia drugiego i następnych lat hory-
zontu inwestycyjnego, zgodnie z wartością jednostek funduszy w tym 
dniu. 

3) Liczba i rodzaj przeliczanych jednostek zależy od długości horyzontu inwe-
stycyjnego i będziemy Cię o tym informować przynajmniej 49 dni przed 
rozpoczęciem każdego kolejnego roku horyzontu inwestycyjnego. Jeżeli 
nie zgodzisz się z naszą propozycją, to powinieneś nas o tym poinfor-
mować przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem danego roku horyzontu 
inwestycyjnego.  

6.  Opłaty i limity 

W czasie trwania programu nie potrącamy opłat za zmianę funduszy na 
rachunku podstawowym.  

7.  Zakończenie programu i postanowienia końcowe 

1) W każdej chwili możesz zrezygnować z programu informując nas o tym 
pisemnie. Jeżeli nie zgodzisz się z naszymi propozycjami, o których mowa 
w pkt. 3.3, 4.2 i 5.3 i otrzymamy taką informację pisemnie, wtedy będzie 
to jednoznaczne z rezygnacją z programu. 

2) Program zakończymy: 

a) w ciągu 30 dni od złożenia przez Ciebie rezygnacji z programu,  

b) z dniem realizacji przez nas Twojego wniosku o zmianę funduszy 
w składce regularnej lub wniosku o zmianę funduszy na rachunku 
podstawowym, 

c) z ostatnim dniem horyzontu inwestycyjnego. 

3) W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się postanowienia 
warunków ubezpieczenia. 

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwa Ubez-
pieczeń na Życie Spółka Akcyjna z 16 grudnia 2015 roku i wszedł w życie 
18 stycznia 2016 roku. 
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