TARYFA SKŁADEK
stosowana do umów indywidualnego ubezpieczenia na życie „KONTYNUACJA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń
Życiowych i Rentowych CONCORDIA Capital S.A. w ramach
oferty KONTYNUACJA na podstawie ogólnych warunków
stosowanych do umów indywidualnego ubezpieczenia na życie
wraz z postanowieniem dodatkowym wyłączającym ograniczenia
czasu trwania ochrony wskazane w § 13 ppkt 3.

d) terminy płatności kolejnych rat będą wyznaczone w
stosunku do daty płatności pierwszej raty składki w ten
sposób, że:
−
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§2
KOD TARYFY
Dla ubezpieczenia Kontynuacja ustala się następującą nazwę oraz
kod taryfy:

miesiące płatność kolejnych rat zostaną określone
zgodnie z wybranym schematem opłacania składek:
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N – miesiąc, w którym został wyznaczony termin płatności
pierwszej składki

Nazwa taryfy: Kontynuacja Standard;
−
Kod taryfy: KIS
§3
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Zakres ubezpieczenia jest wskazany na formularzu wniosku o
zawarcie umowy ubezpieczenia w jednym z dwóch wariantów do
wyboru.
§4
SKŁADKI
1. Składka może być opłacana w ratach według następujących
schematów płatności:
a)
b)
c)
d)

I – składka roczna,
II – składka półroczna,
III – składka kwartalna,
IV – składka miesięczna.

dzień płatności kolejnych rat składek będzie przypadać
w tym samym dniu miesiąca w którym przypada data
płatności pierwszej składki (np. pierwsza rata
miesięczna płatna 5-go stycznia, kolejna rata płatna 5go lutego). W przypadku gdy nie jest możliwe
określenie daty płatności kolejnej raty zgodnie z
zasadami wskazanymi w zdaniu poprzednim (np. gdy
data płatności pierwszej raty miesięcznej przypada 31
stycznia), data płatności kolejnej raty miesięcznej
powinna przypadać w ostatnim dniu kolejnego
miesiąca (w podanym przykładzie data płatności
drugiej raty miesięcznej powinna przypadać 28/29
lutego, a data płatności następnej raty 31 marca)

§5
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia KONTYNUACJA zostały
szczegółowo uregulowane w Procedurze zawierania umów
indywidualnego ubezpieczenia na życie „Kontynuacja”.

2. Wysokość składki wskazana jest w złotych polskich i zależy od
wybranego wariantu ochrony:
a)

dla wariantu 1 (suma ubezpieczenia na wypadek śmierci:
7000 zł)
−
−
−
−

b)

składka roczna: 420 zł
składka półroczna: 210 zł
składka kwartalna: 105 zł
składka miesięczna: 35 zł

dla wariantu 2 (suma ubezpieczenia na wypadek śmierci:
9000 zł)
−
−
−
−

składka roczna: 540 zł
składka półroczna: 270 zł
składka kwartalna: 135 zł
składka miesięczna: 45 zł

3. Terminy płatności poszczególnych rat składek powinny być
wyznaczone na następujących zasadach:
a) na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wskazuje się
terminy płatności pierwszej raty składki,
b) termin płatności pierwszej raty składki powinien przypadać
w dacie podpisania wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia lub w ciągu 30 dni od tej daty,
c) terminy płatności pozostałych
wskazane na polisie,
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