
 

 

POLISA NUMER  

Typ ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie „Duo Protect”  
 

Ubezpieczony   Data urodzenia  

Ubezpieczający     

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej   Data zakończenia ochrony ubezpieczeniowej  

Rocznica polisy   Okres ubezpieczenia  

Częstotliwość opłacania składki   Składka [w złotych]  

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 

Świadczenie Suma ubezpieczenia* Składka 
   

* aktualna w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 

KLAUZULE I POSTANOWI ENIA STRON DODATKOWE  LUB ODMIENNE 

 

Aktualny na dzień wystawienia polisy nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu zawartej umowy:  

BENEFICJENCI 

    

    

Sopot, dnia:  

Niniejszy dokument zaświadcza o objęciu przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie ubezpieczeniem w ramach umowy indywidualnego 
terminowego ubezpieczenia na życie zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie „Duo Protect”  (kod DP 01/17) oraz na podstawie wniosku 
o ubezpieczenie na życie nr  z dnia  r.  

 
 

 
 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO POLISY NUMER  Z DNIA  R.   

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie „Duo Protect”   
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W DANYM ROKU UBEZPIECZENIA   

Rok ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia z tytułu 

zgonu Ubezpieczonego
[w złotych]

Suma ubezpieczenia z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy Ubezpieczonego 

[w złotych]) 

Renta miesięczna z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy Ubezpieczonego

[w złotych]

    

 
Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia regulują przepisy: 

a) w przypadku osób fizycznych – art. 21 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 15 i 15a, art. 30a ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), 

b) w przypadku osób prawnych – art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). 
Informujemy, że nabycie przez osoby fizyczne praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 
1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 205 ze zm.), podlega podatkowi od spadków i darowizn, w wysokości określonej w art. 14 i 15 tej ustawy, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 

 

 


