
12

Wniosek o dokonanie zmian na indywidualnym  
rachunku jednostek

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 224 263 746,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 867 66 67, +48 22 501 61 00

Nr polisy 
WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

1. UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY1)

Imię i nazwisko  
 
Nr tel.  E-mail: 

Wniosek dotyczy:  konwersji (przeniesienia dotychczas zgromadzonych  Składki regularnej / jednorazowej  Składki funduszowej w ubezpieczeniu dodatkowym na życie
  jednostek pomiędzy funduszami) z wpłat:    i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
    Składki dodatkowej

  zmiany alokacji kolejnych wpłat (procentowy podział składki uwzględniony  Składki regularnej 
  przy zakupie jednostek poszczególnych funduszy):    Składki dodatkowej (tylko w produkcie MegaFundusz, TopFundusz,
      Compensa Prestiż, Compensa Perspektywa, Compensa Prestiż Nova, Compensa 
      Maxima) 
      Składki funduszowej w ubezpieczeniu dodatkowym na życie i dożycie
      z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
II. KONWERSJA JEDNOSTEK POMIĘDZY FUNDUSZAMI
Wnioskuję o dokonanie przeniesienia aktywów pomiędzy funduszami zgodnie z poniższą dyspozycją. W tabeli A należy podać ile procent aktywów danego funduszu należy umorzyć.

Tabela A.

III. OŚWIADCZENIE

Data  -  -    
 miejscowość podpis Ubezpieczonego/Ubezpieczającego1)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminów wybranych przeze mnie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które to regulaminy są dostępne na stronie www.compensa.pl 
i dostęp do nich zapewniłem/am sobie w sposób umożliwiający mi przechowanie i odtwarzanie tychże regulaminów w zwykłym toku czynności.

Nazwa funduszy % aktywów

Nazwa funduszy % aktywów

Razem 100%

W tabeli B należy podać, w jaki sposób alokować pomiędzy funduszami aktywa uzyskanie w wyniku umorzeń dokonanych według tabeli A. Konwersji można dokonać na fundusze, 
które są dostępne dla danej umowy ubezpieczenia.

Tabela B.

1) zmiany zgłasza i potwierdza swoim podpisem osoba uprawniona do zmiany zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia. C
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IV. ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ ALOKACJI SKŁADKI przeznaczonej na zakup jednostek UFK lub określenie odmiennej alokacji Składki 
dodatkowej (określenie odmiennej alokacji Składki dodatkowej tylko w produkcie MegaFundusz, TopFundusz, Compensa Prestiż, Compensa 
Perspektywa, Compensa Prestiż Nova, Compensa Maxima)
Wnioskuję o zmianę alokacji składki zgodnie z poniższą dyspozycją. W przypadku miesięcznej wyceny funduszy przyjmuję do wiadomości, że zmiana alokacji będzie obowiązywała od 1-ego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Towarzystwo otrzyma niniejszy wniosek.
UWAGA! Zmiana alokacji Składki dodatkowej możliwa jest tylko w produkcie MegaFundusz, TopFundusz, Compensa Prestiż, Compensa Perspektywa, Compensa Prestiż Nova, Compensa 
Maxima. Alokacja Składki dodatkowej w MegaFundusz, TopFundusz, Compensa Prestiż, Compensa Perspektywa, Compensa Prestiż Nova, Compensa Maxima obowiązuje dla wszystkich 
kolejnych wpłat Składek dodatkowych do czasu jej zmiany. W produkcie SuperFundusz, SuperFundusz Plus wskazanie odmiennej niż regularna alokacja Składki dodatkowej dokonywanej 
jest na podstawie druku „Zgłoszenie wpłaty Składki dodatkowej”.

L.p. Nazwa funduszy Alokacja (%)

Razem 100%

V. OŚWIADCZENIE

Data  -  -    
 miejscowość podpis Ubezpieczonego/Ubezpieczającego1)

Nr polisy 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminów wybranych przeze mnie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które to regulaminy są dostępne na stronie www.compensa.pl 
i dostęp do nich zapewniłem/am sobie w sposób umożliwiający mi przechowanie i odtwarzanie tychże regulaminów w zwykłym toku czynności.

1)  zmiany zgłasza i potwierdza swoim podpisem osoba uprawniona do zmiany zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia
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POROZMAWIAJMY O UBEZPIECZENIACH

Zostań użytkownikiem 
portalu mojaCompensa.pl 
już teraz!

Cenię wygodę 
i oszczędność czasu.

mojaCompensa.pl

Portal mojaCompensa.pl
● Łatwa i szybka rejestracja
● Komfort użytkowania
● Bezpieczeństwo danych

Sprawdzaj: 
● zakres posiadanego ubezpieczenia
● wysokość sumy ubezpieczenia
● wysokość aktualnej składki
● stan wpłat dokonywanych na rachunek polisy
●  aktualną wartość jednostek zgromadzonych na rachunku

I zlecaj: 
●  zmiany alokacji składki oraz konwersje 

jednostek w wybranych produktach
 ●  zmiany adresu zameldowania i/lub korespondencyjnego
 ●  zmiany danych kontaktowych (nr telefonu i/lub  

adres e-mail)
 ●  zmiany częstotliwości opłacania składek
●   zmiany Uposażonych

Dostęp online… i masz pełny obraz!
Wygodnie, bezpiecznie i za darmo

Odwiedź portal www.mojacompensa.pl 
i poznaj jego wszystkie funkcje!

Masz pytania?
Zadzwoń do nas:  
+48 22 867 66 67
lub napisz na: 
mojacompensa@compensazycie.com.pl

Nie masz jeszcze konta 
na mojaCompensa.pl? 
Załóż je teraz!

Więcej o portalu
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