Regulamin Promocji
całkowitego wykupu umowy ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (MetLife) informuje o możliwości dokonania całkowitego wykupu umowy ubezpieczenia na życie z UFK
(Umowa) na promocyjnych warunkach (Promocja).

I. Szczegółowe warunki Promocji
1.

Warunkami Promocji może być objęta Umowa, która na dzień złożenia przez Ubezpieczającego do MetLife skutecznego wniosku o całkowity wykup Umowy zgodnie
z warunkami Promocji (Wniosek o wykup promocyjny) spełnia łącznie poniższe warunki:
a) Umowa pozostaje w mocy oraz
b) do MetLife wcześniej nie wpłynął skuteczny wniosek o całkowity wykup Umowy.

2. Szczegółowe warunki kwalifikacji Umowy do Promocji dostępne są u uprawnionego przedstawiciela MetLife oraz w Telefonicznym Centrum Informacji MetLife.
3. Promocja obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 i kończy się w dniu ogłoszenia jej zakończenia.
4. MetLife zastrzega sobie prawo do ogłoszenia zakończenia Promocji w dowolnym momencie.
5. Uprawnienie do skorzystania z Promocji przysługuje Ubezpieczającemu, który w okresie jej obowiązywania spełni poniższe warunki łącznie:
a) złoży do MetLife skuteczny Wniosek o wykup promocyjny oraz
b) złoży do MetLife skuteczny wniosek o zawarcie innej umowy ubezpieczenia na życie, z tytułu której zostanie on jako Ubezpieczony objęty ochroną ubezpieczeniową,
oraz
c) przeznaczy w całości środki pochodzące z wykupu całkowitego Umowy, zrealizowanego przez MetLife na podstawie Wniosku o wykup promocyjny, na opłacenie
pierwszej składki lub składki jednorazowej, lub wpłaty dodatkowej wnioskowanej umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w pkt 5b).
6. W przypadku zaakceptowania przez MetLife wskazanego w pkt 5b) wniosku o zawarcie innej umowy ubezpieczenia na życie za dzień złożenia wskazanego w pkt 5a)
Wniosku o wykup promocyjny przyjmuje się dzień zaakceptowania przez MetLife wniosku wskazanego w pkt 5b), na co Ubezpieczający wyraża zgodę we Wniosku
o wykup promocyjny.
7.

W przypadku wskazanym w pkt 5 MetLife naliczy z tytułu całkowitego wykupu Umowy odpowiednio wartość wykupu lub świadczenie całkowitego wykupu równe
wartości umarzanych jednostek według cen netto jednostek na dzień zaakceptowania przez MetLife wniosku wskazanego w pkt 5b). Ceny sprzedaży jednostek nie
będą stosowane przy całkowitym wykupie Umowy.

8. W przypadku odrzucenia przez MetLife wskazanego w pkt 5b) wniosku o zawarcie innej umowy ubezpieczenia na życie wskazany w pkt 5a) Wniosek o wykup
promocyjny zostaje anulowany, na co Ubezpieczający wyraża zgodę we Wniosku o wykup promocyjny.
9. W przypadku, kiedy w okresie obowiązywania Promocji Ubezpieczający złoży do MetLife jako pierwszy skuteczny wniosek o częściowy wykup Umowy, a jako kolejny
skuteczny Wniosek o wykup promocyjny, MetLife zrealizuje jako pierwszy wniosek o częściowy wykup Umowy zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
(OWU) Umowy, a następnie Wniosek o wykup promocyjny.
10. W przypadku, kiedy w okresie obowiązywania Promocji Ubezpieczający złoży do MetLife jako pierwszy skuteczny wniosek o całkowity wykup Umowy, a jako kolejny
skuteczny Wniosek o wykup promocyjny, MetLife zrealizuje wniosek o całkowity wykup Umowy zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) Umowy.

II. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin Promocji jest integralną częścią Umowy zawartej pomiędzy MetLife a Ubezpieczającym.

2. Pozostałe postanowienia OWU Umowy nie ulegają zmianie.
3. Wszelkie pojęcia użyte w Regulaminie Promocji należy rozumieć w sposób zdefiniowany w OWU Umowy.
4. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji, tj. 2 stycznia 2019.
5. W okresie obowiązywania Promocji MetLife udostępni Ubezpieczającemu Regulamin Promocji na Wniosku o wykup promocyjny oraz w swojej siedzibie przy
ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa.
Warszawa, 19 grudnia 2018
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