
 

 

 
Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa 

e-mail: skandiazycie@skandia.pl, http://www.skandia.pl 
Infolinia: (+48) 22 460 22 22; 801 888 000 

Regon: 016003836, NIP: 951-19-33-418, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 000056463 
wysokość kapitału zakładowego: 82.000.000,00 PLN wysokość kapitału wpłaconego: 82.000.000,00 PLN 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie, 
 
uprzejmie informujemy, że Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA proponuje zmianę Pani/Pana Umowy  
w zakresie wysokości Świadczenia Wykupu. Propozycja ta związana jest z realizacją zadeklarowanych przez Skandię 
zobowiązań objętych treścią decyzji administracyjnej nr RKT-1/2016 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów w dniu 15 marca 2016 r., w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów. Z decyzją może się Pani/Pan zapoznać na stronie http://uokik.gov.pl.  

Szczegóły proponowanej zmiany zawarte są w załączonym aneksie. Z oferty zawarcia aneksu można skorzystać  
w dowolnym momencie obowiązywania Umowy, a jeśli w dacie otrzymania niniejszego pisma Umowa jest rozwiązana – 
w okresie 3 miesięcy od jego otrzymania. Aby nastąpiła zmiana Umowy w zakresie wysokości Świadczenia Wykupu, 
należy potwierdzić swoją zgodę na przyjęcie aneksu, korzystając z jednej z poniższych możliwości: 

1) Jeżeli Pani/ Pana Umowa jest aktywna (obowiązuje): 
- przesyłając jeden podpisany egzemplarz aneksu listownie, w opłaconej kopercie zwrotnej, załączonej do niniejszego 

pisma, na adres Skandii (ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) lub 
- wysyłając skan podpisanego aneksu na adres e-mail: aneks@skandia.pl lub 
- akceptując treść aneksu w serwisie Skandia Online (informacje dotyczące sposobu logowania są dostępne na 

stronie: https://online.skandia.pl/sol).  
Zmiana określona w aneksie zacznie obowiązywać z chwilą doręczenia Skandii listownie albo e-mailem podpisanego 
przez Panią/Pana aneksu lub akceptacji jego treści za pośrednictwem Skandia Online. Do tego czasu obecne warunki 
umowne w zakresie wysokości Świadczenia Wykupu łączące Panią/Pana ze Skandią nie ulegną zmianie. 

2) Jeżeli Pani/ Pana Umowa jest rozwiązana:  
- przesyłając w terminie 3 miesięcy od otrzymania aneksu jego jeden podpisany egzemplarz listownie na adres 

Skandii (ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa) lub 
- wysyłając w terminie 3 miesięcy od otrzymania aneksu jego podpisany skan na adres e-mail: aneks@skandia.pl. 
Po otrzymaniu podpisanego aneksu Skandia wyliczy ponownie wysokość Świadczenia Wykupu i dokona wypłaty na 
warunkach wskazanych w aneksie, w tym poprzez przekazanie nadwyżki ponad kwotę już wypłaconą w rozliczeniu 
Umowy przed jej aneksowaniem.  

Przypominamy, że w przypadku, gdy Skandia obowiązana będzie na podstawie przepisów prawa pobrać i odprowadzić 
kwoty na poczet zobowiązań podatkowych, kwoty te pomniejszą wypłacane Świadczenie Wykupu.  

W przypadku różnic pomiędzy wysokością Świadczenia Wykupu wskazaną w dotychczasowych OWU, a wysokością 
Świadczenia Wykupu wynikającą z przyjętego aneksu, zastosowanie będzie miało rozwiązanie korzystniejsze dla 
Pani/Pana. 

Jednocześnie informujemy, że zmiana wynikająca z załączonego aneksu nie zamyka Pani/Panu drogi do dochodzenia 
roszczeń na drodze cywilnoprawnej, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w zakresie 
wysokości Świadczenia Wykupu. 

 
 

                      Z wyrazami szacunku, 

             
        Agnieszka Rawa 

                                  Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta 


