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3NVcLM^1ZVUQ1MUQ[^1Wh^dN1[1,5$1WcZ[^1YZbPdU[Z[NOa1YZTLPLN1ZVUQ1LMM^]f1bZjk]QZM^]f1

bZXWcNMdU]f1ZQMU]QUOkl

*#11 89:9(;<=9>9?@ABCD(EFG98FD(HIJKLDJCKJ@DA;JM1m1ZXVNnTZMU1[1YZTLPLN1bUdUa1

bZgXdSVNO1$\NQYLN]QUOk]^1ONPd1QZ\Z[LkQUM^1bZ1QUYjUd^1PXjUbXL1W\NQYLN]QNMLZ[NOo

(#11 8JF?9N9CM9(LNK<E:OLDJ@D91m1pZVcWTUVQ1.436+GHA;.61"ZTPXUa1[1XdSV^c1ZPZ\U1

qQ^]QMU1[^VUhU1[ZTe1Z\Oe]LU1ONO1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[ka1UX]NYdWON1[UVWMXL1

WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1L1PWce1W\NQYLN]QNMLUo
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.436+GHA;.61"ZTPXU1ZRVUML]QZMU1ONPd1bZ1QbUVQNi1\ebk]^]f1[^jk]QM^c1MUPdeYPd[Nc1

MLNPQ]QenTL[NRZ1[^YUbXWo
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WPQXZbQNMLU1]LUjU1UT\Z1MUVWPQNMLU1pWMX]OL1h^]LZ[^]f1W\NQYLN]QZMNRZo1QU1MLNPQ]QeG

nTL[^1[^YUbNX1MLN1W[UhU1PLel1QU[UjW1PNV]Ua1WbUVW1cSQRW1ZVUQ1LMM^]f1]fZVS\1

[^PdeYWOk]^]f1MURTNo

E#11 AFNJE(NAK?DCKJ@DA;<1m1[1QUTNhMZn]L1Zb1]QePdZdTL[Zn]L1ZYjU]UMLU1PXjUbXL1W\NQYLNG

]QNMLZ[NOa1XUhb^l1cLNPLk]a1X[UVdUja1YSjVZ]QNa1VZX1dV[UMLU1W\NQYLN]QNMLUa1YZ]Q^MUOk]1

Zb1bUd^1QU[UV]LU1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLUo
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bQUOk]^1QU[UV]LN1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLUo
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W\NQYLN]QNMLUo

t#1 EFG98F9(HIJKLDJCKJ@DA;91m1X[ZdU1MUTNhMU1.436+GHA;.61"ZTPXUa1XdSVk1Q1d^dWjW1

QU[UVdNO1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1QZ\Z[LkQUM^1ONPd1ZYjU]Ur1$\NQYLN]QUOk]^1[1QUcLUM1

QU1WbQLNTUMk1Z]fVZMe1W\NQYLN]QNMLZ[ko

*)#11EH=9(HIJKLDJCKJ@D91m1ZXVNnTZMU1[1YZTLPLN1X[ZdUa1\ebk]U1YZbPdU[k1bZ1[^QMUG

]QNMLU1[^PZXZn]L1n[LUb]QNMLUa1XdSVN1.436+GHA;.61"ZTPXU1QZ\Z[LkQWON1PLe1[^YjU]Lr1

[1YVQ^YUbXW1QUOn]LU1QbUVQNMLU1Z\OedNRZ1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[ko

**#11B;D98JC:;A(HIJKLDJCKJ@D91m1bZXWcNMd1W\NQYLN]QNMLU1[^PdU[LZM^1YVQNQ1.436+G

HA;.61"ZTPXU1bTU1XUhbNRZ1$\NQYLN]QZMNRZ1YZd[LNVbQUOk]^1Z\Oe]LN1$\NQYLN]QZMNRZ1

Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[ko

*(#11TIJKLDJCK9MOC<1m1ZPZ\U1qQ^]QMUa1ZPZ\U1YVU[MU1TW\1YZbcLZd1MLN1YZPLUbUOk]^1

ZPZ\Z[Zn]L1YVU[MNO1QU[LNVUOk]U1WcZ[e1W\NQYLN]QNMLU1L1QZ\Z[LkQUMU1bZ1QUYjUd^1

PXjUbXL1W\NQYLN]QNMLZ[NOo

*9#11TIJKLDJCKA@<1m1ZPZ\U1qQ^]QMU1YZQZPdUOk]U1Q1$\NQYLN]QUOk]^c1[1PdZPWMXW1

YVU[M^c1TW\1LMM^c1PdZPWMXW1QUUX]NYdZ[UM^c1YVQNQ1.436+GHA;.61"ZTPXUa1XdSVU1

YVQNQ1QjZhNMLN1bNXTUVU]OL1YVQ^PdkYLNMLU1[^VUQLjU1[ZTe1YVQ^PdkYLNMLU1bZ1$cZ[^1

W\NQYLN]QNMLUo
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MUg[^YUbNX1ncLNV]L1$\NQYLN]QZMNRZo

*E#11H=A;9(HIJKLDJCKJ@D91m1WcZ[U1QU[UVdU1MU1[MLZPNX1$\NQYLN]QUOk]NRZ1MUgYZbG

PdU[LN1MLMLNOPQ^]f1ZRSTM^]f1[UVWMXS[1W\NQYLN]QNMLU1uWcZ[U1YZbPdU[Z[Uv1

LgYZd[LNVbQZMU1YZTLPko1WcZ[U1cZhN1QZPdUr1VZQPQNVQZMU1Z1WcZ[^1QU[UVdN1MUgYZbG

PdU[LN1ZbVe\M^]f1[UVWMXS[1W\NQYLN]QNMLU1bZbUdXZ[NRZ1uWcZ[^1bZbUdXZ[Nvo
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[1MLMLNOPQ^c1,5$a1Z\NOcWON1ncLNVr1$\NQYLN]QZMNRZ1[1ZXVNPLN1ZbYZ[LNbQLUTMZn]L1

.436+GHA;.61"ZTPXU#
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YLN]QZMNRZ1MUPdkYLjU1YZnVNbMLZ1TW\1\NQYZnVNbMLZ1[PXWdNXl

*v11 YZYNjMLNMLU1TW\1WPLjZ[UMLU1YZYNjMLNMLU1PUcZ\SOPd[U1YVQNQ1$\NQYLN]QZMNRZ1

[1ZXVNPLN1(1TUd1Zb1YZ]QkdXW1ZbYZ[LNbQLUTMZn]L1[1PdZPWMXW1bZ1dNRZ1$\NQYLNG

]QZMNRZo

(v11 bQLUjUi1[ZONMM^]fa1PdUMW1[ZONMMNRZa1UXdS[1dNVVZVW1TW\1]Q^MMNRZ1WbQLUjW1

$\NQYLN]QZMNRZ1[1UXdU]f1YVQNcZ] â1QUcLNPQXU]f1TW\1cUPZ[^]f1VZQVW]fU]f1

PYZjN]QM^]fo

9v11 YZYNjMLNMLU1TW\1WPLjZ[UMLU1YZYNjMLNMLU1YVQNQ1$\NQYLN]QZMNRZ1]Q^MW1PYNjMLUG

Ok]NRZ1WPdU[Z[N1QMUcLZMU1Wc^nTMNRZ1YVQNPdeYPd[U#

(#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1MLN1YZMZPL1ZbYZ[LNbQLUTMZn]L1Q1d^dWjW1ncLNV]L1$\NQYLN]QZMNRZ1

[1MUPdeYPd[LN1MLNPQ]QenTL[NRZ1[^YUbXWa1ONhNTL1MLNPQ]QenTL[^1[^YUbNX1[^PdkYLjl

*v11 YVQNb1VZQYZ]Qe]LNc1Z]fVZM^1W\NQYLN]QNMLZ[NO1WbQLNTUMNO1YVQNQ1.436+GHA;.61

"ZTPXU1MU1YZbPdU[LN1MLMLNOPQNO1WcZ[^1[1PdZPWMXW1bZ1$\NQYLN]QZMNRZo

(v11 [1[^MLXW1bQLUjUi1[ZONMM^]fa1PdUMW1[ZONMMNRZa1UXdS[1dNVVZVW1TW\1]Q^MMNRZ1

WbQLUjW1$\NQYLN]QZMNRZ1[1UXdU]f1YVQNcZ] â1QUcLNPQXU]f1TW\1cUPZ[^]f1

VZQVW]fU]f1PYZjN]QM^]fo

9v11 [1Q[LkQXW1Q1YZYNjMLNMLNc1TW\1WPLjZ[UMLNc1YZYNjMLNMLU1YVQNQ1$\NQYLN]QZMNRZ1

]Q^MW1PYNjMLUOk]NRZ1WPdU[Z[N1QMUcLZMU1Wc^nTMNRZ1YVQNPdeYPd[Uo

Dv11 YZb]QUP1YVZ[UbQNMLU1YVQNQ1$\NQYLN]QZMNRZ1YZOUQbWa1 ONhNTL1$\NQYLN]QZM^1

MLNgYZPLUbUj1WYVU[MLNi1ZXVNnTZM^]f1[1PdZPZ[M^]f1YVQNYLPU]f1YVU[U1bZgYVZG

[UbQNMLU1bUMNRZ1YZOUQbW1TW\1ONhNTL1$\NQYLN]QZM^1YVZ[UbQk]1YZOUQb1\^j1

[1PdUMLN1YZ1PYZh^]LW1UTXZfZTW1TW\1[1PdUMLN1MLNdVQNw[Zn]Lo
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Ev11 YZb]QUP1Rb^1$\NQYLN]QZM^1\^j1[1PdUMLN1MLNdVQNw[Zn]La1YZb1[Yj^[Nc1MUVXZG

d^XS[a1PW\PdUM]OL1YP^]fZdVZYZ[^]f1TW\1nVZbXS[1QUPdeY]Q^]f1[1VZQWcLNMLW1

YVQNYLPS[1Z1YVQN]L[bQLUjUMLW1MUVXZcUMLLa1TNXS[1MLN1YVQNYLPUM^]f1YVQNQ1TNXUVQU1

TW\1Wh^d^]f1MLNQRZbMLN1Q1QUTN]NMLNc1TNXUVQUa1U1PYZ[ZbZ[UjZ1dZ1QULPdMLNMLN1

MLNPQ]QenTL[NRZ1[^YUbXWo

Iv11 [1[^MLXW1PUcZZXUTN]QNMLUa1ZXUTN]QNMLU1MU1[jUPMk1YVZn\ea1YZYNjMLNMLU1UT\Z1

WPLjZ[UMLU1YZYNjMLNMLU1PUcZ\SOPd[U1YVQNQ1$\NQYLN]QZMNRZo

Jv11 \NQYZnVNbMLZ1[1Q[LkQXW1Q1QUdVW]LNc1$\NQYLN]QZMNRZ1PYZ[ZbZ[UM^c1PYZh^G

]LNc1UTXZfZTWa1Wh^]LNc1MUVXZd^XS[a1PW\PdUM]OL1YP^]fZdVZYZ[^]f1TW\1nVZbXS[1

QUPdeY]Q^]f1[1VZQWcLNMLW1YVQNYLPS[1Z1YVQN]L[bQLUjUMLW1MUVXZcUMLLa1TNXS[1

MLN1YVQNYLPUM^]f1YVQNQ1TNXUVQU1TW\1Wh^d^]f1MLNQRZbMLN1Q1QUTN]NMLNc1TNXUVQUo

sv11 [1Q[LkQXW1Q1WbQLUjNc1$\NQYLN]QZMNRZ1[1QUOe]LU]f1PYZVdZ[^]f1TW\1VNXVNU]^OM^]f1

Z1V^Q^XZ[M^c1]fUVUXdNVQNa1dUXL]f1OUXl1[^n]LRL1PUcZ]fZbZ[Na1PYZVd^1cZdZVZ[N1

L1cZdZVZ[ZbMNa1PYZVd^1TZdML]QN1uYLTZdZ[UMLN1PUcZTZdS[a1PYUbZ]fVZMLUVPd[Za1

PQ^\Z[ML]d[Za1TZdMLUVPd[Za1YUVUTZdMLUVPd[Zva1MWVXZ[UMLNa1[PYLMU]QXU1[^PZG

XZRSVPXU1L1PXUjXZ[Ua1PYNTNZTZRLUa1PXZXL1bZ1[Zb^1TW\1PXZXL1MU1RWcZ[NO1TLMLN1

u\WMRNN1OWcYLMRvo

tv11 [1[^MLXW1WPQXZbQNi1]LUjU1PYZ[ZbZ[UM^]f1TN]QNMLNc1ZVUQ1QU\LNRUcL1TN]QG

ML]Q^cL1TW\1bLURMZPd^]QM^cLa1\NQ1[QRTebW1MU1dZa1YVQNQ1XZRZ1\^j^1[^XZM^G

[UMNa1]f^\Ua1hN1]fZbQLjZ1Z1TN]QNMLN1\NQYZnVNbML]f1MUPdeYPd[1MLNPQ]QenTL[NRZ1

[^YUbXWo

*)v11[1[^MLXW1]fZVS\1L1PdUMS[1]fZVZ\Z[^]fa1MU[Nd1dUXL]fa1bZ1WOU[MLNMLU1XdSV^]f1

bZPQjZ1[1PYZPS\1MURj^o

**v11[1[^MLXW1[^YUbXW1TZdML]QNRZa1ONhNTL1$\NQYLN]QZM^1\^j1YUPUhNVNc1MLNTL]NMG

]OZMZ[UM^]f1TLMLL1TZdML]Q^]f#
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*#11 4U1QbUVQNMLN1Z\OedN1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[k1Z\Z[LkQWON1I1cLNPLe]QMU1XUVNM]OUa1

XdSVU1VZQYZ]Q^MU1PLe1Zb1bMLU1Z\Oe]LU1$\NQYLN]QZMNRZ1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[ka1

Q1QUPdVQNhNMLNc1WPd1E#

(#11 51YVQ^YUbXWa1Rb^l

*v11 $\NQYLN]QZM^1YZQZPdU[Uj1Q1$\NQYLN]QUOk]^c1[1PdZPWMXW1YVU[M^c1[1bMLW1

QU[UV]LU1WcZ[^1YZbPdU[Z[NOa1U1bNXTUVU]Oe1YVQ^PdkYLNMLU1$\NQYLN]QZM^1

YZbYLPUj1YZ1WYj^[LN191cLNPLe]^1Zb1bMLU1QU[UV]LU1WcZ[^1YZbPdU[Z[NOo

(v11 PdZPWMNX1YVU[M^1jk]Qk]^1$\NQYLN]QZMNRZ1Q1$\NQYLN]QUOk]^c1YZ[PdUj1YZgbMLW1

QU[UV]LU1WcZ[^1YZbPdU[Z[NOa1U1bNXTUVU]Oe1YVQ^PdkYLNMLU1$\NQYLN]QZM^1

YZbYLPUj1YZ1WYj^[LN191cLNPLe]^1Zb1bMLU1YZ[PdUMLU1dNRZ1PdZPWMXWo

1 Z\Z[LkQWON1I1cLNPLe]QMU1XUVNM]OUa1XdSVU1VZQYZ]Q^MU1PLe1Q1bMLNc1Z\Oe]LU1$\NQYLNG

]QZMNRZ1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[k#

9#11 &TU1ZPS\a1XdSVN1YZQZPdU[Uj^1[1PdZPWMXW1YVU[M^c1Q1$\NQYLN]QUOk]^c1[1bMLW1

QU[UV]LU1WcZ[^1YZbPdU[Z[NO1L1[1d^c1bMLW1YVQN\^[UOk]^c1MU1WVTZYLN1cU]LNVQ^iG

PXLca1[^]fZ[U[]Q^ca1Q[ZTMLNMLW1TNXUVPXLc1TW\1\^j^1fZPYLdUTLQZ[UMNa1YZ]QkdNX1

9gcLNPLe]QMNRZ1ZXVNPW1MU1YVQ^PdkYLNMLN1bZ1WcZ[^1YZbPdU[Z[NOa1Z1XdSV^c1cZ[U1

[1WPd#1(a1YVQ^YUbU1MU1YLNV[PQ^1bQLNi1cLNPLk]Ua1MUPdeYWOk]NRZ1YZ1cLNPLk]Wa1[1XdSV^c1

bUMU1ZPZ\U1YZ[VS]LjU1bZ1YVU] #̂

D#11 51YVQ^YUbXW1ZPZ\ â1XdSVU1\NQYZnVNbMLZ1YVQNb1YVQ^PdkYLNMLNc1bZ1WcZ[^1YZbPdUG

[Z[NO1\^jU1Z\OedU1YVQNQ1.436+mHA;.61"ZTPXU1W1dNRZ1PUcNRZ1$\NQYLN]QUOk]NRZ1

Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[k1Q1d^dWjW1LMMNO1WcZ[^1YZbPdU[Z[NOa1UTN1Q1MLhPQk1PWck1

W\NQYLN]QNMLU1m1I1cLNPLe]QMk1XUVNM]Oe1PdZPWON1PLe1bZ1VShML]^1YZcLebQ^1UXdWUTMk1

U1YZYVQNbMLk1PWck1W\NQYLN]QNMLUa1Q1QUPdVQNhNMLNc1WPd#1E#

E#11 >UVNM]OL1MLN1PdZPWON1PLea1ONhNTL1ncLNVr1$\NQYLN]QZMNRZ1PYZ[ZbZ[UMU1\^jU1MLNPQ]QeG

nTL[^c1[^YUbXLNc#

!"#$#%&'(Z%(#&-&!5%.(TV"-S(TX.#,%.5#.+%&(%(,!#S)*`,"-&Q
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2(a(

*#11 "ZbPdU[k1QU[UV]LU1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU1ONPd1YVQNXUQUMLN1YVQNQ1YZbcLZd1QUcLNG

VQUOk]^1QU[VQNr1WcZ[e1W\NQYLN]QNMLU1MU1VU]fWMNX1\UMXZ[^1.436+GHA;.61"ZTPXU1

X[Zd^1MU1YZ]QNd1YLNV[PQNO1PXjUbXL1L1QjZhNMLN1MUPdeYWOk]^]f1bZXWcNMdS[l

*v11 [MLZPXW1Z1QU[UV]LN1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1YZbYLPUMNRZ1YVQNQ1YZbcLZd1QUcLNG

VQUOk]^1QU[VQNr1WcZ[e1W\NQYLN]QNMLUo

(v11 bNXTUVU]OL1YVQ^PdkYLNMLU1YZbYLPUM^]f1YVQNQ1YZPQ]QNRSTM^]f1$\NQYLN]QZM^]fo1

LTZnr1QjZhZM^]f1bNXTUVU]OL1cWPL1ZbYZ[LUbUr1TL]Q\LN1ZPS\1QRjZPQZM^]f1YVQNQ1

YZbcLZd1QUcLNVQUOk]^1QU[VQNr1WcZ[e1W\NQYLN]QNMLU1bZ1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1

QRZbMLN1Q1LcLNMM^c1[^XUQNc1W\NQYLN]QZM^]fa1Z1XdSV^c1cZ[U1[1YXd#19vo

9v11 LcLNMMNRZ1[^XUQW1ZPS\1W\NQYLN]QZM^]fa1QU1XdSVN1QZPdUjU1YVQNXUQUMU1X[ZdU1

MU1YZ]QNd1YLNV[PQNO1PXjUbXLo

Dv11 LMM^]f1bZXWcNMdS[1m1MU1hkbUMLN1.436+GHA;.61"ZTPXU1m1cUOk]^]f1[Yj^[1

MUgcZhTL[Znr1QU[UV]LU1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1TW\1Z]NMe1V^Q^XU1W\NQYLN]QNMLZ[NRZ#

(#11 "VQNb1QjZhNMLNc1[MLZPXW1Z1QU[UV]LN1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1.436+GHA;.61"ZTPXU1

YVQNXUQWON1YZbcLZdZ[La1XdSV^1QUcLNVQU1QU[VQNr1WcZ[e1W\NQYLN]QNMLU1ZRSTMN1

[UVWMXL1W\NQYLN]QNMLU1ZVUQ1Z\Z[LkQWOk]N1pZVcWTUVQN#

9#11 $cZ[U1W\NQYLN]QNMLU1cZhN1QZPdUr1QU[UVdUa1ONhNTL1[1]f[LTL1QjZhNMLU1YVQNQ1$\NQG

YLN]QUOk]NRZ1[MLZPXW1Z1W\NQYLN]QNMLN1[ZTe1YVQ^PdkYLNMLU1bZ1MLNO1QUbNXTUVWOk1

]ZgMUOcMLNO191ZPZ\ #̂

D#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1QUPdVQNRU1PZ\LN1YVU[Z1bZ1Z]NM^1YZQLZcW1V^Q^XU1W\NQYLN]QNG

MLZ[NRZ1MU1YZbPdU[LN1PdUMW1QbVZ[LU1QRjZPQZM^]f1ZPS\1L1VZbQUOW1[^XZM^[UMNO1

YVQNQ1ML]f1YVU] #̂151YVQ^YUbXW1XZMLN]QMZn]L1YVQNYVZ[UbQNMLU1\UbUi1cNb^]QM^]fa1

XZPQd1\UbUi1YZMZPL1.436+GHA;.61"ZTPXU#

E#11 51[^MLXW1YVQNYVZ[UbQZMNO1Z]NM^1V^Q^XU1.436+GHA;.61"ZTPXU1cZhN1QUYVZYZMZ[Ur1

YZbcLZdZ[L1QUcLNVQUOk]NcW1QU[VQNr1WcZ[e1W\NQYLN]QNMLU1QU[UV]LN1WcZ[^1W\NQG

YLN]QNMLU1MU1[UVWMXU]f1Zb\LNRUOk]^]f1Zb1[PXUQUM^]f1[N1[MLZPXW1Z1W\NQYLN]QNMLN#

I#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1cZhN1ZbcS[Lr1QU[UV]LU1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU#151dUXLc1

YVQ^YUbXW1.436+GHA;.61"ZTPXU1Q[VS]L1YZbcLZdZ[L1QUcLNVQUOk]NcW1QU[VQNr1WcZ[e1

W\NQYLN]QNMLU1[MLNPLZMN1YVQNQ1MLNRZ1X[Zd^1MU1YZ]QNd1YLNV[PQNO1PXjUbXL1[1YNjMNO1

[^PZXZn]L#

J#11 "Zd[LNVbQNMLNc1QU[UV]LU1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU1ONPd1YZTLPU1[^PdU[LZMU1YVQNQ1

.436+GHA;.61"ZTPXU#

s#11 $cZ[e1W\NQYLN]QNMLU1W[UhU1PLe1QU1QU[UVdk1Q1]f[LTk1bZVe]QNMLU1YZTLP^1$\NQYLNG

]QUOk]NcWa1Q1QUPdVQNhNMLNca1Lh1ZbYZ[LNbQLUTMZnr1.436+GHA;.61"ZTPXU1[1PdZPWMXW1

bZgYZPQ]QNRSTM^]f1$\NQYLN]QZM^]f1VZQYZ]Q^MU1PLe1MLN1[]QNnMLNO1MLh1[1bU]LN1

[PXUQUMNO1[1x1*t1WPd#1*1L1(a1MLMLNOPQ^]f1,5$#

2(b(

*#11 &Z1$cZ[^1W\NQYLN]QUMLU1YZbPdU[Z[NRZ1[VUQ1Q1ONO1QU[UV]LNc1TW\1[1dVUX]LN1ONO1

dV[UMLU1cZhN1YVQ^PdkYLr1ZPZ\Ua1XdSVU1[1bMLW1QjZhNMLU1bNXTUVU]OL1YVQ^PdkYLNMLUl

*v11 WXZi]Q^jU1*s1TUd1L1MLN1WXZi]Q^jU1IE1VZXW1h^]LUo

(v11 PYNjMLU1[UVWMNX1ZXVNnTZM^1[1x1(1YXd1*9vo

(#11 2XjUbUOk]1bNXTUVU]Oe1YVQ^PdkYLNMLU1ZPZ\U1YVQ^PdeYWOk]U1bZ1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLUa1

[^VUhU1QRZbe1MU1Z\Oe]LN1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[k1MU1[UVWMXU]f1ZXVNnTZM^]f1

[1WcZ[LN1W\NQYLN]QNMLUa1[1d^c1MU1[^PZXZnr1PWc^1W\NQYLN]QNMLU#

9#11 "Zd[LNVbQNMLNc1Z\Oe]LU1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[k1$\NQYLN]QZMNRZ1ONPd1n[LUbN]d[Z1

W\NQYLN]QNMLU1[^PdU[LZMN1YVQNQ1.436+GHA;.61"ZTPXUa1bTU1XUhbNRZ1$\NQYLN]QZMNRZ#

D#11 51YVQ^YUbXW1YVQNbjWhNMLU1WcZ[^1MU1XZTNOM^1VZ]QM^1ZXVNP1.436+GHA;.61"ZTPXU1

MLNg[^cURU1YZMZ[MNRZ1PXjUbUMLU1YVQNQ1$\NQYLN]QZM^]f1bNXTUVU]OL1YVQ^PdkYLNMLU#



$

E#11 $\NQYLN]QZM^1cU1YVU[Z1[1XUhbNO1]f[LTL1ZbPdkYLr1Zb1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU1YVQNQ1

QjZhNMLN1$\NQYLN]QUOk]NcW1YLPNcMNRZ1Zn[LUb]QNMLU1Z1VNQ^RMU]OL#1-jZhNMLN1Zn[LUbG

]QNMLU1Z1VNQ^RMU]OL1[^[ZjWON1PXWdNX1[1YZPdU]L1QUXZi]QNMLU1Z]fVZM^1W\NQYLN]QNMLZ[NO1

QRZbMLN1Q1QUYLPUcL1x1()1WPd#1*1YXd1*v1MLMLNOPQNRZ1,5$#

2(c(

*#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1QUPdVQNRU1PZ\LN1YVU[Z1bZ1ZbcZ[^1QRZb^1MU1YVQ^PdkYLNMLN1

bZgWcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1ZPZ\^1QRjZPQZMNO1YVQNQ1$\NQYLN]QUOk]NRZa1XdSVU1YZPLUbU1

OWh1Z]fVZMe1W\NQYLN]QNMLZ[k1[1.436+GHA;.61"ZTPXU1Q1d^dWjW1LMMNO1RVWYZ[NO1$cZ[^1

W\NQYLN]QNMLUa1TW\1[1YVQ^YUbXW1XdSVNO1MLN1cZhN1QUUX]NYdZ[Ur1V^Q^XU1W\NQYLN]QNG

MLZ[NRZ#1,1pUX]LN1d^c1.436+GHA;.61"ZTPXU1YZLMpZVcWON1$\NQYLN]QUOk]NRZ1MU1YLncLN#

(#11 <NhNTL1ZPZ\U1YVQ^PdeYWOk]k1bZ1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU1[1]f[LTL1YZbYLP^[UMLU1bNXTUG

VU]OL1YVQ^PdkYLNMLU1YVQN\^[UjU1MU1Q[ZTMLNMLW1TNXUVPXLc1TW\1\^jU1fZPYLdUTLQZ[UMUa1

QjZhZMN1YVQNQ1MLk1Zn[LUb]QNMLN1[ZTL1Z1YVQ^PdkYLNMLW1bZ1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU1MLN1

[^[ZjWON1PXWdXS[1YVU[M^]f#

9#11 51YVQ^YUbXU]fa1Z1XdSV^]f1cZ[U1[1WPd#1*1L1(1MLMLNOPQNRZ1YUVURVUpWa1.436+GHA;.61

"ZTPXU1Q[VS]L1$\NQYLN]QUOk]NcW1X[Zd^1MU1YZ]QNd1YLNV[PQNO1PXjUbXL1[1YNjMNO1[^PZXZn]L#

!"#$#%&'(Z%%(5#&)(*!-&+%&(TV"-S(

2(3d(

*#11 $cZ[U1W\NQYLN]QNMLU1YZbPdU[Z[NRZ1QU[LNVUMU1ONPd1MU1ZXVNP1*1VZXW#

(#11 $cZ[U1W\NQYLN]QNMLU1YZbPdU[Z[NRZ1QZPdUON1YVQNbjWhZMUa1MU1XZTNOM^1VZ]QM^1ZXVNPa1

Z1LTN1hUbMU1QN1PdVZM1MLN1YZPdUMZ[L1LMU]QNO#1,n[LUb]QNMLN1[^VUhUOk]N1[ZTe1MLNYVQNG

bjWhUMLU1WcZ[^1MU1XZTNOM^1ZXVNP1YZ[LMMZ1\^r1QjZhZMN1MU1YLncLN1bZ1[LUbZcZn]L1

bVWRLNO1PdVZM^1MU19)1bML1YVQNb1VZ]QML]k1YZTLP #̂

!"#$#%&'(Z%%%("$)*],%.+%.(%(-S,"-%.$#.+%.(TV"-S(

2(33(

$\NQYLN]QUOk]^1cU1YVU[Z1ZbPdkYLNMLU1Zb1WcZ[^1[1dNVcLMLN19)1bMLa1U1[1YVQ^YUbXW1Rb^1

ONPd1YVQNbPLe\LZV]k1[1dNVcLMLN1J1bML1Zb1QU[UV]LU1WcZ[ #̂151YVQ^YUbXW1ZbPdkYLNMLU1YVQNQ1

$\NQYLN]QUOk]NRZ1.436+GHA;.61"ZTPXU1Q[VU]U1$\NQYLN]QUOk]NcW1PXjUbXe1YZcMLNOPQZMk1

Z1PXjUbXe1QU1ZXVNPa1[1XdSV^c1.436+GHA;.61"ZTPXU1WbQLNTUj1Z]fVZM^1W\NQYLN]QNMLZ[NO#1

2(37(

*#11 $cZ[U1W\NQYLN]QNMLU1cZhN1\^r1[1XUhb^c1]QUPLN1[^YZ[LNbQLUMU1YVQNQ1$\NQYLN]QUG

Ok]NRZ1Q1QU]fZ[UMLNc1b[WcLNPLe]QMNRZ1ZXVNPW1[^YZ[LNbQNMLU#15^YZ[LNbQNMLN1

[^cURU1pZVc^1YLPNcMNO1YZb1V^RZVNc1MLN[UhMZn]L#1,XVNP1[^YZ[LNbQNMLU1VZQYZG

]Q^MU1PLe1\LNR1Zb1YLNV[PQNRZ1bMLU1cLNPLk]U1MUPdeYWOk]NRZ1YZ1cLNPLk]Wa1[1XdSV^c1

.436+GHA;.61"ZTPXU1ZdVQ^cUj1Zn[LUb]QNMLN1$\NQYLN]QUOk]NRZ1Z1[^YZ[LNbQNMLW#

(#11 $cZ[e1W\NQYLN]QNMLU1W[UhU1PLe1QU1[^YZ[LNbQLUMk1YVQNQ1$\NQYLN]QUOk]NRZ1

[1YVQ^YUbXWl

*v11 MLN1QUYjU]NMLU1[1bZbUdXZ[^c1[^QMU]QZM^c1YVQNQ1.436+GHA;.61"ZTPXU1dNVcLMLN1

PXjUbXL1QU1[PQ^PdXL]f1$\NQYLN]QZM^]f1m1WcZ[U1W\NQYLN]QNMLU1VZQ[LkQWON1PLe1

Q1WYj^[Nc1ZPdUdMLNRZ1bMLU1[1YNjML1ZYjU]ZMNRZ1ZXVNPWo

(v11 Rb^1TL]Q\U1$\NQYLN]QZM^]f1QcMLNOPQ^1PLe1YZMLhNO191ZPS\#1$cZ[U1QZPdUON1

VZQ[LkQUMU1QN1PXWdXLNc1MU1ZPdUdML1bQLNi1cLNPLk]U1XUTNMbUVQZ[NRZa1YVQNb1

XdSV^c1TL]Q\U1ZPS\1$\NQYLN]QZM^]f1PYUbjU1YZMLhNO191ZPS\#

9#11 5^YZ[LNbQNMLN1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1MLN1Q[UTMLU1$\NQYLN]QUOk]NRZ1Q1Z\Z[LkQXW1

QUYjUd^1PXjUbXL1W\NQYLN]QNMLZ[NO1QU1ZXVNP1[^YZ[LNbQNMLU#

!"#$#%&'(%e(#V%&+&(TV"-S

2(3Y(

*#11 5PQNTXLN1QcLUM^1[1WcZ[LN1W\NQYLN]QNMLU1WPdUTUMN1Pk1[1bVZbQN1MNRZ]OU]OL1L1[^cUG

RUOka1YZb1V^RZVNc1MLN[UhMZn]La1YLPNcMNO1UX]NYdU]OL1Z\^b[W1PdVZM1WcZ[ #̂

(#11 5PQNTXLN1QcLUM^1[1WcZ[LN1W\NQYLN]QNMLU1cZRk1\^r1bZXZM^[UMN1[^jk]QMLN1

[1VZ]QML]e1YZTLP #̂

9#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1YZd[LNVbQU1[YVZ[UbQNMLN1QcLUM1[1WcZ[LN1W\NQYLN]QNMLU1

YVQNQ1[^PdU[LNMLN1YZTLP #̂

!"#$#%&'(e()TV&(TX.#,%.5#.+%&

2(3\(

*#11 2WcU1W\NQYLN]QNMLU1PdUMZ[L1YZbPdU[e1bZ1WPdUTNMLU1n[LUb]QNi1Q1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU#

(#11 2WcU1W\NQYLN]QNMLU1Q1d^dWjW1QbUVQNi1Z\Oed^]f1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[k1[PXUQUMU1

ONPd1[N1[MLZPXW1Z1QU[UV]LN1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLUa1U1MUPdeYMLN1YZd[LNVbQZMU1QZPdUON1

[1YZTLPLN#

9#11 2WcU1W\NQYLN]QNMLU1ONPd1MLNQcLNMMU1YVQNQ1]Uj^1]QUP1dV[UMLU1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU#

!"#$#%&'(e%()W'&$W&(TX.#,%.5#.+%"-&

2(3^(

*#11 2XjUbXU1W\NQYLN]QNMLZ[U1MUTNhMU1Q1d^dWjW1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1ONPd1WPdUTUMU1MUgYZbPdUG

[LN1dUV^p^1Z\Z[LkQWOk]NO1[1.436+GHA;.61"ZTPXU1MU1bQLNi1QU[UV]LU1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU#

(#11 5^PZXZnr1PXjUbXL1ZXVNnTU1 .436+GHA;.61"ZTPXU1[1QUTNhMZn]L1Zb1[^PZXZn]L1PWc^1

W\NQYLN]QNMLUa1QUXVNPW1WcS[1W\NQYLN]QNi1bZbUdXZ[^]fa1[^PZXZn]L1n[LUb]QNia1

]QePdZdTL[Zn]L1ZYjU]UMLU1PXjUbNX1ZVUQ1TL]Q\ â1PdVWXdWV^1[LNXZ[NOa1Yj]LZ[NO1L1QU[ZbZ[NO1

ZPS\1YVQ^PdeYWOk]^]f1bZ1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU#

9#11 2XjUbXU1W\NQYLN]QNMLZ[U1PdUMZ[L1LTZ]Q^M1PWc^1PXjUbNX1W\NQYLN]QNMLZ[^]f1WPdUG

TZM^]f1bTU1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1YZbPdU[Z[NRZ1L1WcS[1bZbUdXZ[^]f1ZVUQ1TL]Q\^1

$\NQYLN]QZM^]f1Z\Oed^]f1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[k#

2(3_(

*#11 5^PZXZnr1PXjUbXL1Z\Z[LkQWOk]NO1[1WcZ[LN1W\NQYLN]QNMLU1ZXVNnTZMU1ONPd1[N1[MLZPXW1

Z1QU[UV]LN1WcZ[^1L1YZd[LNVbQZMU1YZTLPk#

(#11 ;QePdZdTL[Znr1ZYjU]UMLU1PXjUbXL1ZVUQ1dNVcLM1YVQNXUQ^[UMLU1PXjUbNX1ZXVNnTZMN1

Pkg[Ng[MLZPXW1Z1Q[UV]LN1WcZ[^1L1YZd[LNVbQZMN1YZTLPk#

2(3a(

*#11 2XjUbXU1W\NQYLN]QNMLZ[U1ONPd1YjUdMU1Q1RSV^1[1YNjMNO1[^cURUMNO1X[Z]LN#

(#11 2XjUbXU1W\NQYLN]QNMLZ[U1ZYjU]UMU1ONPd1YVQNTN[Nc1MU1VU]fWMNX1\UMXZ[^1[PXUQUM^1

YVQNQ1.436+GHA;.61"ZTPXU#

9#11 2XjUbXU1cZhN1YZ]fZbQLr1QN1nVZbXS[1$\NQYLN]QUOk]NRZ1TW\1$\NQYLN]QZMNRZ#

D#11 -U1bUde1ZYjU]NMLU1PXjUbXL1W\NQYLN]QNMLZ[NOa1WQMUON1PLe1bUde1ONO1[Yj^[W1MU1VU]fWMNX1

.436+GHA;.61"ZTPXU#

E#11 2XjUbXU1W\NQYLN]QNMLZ[U1MLN1YZbTNRU1LMbNXPU]OL#

2(3b(

*#11 51YVQ^YUbXW1YZ[PdUMLU1QUTNRjZn]L1[1ZYjU]UMLW1]UjZn]L1TW\1]Qen]L1PXjUbNXa1bjWhPQNO1

MLh1J1bMLa1.436+GHA;.61"ZTPXU1[Q^[U1$\NQYLN]QUOk]NRZ1bZ1WQWYNjMLNMLU1QUTNRjZn]L1

[^QMU]QUOk]1[1[NQ[UMLW1]Z1MUOcMLNO1*EmbMLZ[^1bZbUdXZ[^1dNVcLM1ZVUQ1LMpZVcWOk]1

Z1PXWdXU]f1MLNZYjU]NMLU1PXjUbXLa1ZXVNnTZM^]f1[1x*(1WPd#1(1YXd1*v#

(#11 51YVQ^YUbXW1QUTNRjZn]L1[1ZYjU]UMLW1PXjUbNX1[YjU]UMN1YVQNQ1$\NQYLN]QUOk]NRZ1

X[Zd^1YVQNQMU]QUMN1Pk1[1YLNV[PQNO1XZTNOMZn]L1MU1YLNV[PQk1QUTNRjk1PXjUbXe#

!"#$#%&'(e%%(,"5#]*.W(%(W"+%.5("$,"-%.$#%&1+"[5%((
%+*.!QRS5%.(,"1)W&

2(3c(

*#11 ,bYZ[LNbQLUTMZnr1.436+GHA;.61"ZTPXU1[1PdZPWMXW1bZ1$\NQYLN]QZMNRZ1VZQYZ]Q^MU1PLe1

MLN1[]QNnMLNO1MLh1[1bMLW1ZXVNnTZM^c1[1YZTLPLN1OUXZ1YZ]QkdNX1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU#



%

(#11 ,1LTN1MLN1WPdUTZMZ1LMU]QNOa1ZbYZ[LNbQLUTMZnr1.436+GHA;.61"ZTPXU1[1PdZPWMXW1

bZg$\NQYLN]QZMNRZ1VZQYZ]Q^MU1PLe1Q1YLNV[PQ^c1bMLNc1cLNPLk]U1XUTNMbUVQZ[NRZa1

ONnTL1PYNjMLZMN1QZPdUj^1jk]QMLN1MUPdeYWOk]N1[UVWMXLl

*v11 YVQNb1VZQYZ]Qe]LNc1dNRZ1cLNPLk]U1XUTNMbUVQZ[NRZ1$\NQYLN]QZM^1[^VUQLj1[ZTe1

YVQ^PdkYLNMLU1Zb1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU1YVQNQ1QjZhNMLN1YZbYLPW1MU1bNXTUVU]OL1

YVQ^PdkYLNMLU1L1QjZhNMLN1ONO1W1$\NQYLN]QUOk]NRZa1U1$\NQYLN]QUOk]^1QRjZPLj1bUMNRZ1

$\NQYLN]QZMNRZ1bZ1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU1[1.436+GHA;.61"ZTPXUo

(v1X[ZdU1MU1YZ]QNd1YLNV[PQNO1PXjUbXL1QU1bUMNRZ1$\NQYLN]QZMNRZ1[VUQ1Q1[^XUQNc1

ZPS\1QU1XdSVN1YVQNXUQUMZ1X[Zde1MU1YZ]QNd1YLNV[PQNO1PXjUbXLa1QZPdUjU1YVQNXUQUMU1

MLN1YSwMLNO1MLh1[1YVQ^YUbUOk]^c1[1d^c1cLNPLk]W1XUTNMbUVQZ[^c1dNVcLMLN1

YVQNXUQ^[UMLU1PXjUbXLa1Q1QUPdVQNhNMLNc1WPd#1*#

9#11 ,1LTN1MLN1WPdUTZMZ1LMU]QNOa1YZ]QkdNX1$cZ[^1W\NQYLN]QNMLU1YVQ^YUbU1YLNV[PQNRZ1

bMLU1cLNPLk]U1XUTNMbUVQZ[NRZa1ONnTL1PYNjMLZMN1QZPdUj^1jk]QMLN1MUPdeYWOk]N1[UVWMXLl

*v11 YVQNb1VZQYZ]Qe]LNc1dNRZ1cLNPLk]U1XUTNMbUVQZ[NRZ1$\NQYLN]QUOk]^1QjZh^j1

[1.436+GHA;.61"ZTPXU1bZXWcNMd â1Z1XdSV^]f1cZ[U1[1x1J1WPd#1*1YXd1*v1m1Dvo

(v11 X[ZdU1MU1YZ]QNd1YLNV[PQNO1PXjUbXLa1QZPdUjU1YVQNXUQUMU1MU1VU]fWMNX1\UMXZ[^1

.436+1mHA;.61"ZTPXU1MLN1YSwMLNO1MLh1[1YVQ^YUbUOk]^c1[1d^c1cLNPLk]W1XUTNMG

bUVQZ[^c1dNVcLMLN1YVQNXUQ^[UMLU1PXjUbXL#

2(7d(

*#11 ,bYZ[LNbQLUTMZnr1.436+GHA;.61"ZTPXU1[1PdZPWMXW1bZ1$\NQYLN]QZMNRZ1XZi]Q^1PLe1

Q1bMLNc1QUOn]LU1ONbMNRZ1Q1MUPdeYWOk]^]f1QbUVQNil

*v11 ZdVQ^cUMLU1YVQNQ1.436+GHA;.61"ZTPXU1YLPNcMNRZ1Zn[LUb]QNMLU1$\NQYLN]QZMNRZ1

Z1ZbPdkYLNMLW1Zb1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLUo

(v11 ncLNV]L1$\NQYLN]QZMNRZo

9v11 ZPdUdMLNRZ1bMLU1ZXVNPWa1QU1XdSV^1QZPdUjU1YVQNXUQUMU1ZPdUdMLU1PXjUbXUa1Q1QUPdVQNG

hNMLNc1WPd#1(o

Dv11 VZ]QML]^1YZTLP^1YVQ^YUbUOk]NO1[1VZXW1XUTNMbUVQZ[^ca1[1XdSV^c1$\NQYLN]QZM^1

WXZi]Q^j1IE1VZX1h^]LUo

Ev11 WYj^[W1ZXVNPW1QU1OUXL1ZYjU]ZMZ1PXjUbXea1ONnTL1[1d^c1ZXVNPLN1WPdUj1PdZPWMNX1

YVU[M^1jk]Qk]^1$\NQYLN]QZMNRZ1Q1$\NQYLN]QUOk]^co

Iv11 WYj^[W1ZXVNPW1QU1OUXL1ZYjU]ZMZ1PXjUbXea1 ONnTL1$\NQYLN]QZM^1QVNQ^RMZ[Uj1

Q1W\NQYLN]QNMLU1YZbPdU[Z[NRZ1TW\1Q1WcZ[^1bZbUdXZ[NOa1 ONhNTL1ZRSTMN1

[UVWMXL1WcZ[^1bZbUdXZ[NO1ZXVNnTUOk1ONbMZQMU]QMLNa1Lh1VNQ^RMU]OU1Q1WcZ[^1

bZbUdXZ[NO1ONPd1VS[MZQMU]QMU1Q1VNQ^RMU]Ok1Q1WcZ[^1YZbPdU[Z[NOo

Jv11 VZQYZ]Qe]LU1ZbYZ[LNbQLUTMZn]L1 .436+GHA;.61"ZTPXU1Q1d^dWjW1LMMNO1RVWYZ[NO1

WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1QU[UVdNO1YZcLebQ^1.436+GHA;.61"ZTPXU1U1$\NQYLN]QUG

Ok]^c1MU1YZbPdU[LN1MLMLNOPQ^]f1,5$o

sv11 WYj^[W1ZXVNPW1dV[UMLU1WcZ[ â1QN1PXWdXLNc1MU1ONO1ZPdUdML1bQLNia1[1YVQ^YUbXWa1

Rb^1$cZ[U1W\NQYLN]QNMLU1MLN1QZPdUjU1YVQNbjWhZMU1MU1XZTNOM^1ZXVNPo

tv11 WYj^[W1ZXVNPW1[^YZ[LNbQNMLU1WcZ[^1YZbPdU[Z[NO1TW\1WcZ[^1bZbUdXZG

[NOa1 ONhNTL1ZRSTMN1[UVWMXL1WcZ[^1bZbUdXZ[NO1ZXVNnTUOk1ONbMZQMU]QMLNa1 Lh1

[^YZ[LNbQNMLN1Q1WcZ[^1bZbUdXZ[NO1ONPd1VS[MZQMU]QMN1Q1[^YZ[LNbQNMLNc1

WcZ[^1YZbPdU[Z[NO#

!"#$#%&'(e%%%(,!&-&(%("X"-%]#W%()*!"+(TV"-S(

2(73(

*#11 $\NQYLN]QUOk]^1cU1YVU[Z1YVQNMLNnra1[1]UjZn]L1TW\1]Qen]La1YVU[U1L1Z\Z[LkQXL1[^MLG

XUOk]N1Q1WcZ[^1MU1LMM^1YZbcLZd#151YVQ^YUbXW1YVQNMLNPLNMLU1YVU[1L1Z\Z[LkQXS[1

MU1LMM^1YZbcLZd1Q1]f[LTk1YVQNMLNPLNMLU1YZbcLZd1dNM1PdUON1PLe1$\NQYLN]QUOk]^c#1

$cZ[U1bZd^]Qk]U1YVQNMLNPLNMLU1YVU[1L1Z\Z[LkQXS[1MU1LMM^1YZbcLZd1cWPL1\^r1

YLPNcMLN1QUUX]NYdZ[UMUa1YZb1V^RZVNc1MLN[UhMZn]La1YVQNQ1.436+GHA;.61"ZTPXU#

(#11 $\NQYLN]QUOk]^1QZ\Z[LkQUM^1ONPdl

*v11 YVQNb1QN\VUMLNc1bNXTUVU]OL1YVQ^PdkYLNMLUa1WbZPdeYMLr1$\NQYLN]QZM^c1ZRSTMN1

[UVWMXL1W\NQYLN]QNMLU1[VUQ1Q1QUjk]QMLXUcLa1MU1YZbPdU[LN1XdSV^]f1QU[UVdU1

QZPdUjU1WcZ[U1W\NQYLN]QNMLUo

(v11 [1WPdUTZM^]f1dNVcLMU]f1YVQNXUQ^[Ur1bZ1.436+GHA;.61"ZTPXU1QjZhZMN1YVQNQ1$\NQG

YLN]QZM^]f1bNXTUVU]ON1YVQ^PdkYLNMLU1[VUQ1Q1UXdWUTM^c1[^XUQNc1$\NQYLN]QZM^]f1

u[1YVQ^YUbXW1QU[UV]LU1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLU1[^XUQ1[LMLNM1Z\NOcZ[Ur1[PQ^PdXLN1

ZPZ\^1QRjUPQUMN1bZ1W\NQYLN]QNMLUo1XZTNOMN1[^XUQ^1[LMM^1QU[LNVUr1[^jk]QMLN1QcLUM^1

MU1TLn]LN1$\NQYLN]QZM^]f1m1dO#l1YVQ^PdkYLNMLU1L1[^PdkYLNMLU1Q1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLUvo

9v11 LMpZVcZ[Ur1.436+GHA;.61"ZTPXU1Z1[PQNTXL]f1QcLUMU]f1bUM^]f1bZd^]Qk]^]f1

$\NQYLN]QUOk]NRZa1$\NQYLN]QZM^]f1L1$YZPUhZM^]fo1

Dv11 YVQNXUQ^[Ur1bZ1.436+GHA;.61"ZTPXU1PXjUbXLo1[1YVQ^YUbXW1Rb^1PXjUbXL1YZ]fZbQk1

QN1nVZbXS[1qMUMPZ[^]f1W\NQYLN]QZM^]f1[1dNVcLMLN1J1bML1Zb1bUd^1L]f1YZdVk]NMLU1

TW\1[YjU]NMLU1YVQNQ1$\NQYLN]QZM^]fo

Ev11 MU1h^]QNMLN1.436+GHA;.61"ZTPXU1YVQNXUQ^[Ur1LMMN1bZXWcNMd^1MLNQ\ebMN1

bZgYVU[LbjZ[NO1VNUTLQU]OL1WcZ[^1W\NQYLN]QNMLUo

Iv11 [^QMU]Q^r1ZPZ\e1ZbYZ[LNbQLUTMk1QU1[^XZM^[UMLN1WcZ[^1YVQNQ1$\NQG

YLN]QUOk]NRZa1U1dUXhN1YZLMpZVcZ[Ur1$\NQYLN]QZM^]f1L1 .436+GHA;.61"ZTPXU1

Z1[^QMU]QNMLW1L1XUhbNO1QcLUMLN1dNO1ZPZ\ #̂

2(77(

*#11 $\NQYLN]QZM^1cU1YVU[Zl

*v11 [PXUQUr1L1bZXZM^[Ur1QcLUM^1$YZPUhZM^]fo

(v11 hkbUr1Zb1.436+GHA;.61"ZTPXU1LMpZVcU]OL1Z1YZPdUMZ[LNMLU]f1QU[UVdNO1WcZ[^1

W\NQYLN]QNMLU1ZVUQ1ZRSTM^]f1[UVWMXU]f1W\NQYLN]QNMLU1[1QUXVNPLN1bZd^]Qk]^c1

YVU[1L1Z\Z[LkQXS[1$\NQYLN]QZMNRZ#

(#11 $\NQYLN]QZM^1ONPd1QZ\Z[LkQUM^1QRjUPQUr1$\NQYLN]QUOk]NcW1[PQNTXLN1QcLUM^1bUM^]f1

QU[UVd^]f1[1bNXTUVU]OL1YVQ^PdkYLNMLU#

2(7Y(

*#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1cU1YVU[Z1bZ1XZMdVZTZ[UMLU1[^XZM^[UMLU1YVQNQ1$\NQYLN]QUOkG

]NRZ1Z\Z[LkQXS[1[^MLXUOk]^]f1Q1WcZ[^1ZVUQ1WbQLNTUMLU1[^d^]QM^]f1[1d^c1QUXVNPLN#

(#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1ONPd1QZ\Z[LkQUMNl

*v11 dNVcLMZ[Z1L1YVU[LbjZ[Z1[^XZM^[Ur1QZ\Z[LkQUMLU1ZXVNnTZMN1[1WcZ[LNo

(v11 LMpZVcZ[Ur1ZPZ\ea1XdSVU1[^PdkYLjU1Q1VZPQ]QNMLNc1MU1YLncLN1TW\1[1LMM^1PYZPS\a1

Z1LTN1ZPZ\U1dU1[^VUQLjU1MU1dZ1QRZbea1OUXLN1bZXWcNMd^1Pk1MLNQ\ebMN1bZ1WPdUTNMLU1

QZ\Z[LkQUMLUa1ONnTL1]Q^MMZn]L1dN1Pk1MLNQ\ebMN1bZ1bUTPQNRZ1YZPdeYZ[UMLUo

9v11 LMpZVcZ[Ur1YLPNcMLN1ZPZ\e1[^PdeYWOk]k1Q1VZPQ]QNMLNc1Z1YVQ^]Q^MU]f1MLNG

cZhMZn]L1ONRZ1QUPYZXZONMLUo

Dv11 WbZPdeYMLr1$\NQYLN]QUOk]NcWa1$\NQYLN]QZMNcW1ZVUQ1ZPZ\LN1[^PdeYWOk]NO1

Q1VZPQ]QNMLNc1LMpZVcU]ON1L1bZXWcNMd â1XdSVN1cLUj^1[Yj^[1MU1WPdUTNMLN1ZbYZG

[LNbQLUTMZn]L1.436+GHA;.61"ZTPXU1TW\1[^PZXZn]L1n[LUb]QNMLUo

Ev11 WbQLNTLr1MU1[MLZPNX1$\NQYLN]QZMNRZ1LMpZVcU]OL1Z1YZPdUMZ[LNMLU]f1QU[UVdNO1

WcZ[^1ZVUQ1ZRSTM^]f1[UVWMXU]f1W\NQYLN]QNMLU1[1QUXVNPLN1[1OUXLc1bZd^]Q^1

YVU[1L1Z\Z[LkQXS[1$\NQYLN]QZMNRZ#

9#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1QUPdVQNRU1PZ\LN1YVU[Z1bZ1ZbcZ[^1WbZPdeYMLUMLU1bZXWcNMdS[1

L1LMpZVcU]OLa1XdSV^]f1WbZPdeYMLNMLN1\^jZ\^1PYVQN]QMN1Q1Z\Z[LkQWOk]^cL1YVQNYLPUcL1YVU[U#

!"#$#%&'(e%Z(T,!&-+%.+%($"([-%&$5#.+%&

2(7\(

"VU[Z1bZ1n[LUb]QNMLU1Q1d^dWjW1ncLNV]L1$\NQYLN]QZMNRZ1YVQ^PjWRWON1$YZPUhZMNcW1

Q1QUPdVQNhNMLNc1x1(I#



&

2(7^(

*#11 $\NQYLN]QZM^1[^QMU]QU1$YZPUhZM^]f1[1bNXTUVU]OL1YVQ^PdkYLNMLU#

(#11 $\NQYLN]QZM^1cU1YVU[Z1[1XUhb^c1]QUPLN1QcLNMLr1$YZPUhZM^]f#

9#11 <NhNTL1$\NQYLN]QZM^1[PXUQUj1XLTXW1$YZPUhZM^]fa1U1MLNXdSVQ^1Q1ML]f1QcUVTL1YVQNb1

ncLNV]Lk1$\NQYLN]QZMNRZ1TW\1WdVU]LTL1YVU[Z1bZ1n[LUb]QNMLUa1[S[]QUP1YVQ^YUbUG

Ok]U1Lc1]Qenr1n[LUb]QNMLU1Q1d^dWjW1ncLNV]L1$\NQYLN]QZMNRZ1QZPdUMLN1VZQbQLNTZMU1

YVZYZV]OZMUTMLN1YZcLebQ^1YZQZPdUj^]f1$YZPUhZM^]f#

D#11 <NhNTL1$\NQYLN]QZM^1MLN1[PXUQUj1$YZPUhZM^]f1TW\1[PQ^P]^1$YZPUhNML1QcUVTL1YVQNb1

ncLNV]Lk1$\NQYLN]QZMNRZ1UT\Z1WdVU]LTL1YVU[Z1bZ1n[LUb]QNMLUa1[S[]QUP1n[LUbG

]QNMLN1YVQ^PjWRWON1]QjZMXZc1VZbQLM^1$\NQYLN]QZMNRZ1[1MUPdeYWOk]NO1XZTNOMZn]L1

YLNV[PQNiPd[Ul

*v11 cUjhZMNX1[1]UjZn]Lo

(v11 bQLN]L1[1]Qen]LU]f1VS[M^]fo

9v11 VZbQL]N1[1]Qen]LU]f1VS[M^]fo

Dv11 LMML1WPdU[Z[L1PYUbXZ\LNV]^1$\NQYLN]QZMNRZ1[1]Qen]LU]f1VS[M^]f#

2(7_(

%[LUb]QNMLN1MLN1YVQ^PjWRWON1ZPZ\LNa1XdSVU1Wc^nTMLN1YVQ^]Q^MLjU1PLe1bZ1ncLNV]L1$\NQG

YLN]QZMNRZ#

!"#$#%&'(eZ(-S,'&*&([-%&$5#.+%&

2(7a(

*#11 51dNVcLMLN1J1bML1Zb1bMLU1ZdVQ^cUMLU1YVQNQ1.436+GHA;.61"ZTPXU1QU[LUbZcLNMLU1

Z1QUOn]LW1QbUVQNMLU1Z\OedNRZ1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[ka1.436+GHA;.61"ZTPXU1LMpZVcWON1

Z1d^c1ZbYZ[LNbMLZa1$\NQYLN]QUOk]NRZa1$\NQYLN]QZMNRZ1TW\1WYVU[MLZMNRZ1bZgZdVQ^G

cUMLU1n[LUb]QNMLU1ZVUQ1YVQNYVZ[UbQU1YZPdeYZ[UMLN1bZd^]Qk]N1WPdUTNMLU1PdUMW1

pUXd^]QMNRZ1QbUVQNMLUa1QUPUbMZn]L1QRjZPQZM^]f1VZPQ]QNi1L1[^PZXZn]L1n[LUb]QNMLUa1

U1dUXhN1LMpZVcWON1YLPNcMLN1TW\1bVZRk1NTNXdVZML]QMk1ZPZ\e1[^PdeYWOk]k1Q1VZPQ]QNMLNca1

OUXLN1bZXWcNMd^1Pk1YZdVQN\MN1bZ1WPdUTNMLU1n[LUb]QNMLU#1"VQNXUQ^[UMLN1LMpZVcU]OLa1

Z1XdSV^]f1cZ[U1[1QbUMLW1YZYVQNbQUOk]^ca1Zb\^[U1PLe1YZb1[UVWMXLNca1hN1.436+G

HA;.61"ZTPXU1YZPLUbU1UbVNP^1ZPS\a1bZ1XdSV^]f1LMpZVcU]ON1dNgYZ[LMM^1\^r1PXLNVZ[UMN#

(#11 51YVQ^YUbXW1QUOn]LU1QbUVQNMLU1Z\OedNRZ1Z]fVZMk1W\NQYLN]QNMLZ[k1.436+GHA;.61

"ZTPXU1[^YjU]L1WYVU[MLZMNcW1bZ1n[LUb]QNMLUa1n[LUb]QNMLN1[1[^PZXZn]L1PWc^1

W\NQYLN]QNMLUa1MU1XdSVk1QZPdUjZ1W\NQYLN]QZMN1dZ1QbUVQNMLN#

9#11 -RjUPQUOk]1VZPQ]QNMLN1Z1[^YjUde1n[LUb]QNMLU1[MLZPXWOk]^1PXjUbU1bZ1.436+GHA;.61

"ZTPXU1MUPdeYWOk]^1XZcYTNd1bZXWcNMdS[l

*v11 YLPNcMN1QRjZPQNMLN1VZPQ]QNMLU1MU1pZVcWTUVQW1.436+GHA;.61"ZTPXUo

(v11 UXd1QRZMW1$\NQYLN]QZMNRZo

9v11 XUVde1QRZMW1UT\Z1m1ONhNTL1 ONO1WQ^PXUMLN1\^jZ1MLNcZhTL[N1m1bZXWcNMdU]Oe1

cNb^]QMk1Pd[LNVbQUOk]k1YVQ^]Q^Me1ncLNV]La1ONhNTL1ncLNVr1\^jU1PYZ[ZbZ[UMU1

MLNPQ]QenTL[^c1[^YUbXLNc1TW\1ONnTL1ncLNVr1MUPdkYLjU1[1YLNV[PQ^]f1b[S]f1

TUdU]f1Zb1YZ]QkdXW1ZbYZ[LNbQLUTMZn]L1.436+GHA;.61"ZTPXUo

Dv11 LMMN1bZXWcNMd^1MLNQ\ebMN1bZ1Pd[LNVbQNMLU1QUPUbMZn]L1VZPQ]QNMLU1MU1h^]QNMLN1

.436+GHA;.61"ZTPXU#

D#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1MU1YZbPdU[LN1bZXWcNMdS[a1Z1XdSV^]f1cZ[U1[1WPd#19a1bN]^bWON1

Z1QUPUbMZn]L1VZPQ]QNMLU#

2(7b(

*#11 .436+GHA;.61"ZTPXU1bZXZMWON1[^YjUd^1n[LUb]QNMLU1MUOYSwMLNO1[1dNVcLMLN19)1bML1Zb1

bUd^1ZdVQ^cUMLU1QU[LUbZcLNMLU1Z1QbUVQNMLW1Z\Oed^c1ZbYZ[LNbQLUTMZn]Lk1.436+G

HA;.61"ZTPXU#

(#11 <NhNTL1[^OUnMLNMLN1[1YZ[^hPQ^c1dNVcLMLN1ZXZTL]QMZn]L1XZMLN]QM^]f1bZ1WPdUTNMLU1

ZbYZ[LNbQLUTMZn]L1.436+GHA;.61"ZTPXU1[1PdZPWMXW1bZ1$\NQYLN]QZMNRZ1UT\Z1[^PZG

XZn]L1QZ\Z[LkQUMLU1ZXUQUjZ1PLe1MLNcZhTL[Na1.436+GHA;.61"ZTPXU1bZXZMU1[^YjUd^1

n[LUb]QNMLU1[1]LkRW1*D1bML1Zb1bMLUa1[1XdSV^c1YVQ^1QU]fZ[UMLW1MUTNh^dNO1PdUVUMMZn]L1

[^OUnMLNMLN1d^]f1ZXZTL]QMZn]L1\^jZ1cZhTL[Na1Q1d^ca1hN1]Qenr1\NQPYZVMU1n[LUb]QNMLU1

QZPdUMLN1[^YjU]ZMU1[1dNVcLMLN1[PXUQUM^c1[1WPd#*

9#11 %[LUb]QNMLNa1Z1XdSV^c1cZ[U1[1WPd#1*1L1(a1[^YjU]UMN1ONPd1[1pZVcLN1ONbMZVUQZ[NO1

[1YNjMNO1MUTNhMNO1[^PZXZn]L#

2(7c(

*#11 51YVQ^YUbXWa1Rb^1.436+GHA;.61"ZTPXU1[1Q[LkQXW1Q1[^XZM^[UMLNc1QZ\Z[LkQUi1
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Rozdział i PoStanowienia ogólne

§ 1 

niniejsze ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego 

uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub udarem 

mózgu, zwane dalej owU umowy dodatkowej, stosuje się w umowach dodatkowych, 

które mogą stanowić rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez 

inTeR-Życie Polska, na podstawie umów podstawowych, do których zastosowanie mają 

ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie „inTeR GRUPa”, zwane dalej owU 

umowy podstawowej, a Ubezpieczającymi.

Rozdział ii definicje

§ 2 

1.  Terminy oraz nazwy użyte w owU umowy dodatkowej, polisie oraz innych dołą-

czonych dokumentach oznaczają:

1)  udar mózgu – incydent naczyniowo–mózgowy wywołujący trwałe następstwa 

i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny i obejmujący:

a)  zawał tkanki mózgowej;

b)  krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy;

c)  zator materiałem pozaczaszkowym;

 wymagane jest przedstawienie dowodów na istnienie neurologicznych objawów 

ubytkowych przez okres dłuższy niż 90 dni; diagnoza musi zostać potwierdzona 

badaniami obrazowymi mózgu (cT – tomograia komputerowa lub mRi – 

rezonans magnetyczny), które wykażą obecność świeżych zmian.

 Deinicja nie obejmuje:

a)  Tia – przemijających ataków niedokrwiennych mózgu; trwających krócej 

nić 24 godziny;

b)  uszkodzeń mózgu w wyniku urazu;

c)  zespołów neurologicznych spowodowanych migreną;

d) udarów ogniskowych bez neurologicznych objawów ubytkowych.

2)  zawał serca – martwica części mięśnia sercowego spowodowana ostrym 

niedokrwieniem, której rozpoznanie potwierdzone musi być wystąpieniem 

wszystkich wymienionych poniżej objawów:

a)  typowy ból dławicowy stwierdzony w wywiadzie;

b)  nowe, nie występujące dotychczas, zmiany w obrazie ekG charaktery-

styczne dla przebytego zawału serca;

c)  wzrost aktywności enzymów specyicznych dla zawału serca: troponin 

lub innych markerów biochemicznych.

 Deinicja nie obejmuje:

a)  nsTemi czyli zawału serca bez uniesienia odcinka sT z typowym podwyż-

szeniem poziomu troponiny T lub i;

b)  ostrych zespołów wieńcowych.

3)  trwały uszczerbek – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego 

narządu, organu lub układu, polegające na: izycznej utracie tego narządu, 

organu lub układu, lub upośledzeniu jego funkcji powstałe w wyniku udaru 

mózgu lub zawału serca. obejmuje wyłącznie przypadki wskazane i pisane 

w „Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku” stosowanej w inTeR-Życie Polska do oceny stop-

nia uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku oraz zawału serca lub udaru mózgu.

2.  w przypadku, gdy niniejsze owU umowy dodatkowej nie stanowią inaczej, deinicje, 
które zostały sformułowane w owU umowy podstawowej, używane są w niniejszych 
ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

Rozdział iii PRzedmiot i zakReS ubezPieczenia

§ 3 

1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2.  Zakres ubezpieczenia obejmuje powstanie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku 
na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu.

3.  Za trwały uszczerbek spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu, z zastrzeże-
niem ograniczeń odpowiedzialności określonych w § 5, uznaje się trwały uszczerbek, 
którego bezpośrednią i wyłączną przyczyną był zawał serca lub udar mózgu, który 
zaistniał w okresie odpowiedzialności inTeR-Życie Polska.

Rozdział iV Świadczenia z tytułu umowy ubezPieczenia

§ 4 

inTeR-Życie Polska wypłaca świadczenie w przypadku powstania u Ubezpieczonego 
trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu 
w wysokości 1 % określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą 
sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu, za każdy 1% orzeczonego trwałego 
uszczerbku na zdrowiu.

Rozdział V wyłączenia i ogRaniczenia odPowiedzialnoŚci

§ 5 

1.  inTeR-Życie Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu, 
który wystąpił:

1)  przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez inTeR-Życie 
Polska na podstawie niniejszej umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpie-
czonego;

2)  w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub czynnego 
udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, zamieszkach lub masowych 
rozruchach społecznych;

3)  w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego 
czynu spełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;

4)  podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, jeżeli Ubezpieczony 
nie posiadał uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do 
prowadzenia danego pojazdu lub jeżeli Ubezpieczony prowadząc pojazd był 
w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości;

5)  podczas gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narko-
tyków, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nie przepisanych przez lekarza 
lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, a spowodowało to zaistnienie 
zawału serca lub udaru mózgu;

6)  w wyniku samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, popełnienia albo 
usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego;

7)  bezpośrednio w związku z zatruciem Ubezpieczonego spowodowanym spoży-
ciem alkoholu, użyciem narkotyków, substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków 
nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza;

8)  w związku z udziałem Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych 
o ryzykownym charakterze, takich jak: wyścigi samochodowe, sporty moto-
rowe i motorowodne, sporty lotnicze (pilotowanie samolotów, szybownictwo, 
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lotniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo), nurkowanie, wspinaczka 
wysokogórska i skałkowa, speleologia, skoki do wody lub skoki na gumowej 
linie (bungee jumping);

9)  w wyniku poddania się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o cha-
rakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych 
osób uprawnionych, nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, 
nieprzestrzegania zaleceń lekarskich.

§ 6 

1.  na zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową obowiązuje 3 miesięczna karencja, 
która rozpoczyna się od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową 
z tytułu umowy dodatkowej.

2.  w przypadku, gdy:

1)  Ubezpieczony pozostawał z Ubezpieczającym w stosunku prawnym w dniu 
zawarcia umowy dodatkowej, a deklarację przystąpienia podpisał nie później 
niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dodatkowej;

2)  stosunek prawny łączący Ubezpieczonego z Ubezpieczającym powstał po dniu 
zawarcia umowy dodatkowej, a deklarację przystąpienia podpisał nie później 
niż po upływie 3 miesięcy od dnia powstania tego stosunku;

 obowiązuje 6 miesięczna karencja, która rozpoczyna się z dniem objęcia 
Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej.

3.  Dla osób, które pozostawały w stosunku prawnym z Ubezpieczającym w dniu 
zawarcia umowy dodatkowej i w tym dniu przebywających na urlopie macierzyń-
skim, wychowawczym, zwolnieniu lekarskim lub były hospitalizowane, początek 
3 miesięcznego okresu na przystąpienie do umowy dodatkowej, o którym mowa 
w ust. 2, przypada na pierwszy dzień miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 
dana osoba powróciła do pracy.

Rozdział Vi zawaRcie umowy ubezPieczenia i PRzyStęPowanie 
do ubezPieczenia

§ 7 

1.  Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz z zawarciem umowy 
ubezpieczenia podstawowego.

2.  Ubezpieczony może przystąpić do ubezpieczenia dodatkowego wraz z przystąpieniem 
do umowy ubezpieczenia podstawowego.

Rozdział Vii czaS tRwania umowy

§ 8 

1.  Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas trwania umowy 
ubezpieczenia podstawowego.

2.  w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia podstawowego zostaje przedłużona 
na kolejny okres, umowa dodatkowa zostaje przedłużona na analogiczny okres.

Rozdział Viii Suma ubezPieczenia

§ 9 

suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu określona jest we wniosku Ubezpie-
czającego o zawarcie umowy ubezpieczenia, a następnie potwierdzona zostaje w polisie.

Rozdział iX Składka ubezPieczeniowa

§ 10 

1.  składka ubezpieczeniowa należna z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego 
jest ustalana na podstawie taryfy obowiązującej w inTeR-Życie Polska na dzień 
zawarcia lub przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego.

2.  wysokość składki określa inTeR-Życie Polska w zależności od wysokości sumy 
ubezpieczenia, zakresu umów ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń, 
częstotliwości opłacania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej 
osób przystępujących do umowy ubezpieczenia.

3.  składka ubezpieczeniowa stanowi iloczyn sumy składek ubezpieczeniowych usta-
lonych dla umowy ubezpieczenia podstawowego i umów dodatkowych oraz liczby 
Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową.

4.  wysokość składki obowiązująca w umowie dodatkowej określona jest we wniosku 
o zawarcie umowy i potwierdzona polisą.

5.  składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Rozdział X Początek i koniec odPowiedzialnoŚci inteR-Życie 
PolSka

§ 11 

odpowiedzialność inTeR-Życie Polska z tytułu umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpie-
czonego rozpoczyna się zgodnie z terminami określonymi w owU umowy podstawowej.

§ 12 

odpowiedzialność inTeR-Życie Polska z tytułu umowy dodatkowej w stosunku do Ubez-
pieczonego kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności inTeR-Życie Polska z tytułu 
umowy podstawowej.

Rozdział Xi uPRawnieni do Świadczenia

§ 13 

Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku 
zawału serca lub udaru mózgu przysługuje Ubezpieczonemu.

Rozdział Xii wyPłata Świadczenia 

§ 14 

1.  w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową inTeR-Życie 
Polska wypłaci Ubezpieczonemu, z zastrzeżeniem § 16 ust 2, świadczenie w wyso-
kości 1% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubez-
pieczonego spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu, na którą zostało 
ubezpieczone to zdarzenie, za każdy procent stwierdzonego trwałego uszczerbku

2.  Zgłaszając roszczenie o wypłatę świadczenia wnioskujący składa do inTeR-Życie 
Polska następujący komplet dokumentów:

1)  pisemne zgłoszenie roszczenia na formularzu inTeR-Życie Polska;

2)  kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentacji medycznej 
potwierdzającej trwały uszczerbek na zdrowiu oraz przebieg procesu leczenia;

3)  inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na życzenie 
inTeR-Życie Polska.

3.  Po zgłoszeniu roszczenia inTeR-Życie Polska ma prawo skierować Ubezpieczonego 
na dodatkowe badania lekarskie lub konsultację lekarską do lekarza orzecznika 
wskazanego przez inTeR-Życie Polska. koszty zleconych przez siebie badań i/lub 
konsultacji lekarskich pokrywa inTeR-Życie Polska.

4.  inTeR-Życie Polska decyduje o uznaniu roszczenia z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu Ubezpieczonego oraz określa procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu 
na podstawie dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2), oraz dodat-
kowych badań i opinii lekarskich lekarza orzecznika, o których mowa w ust. 3, o ile 
Ubezpieczony został skierowany przez inTeR-Życie Polska na dodatkowe badania 
lub konsultacje lekarskie.

§ 15 

1.  Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu przysługuje, o ile z medycznego 
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punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego a zawałem serca lub udarem mózgu

2.  Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu przysługuje pod warunkiem, 
że trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego nastąpił przed upływem 180 dni 
od daty zajścia zawału serca lub udaru mózgu, który był bezpośrednią przyczyną 
tego uszczerbku.

3.  Prawo do świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu przysługuje maksymalnie za 
100% trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego jednym zawałem serca 
albo udarem mózgu.

§ 16 

1.  Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
inTeR-Życie Polska stosuje „Tabelę oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdro-
wiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku”, stanowiącą załącznik do niniejszych 
owU umowy dodatkowej.

2.  stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego ustalany jest 
po zakończeniu procesu leczenia usprawniającego i okresu rehabilitacji, nie wcze-
śniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż po upływie 24 miesięcy od daty 
zaistnienia zawału serca lub udaru mózgu.

3.  w przypadku, gdy wskutek zaistniałego zawału serca lub udaru mózgu doszło 
do uszkodzenia narządu, układu lub organu, który przed datą zaistnienia zawału 
serca lub udaru mózgu był już upośledzony wskutek samoistnej choroby albo 
przebytego urazu, a ma to wpływ na ustalenie aktualnego stopnia (procentu) 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu 

zostanie ustalony na podstawie analizy, jako różnica stanu danego narządu, układu 
lub organu przed zawałem serca lub udarem mózgu, a jego stanem po zaistnieniu 
zawału serca lub udaru mózgu.

4.  Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu inTeR-Życie Polska 
nie uwzględnia rodzaju pracy ani czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego.

5.  Po ustaleniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu późniejsza zmiana, 
zarówno w przypadku polepszenia, jak i pogorszenia, nie dają podstawy do zmiany 
wysokości świadczenia.

Rozdział Xiii PoStanowienia końcowe 

§ 17 

1.  w sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego 
mają zastosowanie ogólne warunku ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne właściwe przepisy 
prawa.

2.  niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia umowy dodatkowej stanowią integralną 
część umowy ubezpieczenia.

§ 18 

1.  ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego 
uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub udarem 
mózgu zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu inTeR-Życie Polska nr 16/2011 z dnia 
16.06.2011 roku.

2.  niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia 
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.07.2011 roku.

Towarzystwo Ubezpieczeń inTeR-Życie Polska s.a., al. jerozolimskie 172, 02–486 warszawa; tel. 022 333 75 00, fax 022 333 75 01; e–mail: zycie@interpolska.pl; nr kRs 0000012649 sąd Rejonowy 
dla m. st. warszawy, Xii wydział Gospodarczy krajowego Rejestru sądowego; niP: 547–17–53–546; kapitał zakładowy wynosi 41,2 mln zł, jest zarejestrowany i w pełni opłacony.
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