Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia
Komfortowa przyszłość i do ogólnych warunków ubezpieczenia
Kredyt pod ochroną

1.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość, z wyłączeniem § 2 pkt 8) o.w.u. oraz postanowień wskazanych w § 1 ust. 2,4,5,7,8 i 13
niniejszego Aneksu, zwrot: „Dyrekcja Generalna Allianz” zostaje zastąpiony
zwrotem: „Allianz”.

2.
§ 4 pkt 1) ppkt b) ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
wartości jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach
jednostek wszystkich funduszy w dniu śmierci Ubezpieczonego, liczonych
po cenie sprzedaży z dnia zarejestrowania zgłoszenia roszczenia w systemie
obsługi polis Allianz. Rejestracja następuje w terminie:
a) 	 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia roszczenia do Dyrekcji
Generalnej Allianz jeśli wysyłane jest na adres Dyrekcji Generalnej
Allianz lub składane bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji Generalnej
Allianz,
b) 10 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia roszczenia w dowolnej
jednostce organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
3.
§ 7 ust. 2 pkt 1)-7) ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1) 	 Ubezpieczającemu, począwszy od terminu wymagalności drugiej
należnej składki regularnej, przysługuje prawo do 30-dniowej prolongaty
terminu płatności składki, licząc od dnia jej wymagalności (zwanej
dalej: „okresem prolongaty”). W okresie prolongaty Ubezpieczonemu
przysługuje prawo do ochrony ubezpieczeniowej, która wygasa wraz
z upływem okresu prolongaty.
2) 	 W okresie prolongaty Allianz poinformuje Ubezpieczającego o niezapłaceniu składki regularnej jednocześnie wzywając go do zapłacenia
składki we wskazanym w wezwaniu terminie.
3) 	 Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci składki regularnej w terminie 90 dni
od daty wymagalności tej składki, pomimo skierowania przez Allianz
wezwania do jej zapłaty, i umowa nie zostanie:
a) wznowiona na zasadach określonych w § 15 ust. 5 o.w.u.,
b) przekształcona w ubezpieczenie bezskładkowe zgodnie z pkt 7
poniżej,
c) zmieniona na wniosek Ubezpieczającego poprzez czasowe zawieszenia opłacania składek zgodnie z § 9 pkt 1 o.w.u.,
Allianz uznaje że umowa została wypowiedziana przez Ubezpieczającego
i rozwiązuje się ostatniego dnia wskazanego powyżej 90-dniowego terminu, przy czym ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem
okresu prolongaty.
4) 	 Jeżeli Ubezpieczający zaprzestał opłacania składek regularnych, Allianz
wypłaci Ubezpieczającemu wartość wykupu, chyba że ubezpieczenie
przekształci się w ubezpieczenie bezskładkowe lub czasowo zostanie
zawieszone opłacanie składek.
5) 	 W celu realizacji wykupu polisy, o którym mowa w pkt 4 powyżej, jednostki uczestnictwa są umarzane według cen sprzedaży jednostek z dnia
rozwiązania umowy, o którym mowa w pkt 3 powyżej.
6) 	 Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci składki regularnej w terminie wymagalności, a umowa trwa co najmniej 3 lata oraz zostały opłacone pełne
3 składki roczne, ma on prawo w okresie prolongaty składki regularnej
złożyć Allianz wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek lub
wniosek o zamianę ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe.
7) 	 Począwszy od trzeciej rocznicy polisy, pod warunkiem że zostały opłacone pełne 3 składki roczne, jeżeli w okresie prolongaty nie zostanie
złożony wniosek o wykup polisy lub czasowe zawieszenie opłacania
składek i w terminie 90 dni od daty wymagalności składki regularnej Ubezpieczający jej nie opłaci, pomimo skierowania przez Allianz
wezwania do jej zapłaty, ubezpieczenie przekształca się w ubezpieczenie
bezskładkowe z dniem wymagalności pierwszej nieopłaconej składki
regularnej.
4.
§ 10 ust. 3 pkt 5) ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Zmiany wymienione w pkt. 4 obowiązują od momentu rejestracji przez
Allianz odpowiedniego wniosku. Rejestracja następuje w ciągu:
a) 5 dni roboczych od daty wpłynięcia odpowiedniego wniosku do Dyrekcji
Generalnej Allianz jeśli wysyłany jest on na adres Dyrekcji Generalnej
Allianz lub składany bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji Generalnej
Allianz,
b) 10 dni roboczych od daty złożenia odpowiedniego wniosku w dowolnej
jednostce organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
5.
§ 11 ust. 1 pkt 2) ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Całkowity wykup polisy może zostać dokonany na pisemny wniosek
Ubezpieczającego i polega na umorzeniu wszystkich jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach jednostek. Umorzenie następuje według cen sprzedaży jednostek z dnia zarejestrowania wniosku
o całkowity wykup polisy w systemie obsługi polis Allianz. Rejestracja
następuje w ciągu:
a) 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku o wykup do Dyrekcji
Generalnej Allianz jeśli wysyłany jest on na adres Dyrekcji Generalnej
Allianz lub składany bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji Generalnej
Allianz,
b) 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku o wykup w dowolnej jednostce
organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
6.
§ 11 ust. 2 pkt 1) ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1) Wartość całkowitego wykupu polisy dla danego roku polisowego liczona
jest według wzoru:
Ww = z (Wr + Wc – Sd) – (Wc – Sd)
gdzie:
Ww – wartość całkowitego wykupu polisy,
z 		 – współczynnik całkowitego wykupu polisy dla danego roku
polisowego, uwzględniający koszty Allianz, o których mowa
w ust. 1 pkt 3; jego wartość została wskazana w tabeli poniżej
oraz w Tabeli opłat i limitów,
Wr 		 – wartość jednostek uczestnictwa umorzonych zgodnie z ust. 1
pkt. 2,
Wc 	 – kwota wszystkich dokonanych częściowych wykupów polisy,
Sd 		 – kwota wszystkich wpłaconych składek doraźnych
W roku polisowym:

Współczynnik całkowitego wykupu polisy [w %]
Składka regularna

1.

20

2.

20

3.

20

4.

30

5.

50

6.

60

7.

70

8.

80

9.

90

10.

95

Od 11. roku

100

7.
§ 11 ust. 3 pkt 2) ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Częściowy wykup polisy może zostać dokonany na pisemny wniosek
Ubezpieczającego i polega na umorzeniu odpowiedniej liczby jednostek
uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach jednostek wskazanych
przez Ubezpieczającego. Umorzenie następuje według cen sprzedaży jednostek z dnia zarejestrowania wniosku o częściowy wykup polisy w systemie
obsługi polis Allianz. Rejestracja następuje w ciągu:
a) 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku o częściowy wykup
do Dyrekcji Generalnej Allianz jeśli wysyłany jest on na adres Dyrekcji
Generalnej Allianz lub składany bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji
Generalnej Allianz,
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§ 1.
Zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia Komfortowa przyszłość
zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 24/2011
z dnia 31 marca 2011 r.

b) 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku o częściowy wykup w dowolnej
jednostce organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
8.
§ 11 ust. 4 pkt 2) ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Allianz wypłaci wartość całkowitego wykupu polisy lub wartość częściowego
wykupu polisy w terminie:
a) 15 dni roboczych od dnia wpływu kompletu dokumentów wskazanych
w pkt. 1 do Dyrekcji Generalnej Allianz, jeśli wysyłany jest on na adres
Dyrekcji Generalnej Allianz lub składany bezpośrednio w siedzibie
Dyrekcji Generalnej Allianz
b) 20 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wskazanych
w pkt. 1 w dowolnej jednostce organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.

§ 2.
Zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia Kredyt pod ochroną
zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 25/2011
z dnia 31 marca 2011 r.

1.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Kredyt pod ochroną, z wyłączeniem
postanowień wskazanych w § 2 ust. 2, 3, 5, 7, 8 niniejszego Aneksu, zwrot:
„Dyrekcja Generalna Allianz” zostaje zastąpiony zwrotem: „Allianz”.

9.
§ 14 ust. 3 ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1) Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym
czasie, składając Allianz odpowiednie oświadczenie. Umowa ulega
rozwiązaniu z dniem, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.
2) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest równoznaczne z wnioskiem
o całkowity wykup polisy.
3) 	 W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Allianz za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej zwróci Ubezpieczającemu
pobraną opłatę za ochronę ubezpieczeniową.
10.
§ 15 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Wznowienie może nastąpić na pisemny wniosek Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
a) 	 nie doszło do wcześniejszego wykupu umowy ubezpieczenia, na wniosek
Ubezpieczającego,
b) 	 Ubezpieczony przedstawił wskazane przez Allianz na piśmie, po złożonym wniosku o wznowienie, dowody zdolności do ubezpieczenia
i dobrego stanu zdrowia,
c) 	 Ubezpieczający opłacił kwotę równą wysokości wszystkich zaległych
składek regularnych oraz opłatę wznowieniową w wysokości wskazanej
w Tabeli opłat i limitów, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2,
d) 	 Ubezpieczający zwrócił kwotę otrzymaną z tytułu wykupu w sytuacji,
o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.
11.
§ 16 ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1) 	 Zmiany w umowie oraz oświadczenia związane z jej wykonaniem lub
rozwiązaniem wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2) 	 Jeśli Allianz udostępni Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu możliwość
komunikacji drogą elektroniczną, zmiany umowy lub oświadczenia
związane z jej wykonywaniem, wskazane w regulaminie dotyczącym
korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą na wniosek
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego mieć formę inną niż pisemna.
12.
§ 16 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Ubezpieczający, Ubezpieczony i Allianz są zobowiązani informować się
wzajemnie o każdej zmianie adresu oraz danych osobowych w terminie
14 dni od dnia zajścia tych zmian. W razie niedopełnienia obowiązku
określonego powyżej wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wysłane
pod ostatnio znany adres uważa się za wysłane prawidłowo.
13.
§ 17 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z tytułu umowy
ubezpieczenia mogą składać w Allianz skargi lub zażalenia związane
z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Jednostką właściwą do rozpatrywania skarg lub zażaleń jest Dyrekcja Generalna Allianz
(Centrala). Skargi lub zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych.
14.
Do ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość po § 18 ust. 4
dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
Pisemne informacje, o których mowa w ust. 1-2, Allianz może przekazać
za zgodą Ubezpieczającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
pod warunkiem opatrzenia tych wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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2.
§ 4 ust. 1 pkt 1) ppkt b) ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
wartości jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach
jednostek wszystkich funduszy w dniu śmierci Ubezpieczonego, liczonych
po cenie sprzedaży z dnia zarejestrowania zgłoszenia roszczenia w systemie
obsługi polis Allianz. Rejestracja następuje w terminie:
a) 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia roszczenia do Dyrekcji
Generalnej Allianz jeśli wysyłane jest na adres Dyrekcji Generalnej
Allianz lub składane bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji Generalnej
Allianz,
b) 10 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia roszczenia w dowolnej
jednostce organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
3.
§ 4 ust. 2 pkt 1) ppkt b) ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
wartości jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku jednostek funduszu w dniu wystąpienia inwalidztwa Ubezpieczonego, liczonych
po cenie sprzedaży z dnia zarejestrowania zgłoszenia roszczenia w systemie
obsługi polis Allianz. Rejestracja następuje w terminie:
a) 	 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia roszczenia do Dyrekcji
Generalnej Allianz jeśli wysyłane jest na adres Dyrekcji Generalnej
Allianz lub składane bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji Generalnej
Allianz,
b) 10 dni roboczych od daty złożenia zgłoszenia roszczenia w dowolnej
jednostce organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
4.
§ 7 ust. 2 pkt 1)-7) ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1) Ubezpieczającemu, począwszy od terminu wymagalności drugiej
należnej składki regularnej, przysługuje prawo do 30-dniowej prolongaty
terminu płatności składki, licząc od dnia jej wymagalności (zwanej
dalej: „okresem prolongaty”). W okresie prolongaty Ubezpieczonemu
przysługuje prawo do ochrony ubezpieczeniowej, która wygasa wraz
z upływem okresu prolongaty.
2) W okresie prolongaty Allianz poinformuje Ubezpieczającego o niezapłaceniu składki regularnej jednocześnie wzywając go do zapłacenia
składki we wskazanym w wezwaniu terminie.
3) Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci składki regularnej w terminie 90 dni
od daty wymagalności tej składki, pomimo skierowania przez Allianz
wezwania do jej zapłaty, i umowa nie zostanie:
a) 	 wznowiona na zasadach określonych w § 15 ust. 5 o.w.u. Komfortowa
Przyszłość,
b) 	 przekształcona w ubezpieczenie bezskładkowe zgodnie z pkt 7
poniżej,
c) 	 zmieniona na wniosek Ubezpieczającego poprzez czasowe zawieszenia opłacania składek zgodnie z § 9 pkt 1 o.w.u. Komfortowa
Przyszłość,
Allianz uznaje że umowa została wypowiedziana przez Ubezpieczającego
i rozwiązuje się ostatniego dnia wskazanego powyżej 90-dniowego terminu, przy czym ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem
okresu prolongaty.
4) 	 Jeżeli Ubezpieczający zaprzestał opłacania składek regularnych, Allianz
wypłaci Ubezpieczającemu wartość wykupu, chyba że ubezpieczenie
przekształci się w ubezpieczenie bezskładkowe lub czasowo zostanie
zawieszone opłacanie składek.
5) 	 W celu realizacji wykupu polisy, o którym mowa w pkt 4 powyżej, jednostki uczestnictwa są umarzane według cen sprzedaży jednostek z dnia
rozwiązania umowy, o którym mowa w pkt 3 powyżej.
6) 	 Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci składki regularnej w terminie wymagalności, a umowa trwa co najmniej 2 lata oraz zostały opłacone pełne
2 składki roczne, ma on prawo w okresie prolongaty składki regularnej
złożyć Allianz wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek lub
wniosek o zamianę ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe.
7) 	 Począwszy od drugiej rocznicy polisy, pod warunkiem że zostały opłacone pełne 2 składki roczne, jeżeli w okresie prolongaty nie zostanie
złożony wniosek o wykup polisy lub czasowe zawieszenie opłacania
składek i w terminie 90 dni od daty wymagalności składki regularnej Ubezpieczający jej nie opłaci, pomimo skierowania przez Allianz
wezwania do jej zapłaty, ubezpieczenie przekształca się w ubezpieczenie

bezskładkowe z dniem wymagalności pierwszej nieopłaconej składki
regularnej.
5.
§ 11 ust. 1 pkt 2) ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Całkowity wykup polisy może zostać dokonany na pisemny wniosek
Ubezpieczającego i polega na umorzeniu wszystkich jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach jednostek. Umorzenie następuje
według cen sprzedaży jednostek z dnia zarejestrowania wniosku o całkowity
wykup polisy w systemie obsługi polis Allianz. Rejestracja następuje w ciągu:
a) 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku o wykup do Dyrekcji
Generalnej Allianz jeśli wysyłany jest on na adres Dyrekcji Generalnej
Allianz lub składany bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji Generalnej Allianz,
b) 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku o wykup w dowolnej jednostce
organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
6.
§11 ust. 2 pkt 1) ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1) Wartość całkowitego wykupu polisy dla danego roku polisowego liczona
jest według wzoru:
Ww = z (Wr + Wc – Sd) – (Wc – Sd)
gdzie:
Ww – wartość całkowitego wykupu polisy,
z 		 – współczynnik całkowitego wykupu polisy dla danego roku
polisowego, uwzględniający koszty Allianz, o których mowa
w ust. 1 pkt 3; jego wartość została wskazana w tabeli poniżej
oraz w Tabeli opłat i limitów,
Wr 		 – wartość jednostek uczestnictwa umorzonych zgodnie z ust. 1
pkt. 2,
Wc 	 – kwota wszystkich dokonanych częściowych wykupów polisy,
Sd 		 – kwota wszystkich wpłaconych składek doraźnych.
W roku polisowym:

Składka regularna
20

2.

20

3.

30

4.

60

5.

80

6.

85

7.

90

8.

95

Od 9. roku

100

§ 3.
Zmiany w warunkach Umów dodatkowych

1.
We wskazanych poniżej warunkach umów dodatkowych, stanowiących
rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia Komfortowa przyszłość lub
Kredyt pod ochroną:
1) warunki Umowy dodatkowej ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek
nieszczęśliwego wypadku zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz
Życie Polska S.A. nr 26/2011 z dnia 31 marca 2011 r.;
2) warunki Umowy dodatkowej ubezpieczenia na wypadek poważnego
zachorowania zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 27/2011 z dnia 31 marca 2011 r.;
3) warunki Umowy dodatkowej zwolnienia z opłacania składek na wypadek
inwalidztwa zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 28/2011 z dnia 31 marca 2011 r.;
4) warunki Umowy dodatkowej ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 29/2011 z dnia 31 marca 2011 r.;
wprowadza się następującą zmianę: zwrot: „Dyrekcja Generalna Allianz”
zostaje zastąpiony zwrotem: „Allianz”.
2.
1. W warunkach Umowy dodatkowej ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania zatwierdzonej uchwałą Zarządu TU Allianz Życie
Polska S.A. nr 27/2011 z dnia 31 marca 2011 r. § 3 ust. 7 pkt k) otrzymuje
następujące nowe brzmienie:
Chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-10
2. W warunkach Umowy dodatkowej zwolnienia z opłacania składek
na wypadek inwalidztwa zatwierdzonej uchwałą Zarządu TU Allianz
Życie Polska S.A. nr 28/2011 z dnia 31 marca 2011 r. skreśla się § 3 ust. 4
pkt m).
3. W warunkach Umowy dodatkowej ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze
zdefiniowanych chorób zatwierdzonej uchwałą Zarządu TU Allianz
Życie Polska S. A. nr 29/2011 z dnia 31 marca 2011 r. skreśla się § 3 ust. 5
pkt m).

Współczynnik całkowitego wykupu polisy [w %]

1.

1) Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym
czasie, składając Allianz odpowiednie oświadczenie. Umowa ulega
rozwiązaniu z dniem, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.
2) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest równoznaczne z wnioskiem
o całkowity wykup polisy.
3) 	 W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Allianz za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej zwróci Ubezpieczającemu
pobraną opłatę za ochronę ubezpieczeniową

7.
§ 11 ust. 3 pkt 2) ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Częściowy wykup polisy może zostać dokonany na pisemny wniosek
Ubezpieczającego i polega na umorzeniu odpowiedniej liczby jednostek
uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunkach jednostek wskazanych
przez Ubezpieczającego. Umorzenie następuje według cen sprzedaży jednostek z dnia zarejestrowania wniosku o częściowy wykup polisy w systemie
obsługi polis Allianz. Rejestracja następuje w ciągu:
a) 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku o częściowy wykup
do Dyrekcji Generalnej Allianz jeśli wysyłany jest on na adres Dyrekcji
Generalnej Allianz lub składany bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji
Generalnej Allianz,
b) 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku o częściowy wykup w dowolnej
jednostce organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
8.
§ 11 ust. 4 pkt 2) ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Allianz wypłaci wartość całkowitego wykupu polisy lub wartość częściowego
wykupu polisy w terminie:
a) 15 dni roboczych od dnia wpływu kompletu dokumentów wskazanych
w pkt. 1 do Dyrekcji Generalnej Allianz, jeśli wysyłany jest on na adres
Dyrekcji Generalnej Allianz lub składany bezpośrednio w siedzibie
Dyrekcji Generalnej Allianz
b) 20 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wskazanych
w pkt. 1 w dowolnej jednostce organizacyjnej Allianz lub u przedstawiciela Allianz.
9.
§ 13 ust. 3 ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną otrzymuje
następujące nowe brzmienie:
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§ 4.
Zmiany Tabel opłat i limitów
1. Zmiany w Tabeli opłat i limitów
Ubezpieczenie Komfortowa przyszłość
Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia Komfortowa Przyszłość
zostaje zmieniony w ten sposób, iż w ostatniej tabeli wiersz „Współczynnik
całkowitego wykupu polisy [w%] w danym roku polisowym” otrzymuje
brzmienie:
Współczynnik
całkowitego
wykupu polisy
[w %]
w danym roku
polisowym
(o którym mowa
w § 11 ust. 2)

W roku polisowym:

Współczynnik całkowitego wykupu polisy [w %]

1.

20

2.

20

3.

20

4.

30

5.

50

Składka regularna

6.

60

7.

70

8.

80

9.

90

10.

95

Od 11. roku

100

2. Zmiany w Tabeli opłat i limitów
Ubezpieczenie Kredyt pod ochroną
Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia Kredyt pod ochroną zostaje
zmieniony w ten sposób, iż w ostatniej tabeli wiersz „Współczynnik całkowitego wykupu polisy [w%] w danym roku polisowym” otrzymuje brzmienie:

Współczynnik
całkowitego
wykupu polisy
[w %]
w danym roku
polisowym  
(o którym mowa
w § 11 ust. 2)

W roku
polisowym:

Współczynnik całkowitego wykupu polisy [w %]

1.

20

2.

20

3.

30

§ 5.
Postanowienia końcowe

Składka regularna

4.

60

5.

80

6.

85

7.

90

8.

95

Od 9. roku

100

Niniejszy Aneks został przyjęty uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 59/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku i ma zastosowanie do umów zawartych
od dnia 1 sierpnia 2012 roku.
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