
1.
§ 9 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
Dokumentami niezbędnymi do wypłaty przez Allianz wartości wykupu
lub części wartości wykupu są:
a) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość Ubezpieczającego, po-

twierdzona przez przedstawiciela Allianz lub notariusza za zgodność
z oryginałem,

b) inne niezbędne do rzetelnego rozpatrzenia wniosku o wykup doku-
menty wskazane przez Allianz na piśmie po wpłynięciu do Dyrekcji
Generalnej Allianz wniosku o wykup.

2.
§ 10 ust. 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Podstawą do wypłaty przez Allianz świadczenia na wypadek śmierci
Ubezpieczonego jest przedstawienie następujących dokumentów:
a) odpisu aktu zgonu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność

z oryginałem),
b) zaświadczenia stwierdzającego przyczynę zgonu i zajście zdarzenia

(karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
c) dokumentu stwierdzającego tożsamość Uprawnionego do otrzyma-

nia świadczenia,
d) prawa jazdy Ubezpieczonego i dowodu rejestracyjnego prowadzone-

go przez niego pojazdu w razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego,

e) wszelkiej dokumentacji medycznej związanej z chorobą, z tytułu któ-
rej nastąpił zgon,

f) innych dokumentów niezbędnych do rzetelnego rozpatrzenia rosz-
czeń i ustalenia zobowiązań Allianz z tytułu umowy ubezpieczenia
wskazanych przez Allianz, a w szczególności dokumentacji medycz-
nej w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia.

3.
§ 10 ust. 4 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Podstawą do wypłaty przez Allianz świadczenia na wypadek inwalidztwa
Ubezpieczonego jest przedstawienie następujących dokumentów:
a) orzeczenia komisji lekarskiej wskazanej przez Allianz o niezdolności

do jakiejkolwiek pracy zarobkowej i do samodzielnej egzystencji,
b) w razie inwalidztwa spowodowanego przez nieszczęśliwy wypadek

– kopii raportu policyjnego z opisem okoliczności nieszczęśliwego
wypadku

c) w razie inwalidztwa spowodowanego wystąpieniem jednej z chorób
wymienionych i zdefiniowanych w § 2 ust. 2 niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia – dokumentacji medycznej, z której jedno-
znacznie wynika data rozpoznania choroby,

d) dokumentu stwierdzającego tożsamość Uprawnionego do otrzyma-
nia świadczenia,

e) innych dokumentów niezbędnych do rzetelnego rozpatrzenia rosz-
czeń i ustalenia zobowiązań Allianz z tytułu umowy ubezpieczenia
– wskazanych przez Allianz, w szczególności dokumentacji medycz-
nej w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia.

Powyższe zmiany zostały przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Pol-
ska S.A. nr 3/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku i mają zastosowanie
do umów zawartych od dnia przyjęcia uchwały.

Aneks do ogólnych warunków „Specjalnie dla kredytobiorców“
zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 44/2007 z dnia 11 lipca 2007 r.
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