Aneks nr 1
do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan z gwarancją kapitału
Zmiany w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Plan z gwarancją kapitału zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 43/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

§1
1) § 12 ust. 8 pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:
W dniu rejestracji czasowego zawieszenia opłacania składek wszystkie
środki zgromadzone na Rachunku zysków przeniesione zostają na
Fundusz Pieniężny.
2) § 12 ust. 8 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:
Składka doraźna wpłacana w okresie czasowego zawieszenia opłacania
składek, jak również Udział w zyskach naliczony w tym okresie, lokowane
są na Rachunku zysków w Funduszu Pieniężnym.
3) Informacja znajdująca się w § 12 w ramce pomiędzy ust. 8 a ust. 9
otrzymuje nowe brzmienie:
W momencie rejestracji czasowego zawieszenia opłacania składek
środki zgromadzone dotychczas na Rachunku zysków są automatycznie przenoszone na Fundusz Pieniężny i pozostają w nim do momentu
złożenia przez Ubezpieczającego dyspozycji przeniesienia na inne
Fundusze. Dyspozycję taką możesz złożyć po zakończeniu czasowego
zawieszenia składek.
4) § 12 ust. 9 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:
Po zakończeniu okresu czasowego zawieszenia opłacania składek, środki
przeniesione na Fundusz Pieniężny pozostają na tym Funduszu aż do
momentu złożenia przez Ubezpieczającego dyspozycji skutkującej
przeniesieniem środków na inne Fundusze.
5) § 14 ust. 4 pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

Środki, o których mowa w ust.1 są lokowane w różnych Funduszach,
zgodnie z podziałem procentowym określonym z dokładnością do 1%
przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia
i potwierdzonym w polisie, przy czym suma procentowych wskazań musi
wynosić 100. W razie braku wskazania Funduszy, w których mają być
lokowane składki, Allianz lokuje składki w Funduszu Pieniężnym. W przypadku gdy suma procentowych wskazań nie jest równa 100, Allianz lokuje
składki w poszczególne Fundusze wskazane przez Ubezpieczającego
z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z tego wskazania.

§2
Niniejszy Aneks został przyjęty uchwałę Zarządu nr 82/2015 z dnia 2 czerwca
2015 roku i ma zastosowanie do umów zawartych na podstawie wniosków
otrzymanych przez Allianz od dnia 12 czerwca 2015 roku.
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