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Aneks nr 1 
do ogólnych warunków ubezpieczenia 
Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie
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§ 1
Zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia Indywidualne Konto 
Emerytalne specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
TU Allianz Życie Polska S.A. nr 105/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.

1) § 6 ust. 1 pkt. 4 zostaje skreślony, a pozostałe punkty tego ustępu zacho-
wują swoją dotychczasową numerację.

2) § 10 ust. 3 pkt. 5) otrzymuje nowe brzmienie:
Niezależnie od innych postanowień, kwota częściowego wykupu KSD 
nie może przekroczyć wartości wykupu, o której mowa w ust. 1 pkt. 3.

3) § 11 ust. 4 pkt. 1) otrzymuje nowe brzmienie:
Ubezpieczający ma prawo dokonać częściowego zwrotu środków z wpłat 
na IKE nie wcześniej niż od pierwszej rocznicy polisy.

4) § 11 ust. 4 pkt. 3) otrzymuje nowe brzmienie:
Niezależnie od innych postanowień, wartość rachunków jednostek IKE 
po dokonaniu częściowego zwrotu, nie może być niższa niż 3000 zł.

5) § 16 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Ubezpieczający i Allianz są zobowiązani informować się wzajemnie 
o każdej zmianie adresu a w przypadku Ubezpieczającego również 
o każdej zmianie danych osobowych.

6) § 16 ust. 3 zostaje skreślony, a pozostałe ustępy tego paragrafu zachowują 
swoją dotychczasową numerację. 

§ 2
Zmiany w ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia 
na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 
zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. 
nr 106/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.

W § 2 pkt. 5 definicja „Suma na ryzyku” otrzymuje następujące nowe 
brzmienie:
Suma na ryzyku – wartość oczekiwana przyszłych wpłat uwzględniająca 
tablice trwania życia stosowane przez Allianz oraz stopę dyskonta wyni-
kającą ze stopy technicznej 2,80%.

§ 3
Zmiany Tabeli opłat i limitów

Tabela opłat i limitów stanowiąca integralną część ogólnych warunków 
ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie 
zostaje zmieniona w ten sposób, że wiersz 4 w Tabeli limitów otrzymuje 
nowe brzmienie:

4 Minimalna kwota częściowego wykupu/ częściowego zwrotu brak

§ 4

Niniejszy Aneks został przyjęty uchwałą Zarządu nr 42/2014 z dnia 25 kwiet-
nia 2014 roku i ma zastosowanie do umów zawartych na podstawie wniosków 
otrzymanych przez Allianz od dnia 1 maja 2014 roku.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON  012634451, 

wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).
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