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Aneks nr 1 
do ogólnych warunków indywidualnego terminowego 
ubezpieczenia na dożycie z planem edukacyjnym 

ZY
ED

-A
A0

1 
 0

5/
14

§ 1
Zmiany w ogólnych warunkach indywidualnego terminowego 
ubezpieczenia na dożycie z planem edukacyjnym zatwierdzonych 
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 101/2012 
z dnia 22 listopada 2012 r. 

1) § 5 ust. 12 otrzymuje nowe brzmienie:
W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, Allianz 
zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą składkę w terminie do 15 dni 
roboczych od daty złożenia pisemnego sprzeciwu w Allianz.

2) § 5 ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie:
W przypadku odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa 
w ust. 11, Allianz zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą składkę w termi-
nie do 15 dni roboczych od daty podjęcia decyzji o odmowie zawarcia 
umowy.

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

4) § 8 pkt. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
Allianz wypłaci wartość wykupu w terminie 15 dni roboczych od dnia 
wpływu kompletu dokumentów wskazanych w pkt. 5) do Allianz.

5) § 14 ust. 2 zostaje skreślony, a pozostałe ustępy tego paragrafu zachowują 
swoją dotychczasową numerację. 

6) § 14 ust. 3 pkt. 2) otrzymuje nowe brzmienie:
Allianz dokona częściowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku 
zysków w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu kompletu doku-
mentów wskazanych w pkt. 1) do Allianz.

7) § 17 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
W razie niezastosowania się do powyższego obowiązku, gdy zatajone oko-
liczności mają wpływ na zajście zdarzenia, ubezpieczeniowego, Allianz 
będzie wolny od odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia.

8) § 18 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:
Ubezpieczający, Ubezpieczony i Allianz są zobowiązani informować się 
wzajemnie o każdej zmianie adresu a w przypadku Ubezpieczającego 
i Ubezpieczonego również o każdej zmianie danych osobowych.

9) § 18 ust 4 skreśla się.

§ 2
Zmiany Tabeli opłat i limitów

Tabela „Limity” w Załączniku do ogólnych warunków indywidualnego 
terminowego ubezpieczenia na dożycie z planem edukacyjnym zostaje 
zmieniona w ten sposób, że wiersz „Techniczna stopa procentowa” otrzy-
muje następujące brzmienie:

Techniczna stopa procentowa
1. Wysokość technicznej stopy procentowej 2,80%

§ 3

Niniejszy Aneks został przyjęty uchwałę Zarządu nr 40/2014 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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