
§ 1.
Zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie

1.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r. § 7 ust. 2 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:
1) Ubezpieczającemu, począwszy od terminu wymagalności drugiej należ-

nej składki regularnej, przysługuje prawo do 30-dniowej prolongaty ter-
minu płatności składki, licząc od dnia jej wymagalności (zwanej dalej:
„okresem prolongaty”). W okresie prolongaty Ubezpieczonemu przysłu-
guje prawo do ochrony ubezpieczeniowej, która wygasa wraz z upływem
okresu prolongaty.

2) W okresie prolongaty Allianz poinformuje Ubezpieczającego o niezapła-
ceniu składki regularnej jednocześnie wzywając go do zapłacenia skład-
ki 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 we-
zwania 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 po-

niżej,
c) zmieniona na wniosek Ubezpieczającego poprzez czasowe zawie-

szenia opłacania składek zgodnie z § 9 pkt 1 o.w.u.,
Allianz uznaje że umowa została wypowiedziana przez Ubezpieczające-
go 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 za-
wieszone opłacanie składek.

5) W celu realizacji wykupu polisy, o którym mowa w pkt 4 powyżej, jed-
nostki 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 wymagal-
ności, a umowa trwa co najmniej 2 lata oraz zostały opłacone pełne 2
składki roczne, ma on prawo w okresie prolongaty składki regularnej zło-
żyć Allianz wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek lub wnio-
sek o zamianę ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe.

7) Począwszy od drugiej rocznicy polisy, pod warunkiem że zostały opłaco-
ne pełne 2 składki roczne, jeżeli w okresie prolongaty nie zostanie złożo-
ny wniosek o wykup polisy lub czasowe zawieszenie opłacania składek
i w terminie 90 dni od daty wymagalności składki regularnej Ubezpie-
czający jej nie opłaci, pomimo skierowania przez Allianz wezwania do jej
zapłaty, ubezpieczenie przekształca się w ubezpieczenie bezskładkowe
z dniem wymagalności pierwszej nieopłaconej składki regularnej.

2.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Allianz nie ma obowiązku wysyłania Ubezpieczającemu wezwań do opłaca-
nia składek za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2).

3.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r. §11 ust. 1 pkt 5 zostaje skreślony.

4.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r. §11 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Koszt wykupu dla danego roku polisowego wynosi:

5.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wznowienie może nastąpić na pisemny wniosek Ubezpieczającego i Ubez-
pieczonego, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
a) nie doszło do wcześniejszego wykupu umowy ubezpieczenia, na wnio-

sek Ubezpieczającego,
b) Ubezpieczony przedstawił wskazane przez Allianz na piśmie, po złożo-

nym wniosku o wznowienie, dowody zdolności do ubezpieczenia i do-
brego 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.

6.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r. § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Ubezpieczający, Ubezpieczony i Allianz są zobowiązani informować się wza-
jemnie o każdej zmianie adresu oraz danych osobowych zawartych w poli-
sie, w terminie 14 dni od dnia zajścia tych zmian. W razie niedopełnienia
obowiązku określonego powyżej wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wy-
słane pod ostatnio znany adres uważa się za wysłane prawidłowo.

§ 2.
Zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla kredy-
tobiorców

1.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla kredytobiorców za-
twierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 20/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r., § 7 ust. 2 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:
1) Ubezpieczającemu, począwszy od terminu wymagalności drugiej należ-

nej składki regularnej, przysługuje prawo do 30-dniowej prolongaty ter-
minu płatności składki, licząc od dnia jej wymagalności (zwanej dalej:
„okresem prolongaty”). W okresie prolongaty Ubezpieczonemu przysłu-
guje prawo do ochrony ubezpieczeniowej, która wygasa wraz z upływem
okresu prolongaty.

2) W okresie prolongaty Allianz poinformuje Ubezpieczającego o niezapła-
ceniu składki regularnej jednocześnie wzywając go do zapłacenia skład-
ki 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 we-
zwania do jej zapłaty, i umowa nie zostanie:
a) wznowiona na zasadach określonych w § 15 ust. 5 o.w.u. Specjalnie

dla Ciebie,
b) przekształcona w ubezpieczenie bezskładkowe zgodnie z pkt 7 po-

niżej,
c) zmieniona na wniosek Ubezpieczającego poprzez czasowe zawie-

szenia opłacania składek zgodnie z § 9 pkt 1 o.w.u. Specjalnie dla
Ciebie,

Allianz uznaje że umowa została wypowiedziana przez Ubezpieczające-
go i rozwiązuje się ostatniego dnia wskazanego powyżej 90-dniowego

ZY
SP

-A
06

08
/1

1

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia
Specjalnie dla Ciebie

W roku polisowym:
Koszt wykupu (w % podstawy)

Składka regularna Składka jednorazowa

1 80 5

2 80 3

3 10 3

4 5 2

5 2 1

Od 6. roku 0 0
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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 za-
wieszone opłacanie składek.

5) W celu realizacji wykupu polisy, o którym mowa w pkt 4 powyżej, jed-
nostki 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 wymagal-
ności, a umowa trwa co najmniej 2 lata oraz zostały opłacone pełne 2
składki roczne, ma on prawo w okresie prolongaty składki regularnej zło-
żyć Allianz wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek lub wnio-
sek o zamianę ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe.

7) Począwszy od drugiej rocznicy polisy, pod warunkiem że zostały opłaco-
ne pełne 2 składki roczne, jeżeli w okresie prolongaty nie zostanie złożo-
ny wniosek o wykup polisy lub czasowe zawieszenie opłacania składek
i w terminie 90 dni od daty wymagalności składki regularnej Ubezpie-
czający jej nie opłaci, pomimo skierowania przez Allianz wezwania do jej
zapłaty, ubezpieczenie przekształca się w ubezpieczenie bezskładkowe
z dniem wymagalności pierwszej nieopłaconej składki regularnej.

2.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla kredytobiorców za-
twierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 20/2010
z dnia 19 stycznia 2010 r., § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Allianz nie ma obowiązku wysyłania Ubezpieczającemu wezwań do opłaca-
nia składek za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2).

3.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla kredytobiorców za-
twierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 20/2010
z dnia19 stycznia 2010 r., §10 ust. 1 pkt 5 zostaje skreślony.

4.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla kredytobiorców za-
twierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 20/2010
z dnia19 stycznia 2010 r., §10 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Koszt wykupu dla danego roku polisowego wynosi:

§ 3.
Zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla przed-
stawicieli wolnych zawodów

1.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla przedstawicieli wol-
nych zawodów zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 22/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. § 2 ust. 2 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:
1) Ubezpieczającemu, począwszy od terminu wymagalności drugiej należ-

nej składki regularnej, przysługuje prawo do 90-dniowej prolongaty ter-
minu płatności składki, licząc od dnia jej wymagalności (zwanej dalej:
„okresem prolongaty”). W okresie prolongaty Ubezpieczonemu przysłu-
guje prawo do ochrony ubezpieczeniowej, która wygasa wraz z upływem
okresu prolongaty.

2) W okresie prolongaty Allianz poinformuje Ubezpieczającego o niezapła-
ceniu składki regularnej jednocześnie wzywając go do zapłacenia skład-
ki we wskazanym w wezwaniu terminie.

3) Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci składki regularnej w terminie 120 dni
od daty wymagalności tej składki, pomimo skierowania przez Allianz we-
zwania do jej zapłaty, i umowa nie zostanie:
a) wznowiona na zasadach określonych w § 4 ust. 5 niniejszych o.w.u.,
b) przekształcona w ubezpieczenie bezskładkowe zgodnie z pkt 7 po-

niżej,

c) zmieniona na wniosek Ubezpieczającego poprzez czasowe zawiesze-
nia opłacania składek zgodnie z § 9 pkt 1 o.w.u. Specjalnie dla Ciebie,
Allianz uznaje że umowa została wypowiedziana przez Ubezpiecza-
jącego i rozwiązuje się ostatniego dnia wskazanego powyżej 120-
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 za-
wieszone opłacanie składek.

5) W celu realizacji wykupu polisy, o którym mowa w pkt 4 powyżej, jed-
nostki 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 wymagal-
ności, a umowa trwa co najmniej 2 lata oraz zostały opłacone pełne 2
składki roczne, ma on prawo w okresie prolongaty składki regularnej zło-
żyć Allianz wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek lub wnio-
sek o zamianę ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe.

7) Począwszy od drugiej rocznicy polisy, pod warunkiem że zostały opłaco-
ne pełne 2 składki roczne, jeżeli w okresie prolongaty nie zostanie złożo-
ny wniosek o wykup polisy lub czasowe zawieszenie opłacania składek
i w terminie 120 dni od daty wymagalności składki regularnej Ubezpie-
czający jej nie opłaci, pomimo skierowania przez Allianz wezwania do jej
zapłaty, ubezpieczenie przekształca się w ubezpieczenie bezskładkowe
z dniem wymagalności pierwszej nieopłaconej składki regularnej.

2.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla przedstawicieli wol-
nych zawodów zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 22/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Allianz nie ma obowiązku wysyłania Ubezpieczającemu wezwań do opłaca-
nia składek za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2).

3.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla przedstawicieli wol-
nych zawodów zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 22/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wznowienie może nastąpić na pisemny wniosek Ubezpieczającego i Ubez-
pieczonego, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
a) nie doszło do wcześniejszego wykupu umowy ubezpieczenia, na wnio-

sek Ubezpieczającego,
b) Ubezpieczony przedstawił wskazane przez Allianz na piśmie, po złożo-

nym wniosku o wznowienie, dowody zdolności do ubezpieczenia i do-
brego 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.

§ 4.
Zmiany Tabel opłat i limitów

Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zosta-
je zmieniony w ten sposób, iż w następujących tabelach:
1) Tabela opłat i limitów

Ubezpieczenie Specjalnie dla Ciebie – wariant ochronny
składka regularna

2) Tabela opłat i limitów
Ubezpieczenie Specjalnie dla Ciebie – wariant inwestycyjny
składka regularna

3) Tabela opłat i limitów
Ubezpieczenie Specjalnie dla osób wychowujących dzieci
składka regularna

4) Tabela opłat i limitów
Ubezpieczenie Specjalnie dla kredytobiorców
składka regularna

5) Tabela opłat i limitów
Ubezpieczenie Specjalnie dla inwestorów
składka regularna

6) Tabela opłat i limitów
Ubezpieczenie Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów – wa-
riant ochronny
składka regularna

7) Tabela opłat i limitów
Ubezpieczenie Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów – wa-
riant inwestycyjny
składka regularna

W roku polisowym:
Koszt wykupu (w % podstawy)

Składka regularna

1 80

2 80

3 10

4 5

5 2

Od 6. roku 0



8) Tabela opłat i limitów
Ubezpieczenie Specjalnie dla seniorów
składka regularna

wiersz 5 w Tabeli opłat otrzymuje brzmienie:

§ 5.
Postanowienia końcowe

1.
Postanowienia § 1 oraz § 4 niniejszego Aneksu mają również zastosowanie
w umowach ubezpieczenia zawartych na podstawie poniżej wskazanych
ogólnych warunków ubezpieczenia:
1) Specjalnie dla osób wychowujących dzieci zatwierdzonych uchwałą Za-

rządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 19/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.,
2) Specjalnie dla inwestorów zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Al-

lianz Życie Polska S.A. nr 21/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.,
3) Specjalnie dla seniorów zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Allianz Ży-

cie Polska S.A. nr 23/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
stanowiących rozszerzenie umów ubezpieczenia zawartych na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r.

2.
Postanowienia § 1 ust 3, 4, 6 oraz § 4 niniejszego Aneksu mają również za-
stosowanie w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie poniżej wska-
zanych ogólnych warunków ubezpieczenia:
Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów zatwierdzonych uchwałą
Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 22/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.,
stanowiących rozszerzenie umów ubezpieczenia zawartych na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r.

3.
Postanowienia § 1 ust 5-6 oraz § 4 niniejszego Aneksu mają również zasto-
sowanie w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie poniżej wskaza-
nych ogólnych warunków ubezpieczenia:
Specjalnie dla kredytobiorców zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU Al-
lianz Życie Polska S.A. nr 20/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.,
stanowiących rozszerzenie umów ubezpieczenia zawartych na podstawie
ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie zatwierdzonych
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 18/2010 z dnia 19 stycz-
nia 2010 r.

Niniejszy Aneks został przyjęty uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 55/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku i ma zastosowanie do umów zawar-
tych od dnia 22 sierpnia 2011 roku.
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Paweł Dangel
Prezes Zarządu

Piotr Dzikiewicz
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Świątek
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Karłowicz
Członek Zarządu

5 Koszt wykupu polisy (% podstawy)

lata polisowe 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok i następne

koszt wykupu 80% 80% 10% 5% 2% 0%


