
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu promocji dla umów
ubezpieczenia zawieranych na okres 6 miesięcy, na podstawie Ogólnych warun-
ków ubezpieczenia Allianz Profit przyjętych uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Pol-
ska S.A. Nr 68/2008 z dnia 29 października 2008 roku (zwanych dalej OWU).

2.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umów ubezpieczenia
zawartych w ramach promocji zastosowanie mają OWU.

3.
W promocji może wziąć udział każda osoba, która jest uprawniona do zawarcia
umowy ubezpieczenia na podstawie OWU.

4.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie w okresie trwania promocji po-
prawnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na 6-mie-
sięczny okres ubezpieczenia oraz opłacenie przez Ubezpieczającego składki jed-
norazowej.

5.
Datą decydującą o udziale w promocji jest data podpisania przez Ubezpieczają-
cego wniosku w okresie określonym w pkt. 10 Regulaminu.

6.
Uczestnik może w okresie promocji i na warunkach w niej określonych zawrzeć
tylko jedną umowę ubezpieczenia.

7.
Składka jednorazowa dla umowy ubezpieczenia zawieranej w ramach promocji
nie może być wyższa niż 30 000 zł.

8.
Współczynnik świadczenia z tytułu dożycia dla umów ubezpieczenia zawartych
na zasadach promocji wynosi 8,51% w skali roku.

9.
W razie wyrażenia zgody przez osobę zawierającą umowę ubezpieczenia na pod-
stawie OWU na jej automatyczne przedłużenie na kolejne okresy ubezpieczenia
na zasadach wskazanych w OWU TU Allianz Życie Polska S.A. nie gwarantuje, iż ak-
tualny na dzień przedłużenia współczynnik świadczenia z tytułu dożycia będzie
równy współczynnikowi wskazanemu w pkt. 8 Regulaminu.

10.
Okres promocji rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2008 r. i trwa do 31 grud-
nia 2008 r.

11.
TU Allianz Życie Polska S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia promocji przed ter-
minem wskazanym w pkt. 10 Regulaminu lub jej przedłużenia ponad termin wska-
zany w pkt. 10 Regulaminu.

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A.
nr 112/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku i ma zastosowanie do umów zawartych
od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
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