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Aneks nr 1 
do ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Opiekun
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§ 1

W ogólnych warunkach ubezpieczenia Allianz Opiekun („o.w.u.”) zatwier-
dzonych uchwałą Zarząd nr 69/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1.
Zwrot: „Dyrekcja Generalna Allianz” zostaje zastąpiony zwrotem: „Allianz” 
z wyłączeniem pkt 7) Załącznika nr 1 do o.w.u. („Słownik pojęć”) oraz 
postanowień wskazanych w ust. 2-4 poniżej. 

2.
§14 ust. 3 o.w.u. otrzymuje brzmienie:

„Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie, 
składając w Allianz odpowiednie oświadczenie. Umowa ulega rozwiązaniu 
z dniem, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.”

3. 
§ 21 ust. 1 o.w.u. otrzymuje brzmienie:

„Przed wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków umowy 
ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego dla zawartej umowy ubez-
pieczenia, Allianz jest obowiązany przekazać informacje w tym zakresie 
Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu lub Współmałżonkowi/Partnerowi, 
wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługu-
jących z tytułu zawartej umowy. Informacje, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Allianz przekazuje pisemnie lub za zgodą Ubezpieczającego 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia 
tych wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.” 

4. 
§ 21 ust. 3 o.w.u. otrzymuje brzmienie:

„1) Zmiany umowy oraz oświadczenia związane z jej wykonaniem lub 
rozwiązaniem wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2) Jeśli Allianz udostępni Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu/
Współmałżonkowi/Parterowi możliwość komunikacji drogą elektro-
niczną, zmiany umowy lub oświadczenia związane z jej wykonywaniem, 
wskazane w regulaminie dotyczącym korzystania z usług świadczo-
nych drogą elektroniczną, mogą na wniosek Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego lub Współmałżonka/Partnera mieć formę inną niż 
pisemna.”

§ 2

Niniejszy Aneks został przyjęty uchwałą Zarządu nr 45/2012 z dnia 26 kwiet-
nia 2012 roku i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 14 maja 
2012 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).

Paweł Dangel
Prezes Zarządu

Michael Müller
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Karłowicz
Członek Zarządu

Piotr Dzikiewicz
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Świątek
Wiceprezes Zarządu

Stanisław Borkowski
Wiceprezes Zarządu


