
Załącznik do uchwały Zarządu nr 24/2001
do ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego
„Allianz-Zdrowie” o indeksie GM 01 zatwierdzonych
uchwałą Zarządu nr 74/2000 z dnia 4.12.2000 r.

§ 1
W ogólnych warunkach ubezpieczenia zdrowotnego „Allianz-
Zdrowie” o indeksie GM 01 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1. § 2 ust. 2 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na:
1) udost´pnieniu Ubezpieczonemu us∏ug medycznych oraz

zaleconych przez lekarzy badaƒ w zakresie oznaczonym
umowà ubezpieczenia i stwierdzonym w treÊci dokumen-
tów okreÊlonych w § 3 ust. 9 niniejszych OWU;

2) wyp∏acie Uposa˝onemu sumy ubezpieczenia na wypadek
Êmierci Ubezpieczonego w okresie ograniczonym datami
rozpocz´cia i wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej, 
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 2 niniejszych OWU”.

2. § 2 ust.10 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:
„Towarzystwo jest zwolnione z udost´pnienia Ubezpieczonemu
Êwiadczeƒ  zdrowotnych wymienionych w ust. 2 pkt 1, je˝eli
potrzeba ich wykonania wynika poÊrednio lub bezpoÊrednio z:
1) niestosowania si´ Ubezpieczonego do zaleceƒ lekarskich;
2) pope∏nienia przest´pstwa lub usi∏owania pope∏nienia

przest´pstwa w rozumieniu Kodeksu Karnego”.

3. § 3 ust. 10 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:
„Po zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobo-
wiàzany jest do przesy∏ania nast´pujàcych dokumentów:
1) najpóêniej do 20. ka˝dego miesiàca obowiàzywania

umowy:
a) wykazu osób przyst´pujàcych do ubezpieczenia 

w kolejnym miesiàcu wraz z ich deklaracjami;

b) wykazu osób wyst´pujàcych z ubezpieczenia 
oraz identyfikatorów tych osób;

c) rozliczenia sk∏adki i osób obj´tych ubezpieczeniem;
d) innych dokumentów niezb´dnych do prawid∏owej

obs∏ugi zawartej umowy ubezpieczenia;
2) najpóêniej do 30. ka˝dego miesiàca obowiàzywania

umowy:
potwierdzenia wp∏aty sk∏adki na rachunek bankowy 
Towarzystwa”.

4. W § 7 dodaje si´ ust.5 w brzmieniu:
„Warunkiem obj´cia ochronà ubezpieczeniowà osób nowo
przyst´pujàcych do zawartej umowy ubezpieczenia jest 
op∏acenie przez Ubezpieczajàcego sk∏adki ubezpieczeniowej
w miesiàcu poprzedzajàcym miesiàc, w którym ma si´ 
rozpoczàç ochrona ubezpieczeniowa”.

§ 2
Niniejszy aneks zosta∏ zatwierdzony uchwa∏à Zarzàdu 
T.U. Allianz ˚ycie Polska S.A. nr 24/2001 z dnia 11.05.2001 r.
i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od 
dnia 01.06. 2001 r.
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