
Załącznik nr 1 ze zmianami do Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie  
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z opcją IKE/IKZE o oznaczeniu TU1–OWU–1122

W Ogólnych warunkach terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z opcją IKE/IKZE o oznaczeniu  
TU1– OWU–1122 wprowadzamy następujące zmiany:
1. w paragrafie 1. Co oznaczają poszczególne terminy użyte w OWU?:

a.   punkt 67) otrzymuje brzmienie: „Wypłata Częściowa – dokonywana przez nas na podstawie Twojego zlecenia wypłata w złotych części środków 

zgromadzonych przez Ciebie na Rachunku Dodatkowym, pomniejszona zgodnie z zasadami określonymi w Twoim załączniku do OWU oraz o podatek 

dochodowy od osób fizycznych, jeśli jest należny”

2. w paragrafie 17. Jak będę opłacał składkę regularną? ustęp 5. otrzymuje brzmienie: „Możesz zapłacić Składki Regularne przed terminem ich wymagalności, 

w łącznej wysokości nieprzekraczającej sumy Składek Regularnych należnych za 1 Rok Polisowy. Jeśli wpłacisz inną kwotę, zostanie ona zwrócona na rachunek 

bankowy, z którego została wpłacona”;

3. w paragrafie 34. Jak dokonać Wypłaty Częściowej?:

a.  uchyla się ustęp 1, punkt 1)

b.   w części Dowiedz się więcej o ustaleniu kwoty Wypłaty Częściowej, w literze C) usuwa się słowa „Rachunku Polisy lub”, w literze D) usuwa się słowa 

„Wartości Rachunku Polisy lub”

4. w paragrafie 38. W jakich terminach dokonamy wypłaty?:

a.   w ustępie 1. wykreśla się słowa „na Rachunku Polisy oraz”

b.    w części Dowiedz się więcej, w sekcji „Zlecenie Wypłaty Częściowej”, w literze A) punkt 2) słowa „Wartości Rachunku Polisy” zastępuje się słowami 

„Wartości Rachunku Dodatkowego”

Pozostałe postanowienia OWU pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

W uzupełnieniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia                                                                              wnoszę o zawarcie umowy ubezpieczenia 

z uwzględnieniem zmian wynikających z powyższego załącznika. 
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