ANEKS NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW POSAGOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE ZWIZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM
KAPITAŁOWYM
„RÓDŁO” (IPF 02)
dalej „OWU”

§1

ubezpieczeniowej. W/w kwot zwraca si Ubezpieczaj"cemu w
nominalnej wysokoci.”

W § 1 OWU zmianie ulega brzmienie definicji: „opłata za
ochron” oraz „składka za ochron podstawow"” na
nastpuj"ce:

§4

1. „opłata za ochron – opłata składaj"ca si ze składki za
ochron podstawow" oraz składek za ochron dodatkow", do
której stosuje si w szczególnoci § 27 ust. 1, ust. 2 pkt 1) i
ust. 3 ogólnych warunków;”,
2. „składka za ochron podstawow" – czć składki
regularnej przeznaczona na ochron podstawow", do której
stosuje si w szczególnoci postanowienia § 5 ogólnych
warunków;”.
§2
W § 3 OWU na kocu dodaje si:
1) ust. 7 o nastpuj"cej treci:
„Do zawarcia na rzecz osoby trzeciej umowy ubezpieczenia na
podstawie ogólnych warunków, a take do jej zmiany, konieczna
jest uprzednia zgoda Ubezpieczonego, która powinna
obejmować take wysokoć sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy
dokonana bez zgody Ubezpieczonego nie moe naruszać jego
praw ani praw Uposaonego. Powysza zgoda udzielana jest we
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w odrbnym
owiadczeniu. Ubezpieczony w w/w wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia składa take owiadczenie, i okolicznoci podane
przez niego, jak i przez Ubezpieczaj"cego do wiadomoci
Gerling Polska ycie, o które Gerling Polska ycie zapytywał w
formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych
pismach s" kompletne i odpowiadaj" prawdzie.”
2)

ust. 8 o nastpuj"cej treci:

„W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych ogólnych
warunków umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, na
"danie Ubezpieczonego Gerling Polska ycie udzieli
Ubezpieczonemu informacji o postanowieniach zawartej umowy
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, w zakresie w jakim
dotycz" praw i obowi"zków Ubezpieczonego.”

W § 6 OWU wykrela si treć ust. 5, a dotychczasowy ust. 6
otrzymuje oznaczenie „ust. 5”.
§5
Zmianie ulega treć § 30 ust. 1 OWU, który otrzymuje
brzmienie:
„Gerling Polska ycie nie odpowiada za skutki okolicznoci,
które nie zostały podane do wiadomoci Gerling Polska ycie
przez Ubezpieczaj"cego i Ubezpieczonego, o które Gerling
Polska ycie zapytywał w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Za niepodanie do
wiadomoci uznaje si take zatajenie i podanie nieprawdy. W
takim przypadku Gerling Polska ycie uprawnione bdzie do
odmowy wypłaty wiadczenia lub wypłaty zmniejszonego
wiadczenia. Gerling Polska ycie w powyszej sytuacji wypłaci
kwot wykupu równ" wartoci indywidualnego rachunku z dnia
ustalenia przez Gerling Polska ycie okolicznoci powoduj"cej
zwolnienie Gerling Polska ycie z obowi"zku wiadczenia,
pomniejszon" o opłat z tytułu wykupu, o ile taka kwota bdzie
wystpować.
Jeeli do zdarzenia objtego ochron" doszło po upływie lat
trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia, Gerling Polska ycie
nie moe podnieć zarzutu, e przy zawieraniu umowy podano
wiadomoci nieprawdziwe, w szczególnoci e zatajona została
choroba Ubezpieczonego.”
§6
W § 31 OWU na kocu dodaje si ust. 7 o treci:
„W przypadku zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia w
czasie trwania umowy ubezpieczenia Gerling Polska ycie
przedstawi Ubezpieczaj"cemu i Ubezpieczonemu na pimie treć
proponowanych zmian. Powysze zmiany wchodz" w ycie, jeli
Ubezpieczaj"cy nie wypowiedział umowy ubezpieczenia w
terminie 7 dni od dnia dorczenia Ubezpieczaj"cemu propozycji
zmian.”

§3
§ 4 ust. 7 OWU otrzymuje brzmienie:
„W przypadku wyganicia stosunku ubezpieczenia przed
upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
Gerling Polska ycie zwróci Ubezpieczaj"cemu składk za
ochron
podstawow"
i/lub
dodatkow"
za
okres
niewykorzystanej ochrony

§7
Zmianie ulega treć § 33 OWU w ten sposób, e:

1)

wykrela si treć ust. 2,

2)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Jeeli owiadczenie jest składane przez pełnomocnika lub
przedstawiciela ustawowego, do owiadczenia, naley
odpowiednio doł"czyć pełnomocnictwo wskazuj"ce zakres
umocowania lub dokumenty urzdowe potwierdzaj"ce istnienie
przedstawicielstwa ustawowego. Udzielenie pełnomocnictwa
wymaga formy właciwej wg ogólnych warunków dla danego
owiadczenia.
3)

dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie „ust. 2”,
dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenia „ust. 3”, a
dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie „ust. 4”.

§8
Pozostałe
zapisy
Ogólnych
Warunków
posagowego
Ubezpieczenia na ycie Zwi"zanego z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapitałowym „ródło” (IPF 02) pozostaj" bez zmian.
§9
Niniejszy Aneks stanowi"cy integraln" czć OWU został
uchwalony przez Zarz"d Gerling Polska Towarzystwo
Ubezpiecze na ycie Spółka Akcyjna Uchwał" nr 87/Z/2007 z
dnia 07.08.2007 i wchodzi w ycie z dniem 07.08.2007 i
stosować si bdzie do umów ubezpieczenia zawartych
pocz"wszy od 10 sierpnia 2007 r.
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