
ANEKS NR 1

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie „WARTA SPOSÓB NA RAKA” mający 

zastosowanie do wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia podpisanych od dnia 1 kwietnia 2022 r.

§ 1

I. W Ogólnych warunkach ubezpieczenia indywidualnego ubezpieczenia na życie „WARTA SPOSÓB NA RAKA” (kod 

OWU: IND/OCHR_R/2018/01); zatwierdzonych Uchwałą nr 23/2018 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. wprowadza się 

następujące zmiany:

1. Dotychczasowy § 20 ust. 3 - 4 otrzymuje numerację 5 - 6, a ust. 3 - 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ubezpieczyciel oświadcza, że rzeczywisty właściciel w ramach transakcji objętych umową ubezpieczenia nie ma 

miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Pojęcie 

rzeczywistego właściciela należy rozumieć zgodnie z definicją o której mowa w art. 4a pkt 29) ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. lub w art. 5a pkt 33d) ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

4. Ubezpieczyciel nie udziela ochrony lub nie wypłaca świadczenia w przypadkach w których ochrona lub wypłata 

świadczenia naraziłyby ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub 

regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii 

Europejskiej lub prawa innych krajów oraz regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają 

zastosowanie do przedmiotu umowy ubezpieczenia.”

2. W Informacji do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie „WARTA SPOSÓB NA RAKA”, 

zatwierdzonych Uchwałą nr 23/2018 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. i wprowadzonych w życie z dniem 6 marca 2018 

roku, sporządzonej zgodnie z art. 17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dodaje się nowy 

numer jednostki redakcyjnej OWU w punkcie 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 

uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

RODZAJ INFORMACJI

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
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REDAKCYJNEJ OWU

§ 20 ust. 4

§ 2

Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

§ 3

Niniejszy Aneks został zatwierdzony Uchwałą nr 41/2022 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. i wprowadzony w życie z dniem 

1 kwietnia 2022 r.
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