
   
 
  

  

 
 

ANEKS NR 5 
do ogólnych warunków Terminowego Ubezpieczenia na �ycie ze Składk� Jednorazow� Zwi�zanego z 

Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (JTF 03) 
 

 
Niniejszym aneksem wprowadza si( nast(puj�ce 
zmiany do ogólnych warunków Terminowego 
Ubezpieczenia na �ycie ze Składk� Jednorazow� 
Zwi�zanego z Ubezpieczeniowym Funduszem 
Kapitałowym (JTF 03):  
 

§ 1 
 
§ 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Gerling Polska �ycie, dla zawieranych w danym 
roku kalendarzowym umów ubezpieczenia, okre�la 
minimaln� wysoko�ć podstawowej sumy 
ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia 
wynosi 5 000  PLN (pi(ć tysi(cy złotych) dla umów, 
przy których Ubezpieczony zobowi�zany jest 
udzielić informacji na temat swojego stanu zdrowia, 
a wi(c wypełnić kwestionariusz medyczny, 
znajduj�cy si( we wniosku ubezpieczeniowym. 
Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 500 PLN 
(pi(ćset złotych) dla umów, przy których 
Ubezpieczony nie podaje informacji o stanie 
swojego zdrowia.  
 
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Ubezpieczonym w przypadku umów z minimaln� 
sum� ubezpieczenia w wysoko�ci 5 000 PLN (pi(ciu 
tysi(cy złotych) i wi(cej, mo�e być osoba, której 
wiek w dniu podpisania wniosku wynosi nie mniej 
ni� 13 (trzyna�cie) lat i nie wi(cej ni� 60 
(sze�ćdziesi�t) lat. W przypadku, gdy dotyczy to 
umów z minimaln� sum� ubezpieczenia w 
wysoko�ci 500 PLN (pi(ciuset złotych), 
Ubezpieczonym mo�e być osoba, której wiek w dniu 
podpisania wniosku wynosi nie mniej ni� 2 (dwa) 
lata i nie wi(cej ni� 70 (siedemdziesi�t) lat. W 
rozumieniu niniejszych ogólnych warunków wiek 
Ubezpieczonego ustala si( jako ró�nic( roku 
kalendarzowego, w którym został podpisany 
wniosek i roku kalendarzowego, w którym 
Ubezpieczony si( urodził. Wiek Ubezpieczonego w 
trakcie trwania umowy ustala si( jako sum( jego  
 

 
wieku w momencie podpisania wniosku i liczby lat 
polisowych, które upłyn(ły.  
 
 
§ 3 ust. 2 dotyczy wył�cznie umów ubezpieczenia z 
minimaln� sum� ubezpieczenia 5 000 PLN (pi(ć 
tysi(cy złotych) lub zawieraj�cych ubezpieczenia 
dodatkowe. Nie dotyczy umów z minimaln� sum� 
ubezpieczenia w wysoko�ci 500 PLN (pi(ciuset 
złotych).  
 
§ 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
Umowa jest zawierana na czas oznaczony, nie 
krótszy ni� 5 (pi(ć) lat polisowych, jednak nie 
dłu�szy ni� do osi�gni(cia przez Ubezpieczonego 
wieku 70 (siedemdziesi(ciu) lat w przypadku umów 
ubezpieczenia z minimaln� sum� ubezpieczenia w 
wysoko�ci 5 000 PLN (pi(ciu tysi(cy złotych) i 
wi(cej. W przypadku, gdy dotyczy to umów z 
minimaln� sum� ubezpieczenia w wysoko�ci 500 
PLN (pi(ciuset złotych), umowa jest zawierana na 
czas oznaczony, nie krótszy ni� 5 (pi(ć) lat 
polisowych, jednak nie dłu�szy ni� do osi�gni(cia 
przez Ubezpieczonego wieku 80 (osiemdziesi(ciu) 
lat. Okres trwania umowy ubezpieczenia wskazany 
jest w polisie.  
 
 
§ 6 ust. 1 dotyczy wył�cznie umów ubezpieczenia z 
minimaln� sum� ubezpieczenia 5 000 PLN (pi(ć 
tysi(cy złotych) lub zawieraj�cych ubezpieczenia 
dodatkowe. Nie dotyczy umów z minimaln� sum� 
ubezpieczenia w wysoko�ci 500 PLN (pi(ciuset 
złotych).  
 

§ 2 
 
Niniejszy aneks został uchwalony przez Zarz�d 
Gerling Polska Towarzystwo Ubezpiecze� na �ycie 
Spółka Akcyjna Uchwał� Nr 52/Z/2007 z dnia 
01.05.2007 i wchodzi w �ycie z dniem 01.05.2007.  
 

Prezes Zarz�du 
Gerling Polska �ycie 

 
Sławomir Walery� 

Wiceprezes Zarz�du 
Gerling Polska �ycie 

 

 
Norbert Rawa 


