Aneks nr 2
do Ogólnych warunków ubezpieczenia ASSISTANCE DOMOWY
dla posiadaczy rachunków Eurokonto Aktywne Plus,
Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto
Prestiżowe zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 22/2009
z dnia 13 marca 2009 roku wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym
uchwałą Zarządu nr 139/2015 z dnia 6 października 2015 roku
§1

1.
Wprowadza się Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, umieszczaną po stronie tytułowej a przed § 1 OWU o następującej treści:

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
WZORCA UMOWY

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń

§ 1 ust. 2 i 5-9
§2
§3
§ 5 ust. 1- 3

2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§3
§4
§ 5 ust. 4

1.
Zmianie ulega § 6 ust.1 OWU i otrzymuje następujące brzmienie:
W kwestiach nieunormowanych niniejszymi OWU oraz umową ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

5.
W § 6 zostaje dodany ust. 6 OWU w następującym brzmieniu:
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

2.
Zmianie ulega § 6 ust. 2 OWU i otrzymuje następujące brzmienie:
Składka jest ustalana i pobierana w złotych polskich (PLN).

6.
Dotychczasowy § 6 ust. 4 OWU otrzymuje numer 7.

3.
Zmianie ulega § 6 ust. 4 OWU i otrzymuje następujące brzmienie:
Ubezpieczony ma możliwość złożenia u Ubezpieczającego rezygnacji
z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie jej trwania. Skutkiem rezygnacji jest wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wobec Ubezpieczonego.
Ubezpieczony nie ponosi żadnych opłat z tytułu rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej.
4.
W § 6 zostaje dodany ust. 5 OWU w następującym brzmieniu:
Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego,
uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§2
Niniejszy aneks nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Pakietu pomocnego (assistance) „Pomoc w domu” dla posiadaczy pakietu: Eurokonto
Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto
Prestiżowe został zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A.
nr 299/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku i znajduje zastosowanie do umów
zawartych od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Veit Stutz
Prezes Zarządu

Krzysztof Szypuła
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Świątek
Wiceprezes Zarządu

–1–

Radosław Kamiński
Wiceprezes Zarządu

Jerzy Visan
Wiceprezes Zarządu

Aneks nr 2 Home Eurokonto Aktywne Plus 2009 12/15
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