ANEKS NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z
UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM
KAPITAŁOWYM
„MEGA UBEZPIECZENIE” (IFK 13)
dalej „OWU”

§1
W treści Ogólnych Warunków Dodatkowego
Ubezpieczenia Operacji Chirurgicznych IPO 13
dokonuje się następujących zmian:
1) ust. 6 w § 4 otrzymuje następujące
brzmienie:
„Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego, odpowiedzialność Towarzystwa z
tytułu wystąpienia operacji chirurgicznej u
Ubezpieczonego polega na obowiązku wypłaty
Ubezpieczonemu lub w przypadku śmierci
Ubezpieczonego
osobie
uprawnionej
do
otrzymania świadczenia, zgodnie z odpowiednimi
zapisami ogólnych warunków, świadczenia w
wysokości
wskazanej
w
Tabeli
Operacji,
stanowiącej Załącznik nr 1 do ogólnych warunków
ubezpieczenia dodatkowego, określonej jako %
aktualnej na dzień zajścia zdarzenia sumy
ubezpieczenia ustalonej przez strony w umowie
ubezpieczenia podstawowego. W przypadku, gdy
aktualna na dzień zajścia zdarzenia suma
ubezpieczenia ustalona przez strony w umowie
ubezpieczenia podstawowego będzie wyższa niż
100 000 (sto tysięcy) złotych, podstawę wyliczenia
świadczenia należnego Ubezpieczonemu z tytułu
wystąpienia operacji chirurgicznej stanowić będzie
kwota 100 000 (sto tysięcy) złotych.”
2) ust. 1 w § 4 otrzymuje następujące
brzmienie:
„Wysokość miesięcznej składki za ochronę z tytułu
umowy ubezpieczenia dodatkowego, zawartej na
podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia
dodatkowego, stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia
z tytułu umowy ubezpieczenia podstawowego
aktualnej na dzień ustalenia składki, ale nie więcej
niż 100 000 (sto tysięcy) złotych oraz miesięcznego
współczynnika
ryzyka,
gdzie
miesięczny
współczynnik ryzyka jest równy ilorazowi rocznego
współczynnika ryzyka dla niniejszej umowy
ubezpieczenia dodatkowego, określonego w
Tabeli Opłat i Minimalnych Wartości, stanowiącej
Załącznik nr 1 do ogólnych warunków, i liczby
dwanaście. Roczny współczynnik ryzyka zależy od
płci i jest ustalany na podstawie wieku
Ubezpieczonego na dzień, w którym opłata jest
należna.”
3) ust. 8 w § 4 otrzymuje następujące
brzmienie:
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Łączna kwota świadczeń, o których mowa w ust. 6
powyżej wypłaconych przez Towarzystwo w czasie
trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego z
tytułu wykonanych operacji nie może przekroczyć
100% sumy ubezpieczenia ustalonej przez strony
w umowie ubezpieczenia podstawowego oraz
kwoty 100 000 (sto tysięcy) zł. Powyższe
ograniczenie
odpowiedzialności
Towarzystwa
stosuje się także do całego okresu trwania
odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu umowy
ubezpieczenia podstawowego.
4) ust. 4 w § 7 otrzymuje następujące
brzmienie:
„Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy
ubezpieczenia dodatkowego wygasa w dniu
zajścia zdarzenia, w przypadku, gdy wypłacone
świadczenie z tytułu tego zdarzenia oraz
świadczenia wcześniej wypłacone osiągną łącznie
wysokość
odpowiadającą
100%
sumy
ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia
podstawowego lub kwocie 100 000 (stu tysięcy)
złotych.”
§2
Pozostałe
zapisy
Ogólnych
Warunków
Ubezpieczenia
na
Życie
związanego
z
Ubezpieczeniowym
Funduszem
Kapitałowym
„Mega Ubezpieczenie” (IFK 13) pozostają bez
zmian.
§3
Niniejszy Aneks stanowiący integralną część OWU
został uchwalony przez Zarząd HDI-Gerling Życie
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Spółka
Akcyjna
Uchwałą nr 212/HDI/2009 z dnia 28.09.2009 roku i
wchodzi w życie z dniem 05.10.2009 roku i
stosować się będzie do umów ubezpieczenia, do
których zastosowanie znajdują postanowienia
OWU.
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