ANEKS DO UMOWY NR ……………………………………..….……………..…….
Z DNIA …………………………………. („UMOWA UBEZPIECZENIA”)

w Warszawie, pomiędzy:

zawarty w dniu

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031094,
wysokość kapitału zakładowego 89 308 936,29 zł w całości wpłacony, NIP 521-04-19-914, REGON 010630940, reprezentowaną przez:
-

,

zwaną dalej „Towarzystwem”

a

Imię, Nazwisko
PESEL
Nr dowodu osobistego
Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

zwanym/zwaną dalej „Ubezpieczającym”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
W związku z realizacją zadeklarowanych przez Towarzystwo zobowiązań objętych treścią decyzji RLU nr 4/15 wydanej przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Porozumienia
zawartego w dniu 19 grudnia 2016 r. z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Porozumienie”), polegających w szczególności na
umożliwieniu Ubezpieczającym, będącym na dzień 1 grudnia 2016 r. Stronami Umów Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym zawartych z Towarzystwem na podstawie wskazanych w Porozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, obniżenia kosztu wykupu
całkowitego ubezpieczenia, wyrażonego opłatą likwidacyjną albo wskaźnikiem wartości wykupu całkowitego, związanego z rozwiązaniem przez
Ubezpieczającego takiej Umowy, Strony zawarły Aneks o następującej treści:
§ 1.
1.

2.
3.

Strony postanawiają zmienić treść Umowy Ubezpieczenia w ten sposób, że koszt wykupu całkowitego wyrażony opłatą likwidacyjną albo
wskaźnikiem wartości wykupu całkowitego, do którego poniesienia Ubezpieczający jest zobowiązany na podstawie Umowy Ubezpieczenia w
związku z jej rozwiązaniem przez Ubezpieczającego, będzie wynosić 4 (słownie: cztery) % sumy Składek Ubezpieczeniowych wpłaconych przez
Ubezpieczającego od momentu zawarcia przez Strony Umowy Ubezpieczenia, do zapłaty których Ubezpieczający był zobowiązany na
podstawie Umowy Ubezpieczenia.
Wysokość kosztu wykupu całkowitego określonego w §1 ust. 1 powyżej ma zastosowanie w każdym roku trwania Umowy Ubezpieczenia, w
którym na mocy Umowy Ubezpieczenia przewidziane jest obciążenie Ubezpieczającego kosztem wykupu całkowitego.
Jeżeli dotychczasowe warunki Umowy Ubezpieczenia w zakresie kosztu wykupu całkowitego są korzystniejsze dla Ubezpieczającego niż
warunki wynikające z niniejszego Aneksu, zastosowanie znajdują dotychczasowe warunki Umowy Ubezpieczenia.
§ 2.

Zawarcie niniejszego Aneksu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Ubezpieczającego do realizacji jego prawnie chronionych interesów, w tym w
zakresie dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w większym rozmiarze niż wynika to z obniżenia kosztu wykupu całkowitego w związku z
zawarciem niniejszego Aneksu.
§ 3.
1.
2.
3.

Zawarcie niniejszego Aneksu jest możliwe w każdym czasie do momentu rozwiązania Umowy Ubezpieczenia.
Zmiany określone w niniejszym Aneksie wchodzą w życie w dniu jego zawarcia.
Niniejszy Aneks uważa się za zawarty w dniu nadania przez Towarzystwo Ubezpieczającemu przesyłki zawierającej jeden egzemplarz Aneksu
podpisany przez obie Strony.
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§ 4.
Pozostałe postanowienia Umowy Ubezpieczenia nie ulegają zmianie.
§ 5.
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Ubezpieczający / imię i nazwisko

Towarzystwo / imię i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentacji
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