ANEKS NR 7
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE ZE SKŁADK JEDNORAZOW
ZWIZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM „POTOK +” (JTF 03)
dalej „OWU”

§1
W § 29 OWU ust. 4 otrzymuje nast>puj?ce brzmienie:
„Ubezpieczaj?cy moe odst?pić od umowy dor>czaj?c Gerling
Polska ycie pisemne owiadczenie o odst?pieniu od umowy.
Ubezpieczaj?cy nieb>d?cy przedsi>biorc? moe odst?pić od
umowy ubezpieczenia w okresie 30 (trzydziestu) dni, za
przedsi>biorca w okresie 7 (siedmiu) dni, licz?c od daty
zawarcia umowy. W przypadku odst?pienia od umowy
Gerling Polska ycie zwróci Ubezpieczaj?cemu kwot>
pobranej składki za ochron>, po potr?ceniu kwoty nalenej
Gerling Polska ycie za okres udzielania ochrony
ubezpieczeniowej oraz wypłaci Ubezpieczaj?cemu kwot>
wykupu równ? wartoci indywidualnego rachunku, według
zasad okrelonych w § 19 ust. 1-3. Kwota ta nie jest
pomniejszana o nalene opłaty przewidziane umow?.”
§2
W § 30 OWU ust. 3 otrzymuje nast>puj?ce brzmienie:
„Jeeli w zwi?zku z wygani>ciem umowy ubezpieczenia
niniejsze warunki przewiduj? wypłat> Ubezpieczaj?cemu
kwoty wykupu równej wartoci indywidualnego rachunku,
albo wartoci konta funduszowego, albo wartoci

dodatkowego konta funduszowego, kwota wykupu
wyst>puje, o ile wskazana dla danego przypadku
wygani>cia umowy wartoć indywidualnego rachunku, albo
wartoć konta funduszowego, albo wartoć dodatkowego
konta funduszowego, obliczona według stanu na dzie
wykupu b>dzie wi>ksza od zera. Kwota wykupu nie jest
oprocentowana.”
§3
Pozostałe zapisy Ogólnych Warunków Terminowego
Ubezpieczenia na ycie ze Składk? Jednorazow? Zwi?zanego
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Potok+” (JTF
03) pozostaj? bez zmian.
§4
Niniejszy Aneks stanowi?cy integraln? cz>ć OWU został
uchwalony przez Zarz?d Gerling Polska Towarzystwo
Ubezpiecze na ycie Spółka Akcyjna Uchwał? nr
124/Z/2007 z dnia 22.10.2007 oraz wchodzi w ycie z
dniem 01.11.2007 i stosować si> b>dzie do umów
ubezpieczenia zawartych pocz?wszy od 01.11.2007.
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