Aneks 01/14
do umów ubezpieczenia łączących Towarzystwo
z Ubezpieczającymi
W związku z oferowaną Klientom usługą, świadczoną drogą elektroniczną, przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (zwane dalej
Towarzystwem), niniejszym rozszerzone zostały, na korzyść Ubezpieczających i Ubezpieczonych, dotychczasowe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Zaproponowane przez Towarzystwo zmiany określone poniżej umożliwiają szybsze i łatwiejsze dokonywanie zmiany w umowie ubezpieczenia przy użyciu telefonu
i systemu IVR oraz Internetu.
I.

„Zmiany w Umowie ubezpieczenia (w tym zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej) oraz aktualizacja danych osobowych i teleadresowych mogą zostać dokonane
na wniosek Ubezpieczającego w innej formie niż pisemna, za zgodą Towarzystwa. W przypadku Umów ubezpieczenia zawartych na cudzy rachunek Ubezpieczający
może wnioskować o zmianę umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczonego.”

II. „W trakcie obowiązywania Umowy Ubezpieczający lub Ubezpieczony (w przypadku umów grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapitałowym) może dokonać zmiany programu inwestycyjnego w innej formie niż pisemna, za zgodą Towarzystwa.” (zmiana dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia na
życie z Funduszem Inwestycyjnym* / Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz umów grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapitałowym, które umożliwiają inwestowanie środków w jeden fundusz jednocześnie)
III. „W trakcie obowiązywania Umowy Ubezpieczający może dokonać zmiany podziału składki inwestowanej przypadającej na program inwestycyjny oraz przenieść
całość lub część środków wybranego programu inwestycyjnego do innego programu inwestycyjnego w innej formie niż pisemna, za zgodą Towarzystwa.” (zmiana
dotyczy umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które umożliwiają inwestowanie środków w więcej niż jeden fundusz
jednocześnie)
IV. „Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego związane z Umową mogą być przekazywane w innej formie niż
pisemna, za zgodą Towarzystwa. Korespondencja wysyłana przez Towarzystwo do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego będzie przekazywana
pisemnie pod ostatni wskazany adres Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo.”
Niniejszy aneks stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczającemu przysługuje termin 14 dni od dnia otrzymania aneksu na wyrażenie sprzeciwu co do proponowanych zmian. Brak sprzeciwu w oznaczonym terminie
skutkuje wejściem aneksu w życie.
Warszawa, dnia 6 października 2014 roku

Łukasz Kalinowski
Prezes Zarządu Towarzystwa

Agata Lem-Kulig
Członek Zarządu Towarzystwa

* Dotyczy umów zawartych przed datą 1 stycznia 2004 r.
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