
Nazwa Oddziału

Nr polisy

Ubezpieczający:

Imię (imiona) i nazwisko/nazwa firmy

Adres zamieszkania/siedziba firmy

Część A: Zmiana częstotliwości opłacania składek

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, na jakich została zawarta przeze mnie umowa ubezpieczenia potwierdzona 

polisą nr wnoszę o zmianę częstotliwości opłacania składek.

Dotychczasowa częstotliwość opłacania składek:

roczna półroczna kwartalna miesięczna

Nowa częstotliwość opłacania składek:

roczna półroczna kwartalna miesięczna

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jeżeli dotychczasowa składka była obciążona zwyżkami z tytułu podwyższonego ryzyka, nowa składka będzie nimi

obciążona w takich samych proporcjach jak dotychczasowa.

Pozostałe warunki umowy ubezpieczenia pozostają bez zmian.

* Zmiany częstotliwości opłacania składek można dokonywać wyłącznie w rocznicę polisy, a powyższy formularz należy przesłać do Wydziału Obsługi Polis na dwa miesiące
przed rocznicą polisy.

Indywidualne
Ubezpieczenia na życie

Formularz zmiany częstotliwości i trybu opłacania składek*

Część B: Zmiana trybu opłacania składek

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, na jakich została zawarta przeze mnie umowa ubezpieczenia potwierdzona 

polisą nr wnoszę o zmianę trybu opłacania składek.

Dotychczasowy tryb opłacania składek:

gotówka polecenie zapłaty przelew

Nowy tryb opłacania składek:

polecenie zapłaty „Zgoda do obciążania rachunku“ dołączona do formularza

gotówka przelew

Pozostałe warunki umowy ubezpieczenia pozostają bez zmian.

* Zmiany trybu opłacania składek można dokonywać w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wszystkie składki, których termin wymagalności 
przypadał przed datą podpisania powyższego formularza były opłacone. Powyższy formularz należy przesłać do Wydziału Obsługi Polis nie później niż na 2 tygodnie 
przed terminem wymagalności kolejnej składki. Jeżeli powyższy formularz zostanie złożony po tym terminie Towarzystwo nie gwarantuje realizacji płatności w drodze 
polecenia zapłaty.

Uwaga: Nowy tryb opłacania składek będzie obowiązywać począwszy od pierwszej składki, której data wymagalności przypada po dniu podpisania niniejszego formularza pod
warunkiem jednoczesnego złożenia upoważnienia T.U. Allianz Życie Polska S.A. do obciążania rachunku bankowego Ubezpieczającego w drodze polecenia zapłaty kwotami 
wynikającymi z tytułu umowy ubezpieczenia (dokument „zgoda do obciążania rachunku“).

Prosimy o potwierdzenie zmiany dokonanej w zakresie:

części A                   części B
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Data i podpis Ubezpieczającego Data i podpis Agenta Ubezpieczeniowego

Nazwa banku

Numer rachunku

Nazwa rachunku (właściciel)

Rachunek bankowy Ubezpieczającego


