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Regulamin
promocji IKZE
I. Organizator promocji
Promocję organizuje AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 („AXA”).

II. Czas trwania promocji
Promocja trwa od 12 kwietnia 2012 roku do odwołania.
Informacja o odwołaniu promocji oraz o terminie jej zakończenia będzie dostępna u przedstawicieli AXA uprawnionych
do dystrybuowania promowanych produktów ubezpieczeniowych oraz na stronie www.axa.pl nie później niż na 7 dni
przed dniem zakończenia promocji.

III. Osoby uprawnione do udziału w promocji
Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która w trakcie trwania promocji złoży AXA prawidłowo wypełniony
wniosek o zawarcie na swoją rzecz, jako Oszczędzającego, ubezpieczenia na życie na podstawie Ogólnych warunków
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi IKZE ze składką opłacaną regularnie o indeksie
IKZE/12/04/12 („OWU IKZE”).

IV. Zasady promocji
1. W ramach promocji osoba spełniająca warunki opisane w pkt. III może zawrzeć z AXA umowę ubezpieczenia na
życie, na podstawie OWU IKZE, ze składką ochronną z tytułu śmierci Oszczędzającego wynoszącą 0 zł przez cały
okres umowy ubezpieczenia, o ile Oszczędzający nie dokona wypłaty transferowej. W przypadku jej dokonania od
miesiąca polisy następującego po dniu złożenia dyspozycji wypłaty transferowej składka ochronna z tytułu śmierci
Oszczędzającego jest równa kwocie wskazanej w Tabeli opłat i limitów. Pozostałe warunki umowy ubezpieczenia na
życie, w tym wysokość składki ochronnej z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej nie ulegają zmianie.
2. W razie wątpliwości powyższe postanowienia mają pierwszeństwo przed stosowną Tabelą opłat i limitów.

V. Postanowienia końcowe

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 360 540 000 zł – wpłacony w całości

0630312

Warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi IKZE ze składką opłacaną regularnie,
w tym prawa i obowiązki Oszczędzającego, zostały określone w OWU IKZE oraz innych dokumentach tam wskazanych.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 1/15/03/2012 z dnia 15 marca 2012 r.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2012 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie
zawieranych po tej dacie.

