Errata

do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i śmierci
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – indeksy ŚW/98/05/04, ŚW/02/06/21,
ŚW/04/01/01, ŚW/07/08/10, ŚW/12/12/17 (dalej: OWUD)

Biorąc pod uwagę, że Ubezpieczający zawarł z AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. (dalej: AXA) umowę ubezpieczenia na podstawie Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Złoty Środek – indeksy ZS/01/03/01, ZS/02/06/21, ZS/03/09/15, ZS/04/01/01, ZS/04/10/01 lub ZS/07/08/10 (dalej: OWU) i zawnioskował
o odstępstwo od zasad przewidzianych w OWUD w zakresie zniesienia jednego z wymogów przyznania świadczenia z tytułu OWUD,
tj. wymogu orzeczenia częściowego trwałego inwalidztwa na minimalnym poziomie 6%, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki
przez Ubezpieczającego, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony zgodnie z poniższym:

§1
1.	
Na podstawie postanowień niniejszej erraty do OWUD wprowadza się zmianę polegającą na zniesieniu wymogu orzeczenia
częściowego trwałego inwalidztwa w wysokości co najmniej 6% dla włączenia częściowego trwałego inwalidztwa do zakresu
ubezpieczenia. Oznacza to, że AXA obejmuje ochroną również zdarzenia, za które zostało orzeczone trwałe inwalidztwo mniejsze
niż 6%.
2.	
Na treść umowy ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków Stron składają się również postanowienia wynikające z niniejszej
erraty.
3.	
Postanowienia w żaden sposób nie naruszają praw Ubezpieczających, Ubezpieczonych, Uposażonych oraz osób uprawnionych
z umów ubezpieczenia zawartych z AXA.
4.	
W razie gdy Ubezpieczający jest inny niż Ubezpieczony, Ubezpieczający obowiązany jest przekazać Ubezpieczonemu informacje
o prawach i obowiązkach wynikających z niniejszej erraty, w sposób przyjęty u danego Ubezpieczającego. W przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu informacji Ubezpieczający ponosi wobec Ubezpieczonego odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§2
1.

Pozostałe postanowienia umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianie.

2.	
Postanowienia erraty zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA nr 1/09/07/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. i wchodzą w życie
z dniem 19 lipca 2015 r.
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