Załącznik nr 4 do Uchwały nr 290/2011
Zarządu HDI Asekuracja TU S.A.
z dnia 20 grudnia 2011 roku

ANEKS NR 1
do Ogólnych warunków ubezpieczenia HDI Rodzina
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja TU S.A.
nr 219/2011 dnia 13 września 2011 r.

§ 1.
W Ogólnych warunkach ubezpieczenia HDI Rodzina wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 34 Wyłączenia ogólne ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,”
2) W § 34 Wyłączenia ogólne ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków.”
3) W § 34 Wyłączenia ogólne dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy ubezpieczeń: odpowiedzialności cywilnej
w życiu prywatnym i odpowiedzialności cywilnej w związku z budową domu.”
4) W § 34 Wyłączenia ogólne dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 4.
5) W § 50 Sposób opłacania i zwrotu składki ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. HDI może potrącać zaległą składkę/ratę składki z kwoty odszkodowania/świadczenia wypłacanego
na rzecz ubezpieczającego, w przypadku gdy termin jej płatności przypadał przed dniem wypłaty
odszkodowania/świadczenia.”
6) W § 51 Prawa i obowiązki Ubezpieczającego ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) udzielić przedstawicielowi HDI pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej
rozmiarów i wysokości, w tym przedstawić dokumentację niezbędną do likwidacji szkody, o którą
HDI prosiło w pismach,”
7) W § 60 Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania/świadczenia w ubezpieczeniu następstw
nieszczęśliwych wypadków skreśla się ust. 5, a dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 5.

§ 2.
Niniejszy Aneks nr 1 został zatwierdzony Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
nr 290/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.
§ 3.
Niniejszy Aneks nr 1 ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 16 stycznia 2012 r.
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