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§ 1

Na podstawie niniejszego Aneksu ulegają zmianie następujące postanowienia o.w.u.:

1) § 6 ust. 1 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„spiętrzenia wody spowodowanego niedostateczną przepustowością kanalizacji powstałą wskutek zaniedbania Ubezpieczonego”;

2) § 6 ust. 1 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„przesiąkania opadów przez dach lub zawalenia się dachu na skutek braku konserwacji dachu, niezachowania jego ciągłości w tym przesiąkania lub prze-
lania przez otwory okienne, wentylacyjne i odprowadzające”;

3) § 6 ust. 1 pkt 20 otrzymuje następujące brzmienie:
„braku konserwacji mieszkania/pomieszczenia gospodarczego”;

4) § 6 ust. 1 pkt 22 otrzymuje następujące brzmienie:
„braku ciągłości pokrycia dachu spowodowanego błędem w jego wykonaniu, wykonaniem niezgodnie z projektem lub niewykonywaniem napraw albo
jeżeli Ubezpieczony wykonał dane prace sam lub powierzył je osobom nie trudniącym się zawodowo danym rodzajem prac lub gdy Ubezpieczony nie
potrafi wykazać komu dane prace rzeczywiście zlecił lub gdy zaniechał wykonywania napraw”;

5) § 6 ust. 1 pkt 23 otrzymuje następujące brzmienie:
„nieszczelności przewodów kominowych lub rozprowadzających ciepło, jak również błędem w ich wykonaniu, wykonaniem niezgodnie z projektem lub
niewykonywaniem napraw albo jeżeli Ubezpieczony wykonał dane prace sam lub powierzył je osobom nietrudniącym się zawodowo danym rodzajem
prac lub gdy Ubezpieczony nie potrafi wykazać komu dane prace rzeczywiście zlecił lub gdy zaniechał wykonywania napraw”;

6) § 6 ust. 1 dotychczasową treść punktów 22 i 23 oznacza się odpowiednio numerami punktów 24 i 25;

7) § 8 ust. 11 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„zabezpieczenia elektroniczne – systemy alarmowe, które chronią całość budynku/ lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia oraz mają zapewnioną
stałą, bieżącą konserwację i przeglądy przez wyspecjalizowaną firmę minimum raz w roku”.

§ 2

Niniejszy Aneks nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wszystko Co w Domu została przyjęty uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 234/2007
z dnia 6 grudnia 2007 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 17 grudnia 2007 r.

Aneks nr 1
do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wszystko Co w Domu
przyjętych uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 87/2007
z dnia 11 lipca 2007 r. (dalej zwanych: o.w.u.)

Paweł Dangel
Prezes Zarządu


