Informacja o postanowieniach z wzorca umownego:
Ogólne warunki ubezpieczenia umowy dodatkowej terminowego ubezpieczenia na życie
(TUŻ/TZ/2/2021)
Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego

1. P
 rzesłanki wypłaty świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

Art. 2 wraz z definicjami pojęć z art. 1

2. O
 graniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
Towarzystwa uprawniające do odmowy wypłaty
świadczenia lub jego obniżenia

Art. 7 oraz – w zależności od rodzaju
zawartej Umowy Głównej:
Art. 23 Ogólnych warunków
ubezpieczenia „Twoje Życie” albo
Art. 32 Ogólnych warunków
ubezpieczenia „Twój Plan”

3. K
 oszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy
4. W
 artość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych
okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz
okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu
nie przysługuje

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY DODATKOWEJ
TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TUŻ/TZ/2/2021)
ART. 1 CO OZNACZAJĄ POJĘCIA, KTÓRE PISZEMY WIELKĄ LITERĄ
1. Dziecko – Ubezpieczony, który w dniu zawarcia pierwszej Umowy
Dodatkowej ma mniej niż 18 lat
2. Suma Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej – kwota, którą wypłacamy jako świadczenie ubezpieczeniowe, gdy Ubezpieczony
umiera w czasie trwania Umowy Dodatkowej; Sumę Ubezpieczenia
Umowy Dodatkowej wskazujemy w Dokumencie Ubezpieczenia
3. Uposażony – osoba, którą wskazuje Ubezpieczony, aby otrzymała
wypłatę w razie jego śmierci
4. Uposażony Zastępczy – osoba którą wskazuje Ubezpieczony, aby
otrzymała pieniądze, gdy w chwili jego śmierci Uposażeni nie żyją,
nie istnieją lub utracili prawo do świadczenia

Umowę Dodatkową zawierasz z nami na podstawie tego dokumentu.
W sprawach, o których w nim nie piszemy, stosujemy ogólne warunki
ubezpieczenia Umowy Głównej, dalej: OWU. Czytaj te dokumenty
łącznie.
W OWU znajdziesz informacje, które dotyczą także Umowy Dodatkowej
i ułatwią zrozumienie tego dokumentu:
• Jak zawrzeć z nami Umowę Dodatkową,
•	Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa w Umowie
Dodatkowej,
• Jakie są Twoje obowiązki oraz obowiązki każdego Ubezpieczonego,
• Ile kosztuje Umowa Dodatkowa,
•	Jak podwyższyć albo obniżyć Sumę Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej lub inne świadczenie,
• Na czym polega indeksacja,
• Czy i jak zawrzemy z Tobą Umowę Dodatkową na kolejny okres,
•	Kiedy możesz odstąpić od Umowy Dodatkowej albo ją wypowiedzieć i kiedy umowa ta ulega rozwiązaniu,
•	Co jest potrzebne do wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia i kiedy je
wypłacamy,
•	
W jakich okolicznościach nie wypłacamy pieniędzy z Umowy
Dodatkowej,
• Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i jak je zbieramy,
• Jak złożyć reklamację,
• W jaki sposób będą rozwiązywane ewentualne spory,
• Co jeszcze trzeba wiedzieć o tym ubezpieczeniu.

ART. 2 C
 O OBEJMUJE UBEZPIECZENIE
(PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA)
1. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy życie Ubezpieczonego.
2. W razie śmierci Ubezpieczonego w czasie ochrony ubezpieczeniowej wypłacamy Sumę Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej.
ART. 3 KIEDY KOŃCZY SIĘ UMOWA DODATKOWA
1. Umowa Dodatkowa ulega rozwiązaniu:
a) gdy upłynie okres, na który została zawarta,
b) w chwili śmierci Ubezpieczonego,
c) gdy minie ostatni dzień Miesiąca Polisowego, w którym otrzymujemy Twoje oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Dodatkowej,
d) gdy zostanie rozwiązana Umowa.
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2. Nie przedstawiamy Ci propozycji zawarcia kolejnej Umowy Dodatkowej, jeśli w pierwszym dniu tej umowy pełnoletni Ubezpieczony
miałby 70 lat lub więcej, a Dziecko miałoby 18 lat lub więcej.

bierców Ubezpieczonego bez względu na to, czy w tym konkretnym
przypadku zachodzą przesłanki do dziedziczenia ustawowego.
Osobom tym pieniądze przypadają w kolejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego.
8. Jeśli Ubezpieczony umiera w czasie ochrony ubezpieczeniowej,
to wypłacamy Sumę Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej, która
obowiązuje w dniu jego śmierci.

ART. 4 ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE
1. Miesięczna składka za Umowę Dodatkową jest zgodna z naszą
taryfą składek i zależy od:
a) Wieku Ubezpieczonego,
b) Sumy Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej,
c) wyniku naszej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
2. Składka za Umowę Dodatkową jest częścią Składki.

ART. 6 C
 O JEST POTRZEBNE DO WYPŁATY PIENIĘDZY
Z UBEZPIECZENIA
Abyśmy mogli ustalić, czy i w jakiej wysokości wypłata się należy
i wypłacić pieniądze z ubezpieczenia, potrzebujemy zawiadomienia
o śmierci Ubezpieczonego oraz:
a) wniosku o wypłatę od osoby, która zgodnie z Umową Dodatkową
jest uprawniona do świadczenia,
b) kopii dokumentu, który potwierdza tożsamość osoby składającej
wniosek o wypłatę,
c) skróconego odpisu aktu zgonu a także kopii karty zgonu lub dokumentacji medycznej, która zawiera informację o przyczynie śmierci;
jeśli nie jest możliwe dostarczenie tych dokumentów, to prosimy
o dostarczenie innych, które potwierdzają śmierć i jej przyczynę.
Jeśli zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski, potrzebujemy
dokumentu wystawionego przez uprawnione do stwierdzenia śmierci
organy państwa, w którym to zdarzenie nastąpiło.

ART. 5 K
 OMU I ILE PIENIĘDZY WYPŁACAMY
(ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE)
1. Pieniądze z Umowy Dodatkowej wypłacamy Uposażonemu,
którego wskazuje Ubezpieczony.
2. Ubezpieczony może wskazać więcej niż jednego Uposażonego
i określić, jak mamy podzielić wypłatę. Jeśli nie wskaże tego
podziału – dzielimy ją na równe części.
3. W każdej chwili Ubezpieczony może zmienić lub odwołać Uposażonego. Zmiana obowiązuje od dnia, w którym otrzymujemy jego
oświadczenie.
4. Jeśli Uposażony umiera przed śmiercią Ubezpieczonego albo
umyślnie przyczynia się do jego śmierci, to tę część, która by mu
przypadała, dzielimy i wypłacamy proporcjonalnie pozostałym
Uposażonym.
5. Jeśli w dniu śmierci Ubezpieczonego Uposażony, który nie jest
osobą fizyczną, już nie istnieje, to tę część, która by mu przypadała,
dzielimy i wypłacamy proporcjonalnie pozostałym Uposażonym.
6. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych, to
pieniądze wypłacamy Uposażonym Zastępczym, z zachowaniem
zasad, które stosujemy do Uposażonych.
7. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych
ani Uposażonych Zastępczych, to pieniądze z tytułu jego śmierci
wypłacamy osobom, które tworzą krąg ustawowych spadko-

ART. 7 W
 JAKICH OKOLICZNOŚCIACH NIE WYPŁACAMY PIENIĘDZY
Z UMOWY DODATKOWEJ
Poza okolicznościami, które wskazujemy w OWU w odniesieniu
do Umowy Dodatkowej, nie ponosimy odpowiedzialności i nie wypłacamy pieniędzy także wtedy, gdy śmierć Ubezpieczonego następuje
w wyniku samobójstwa w ciągu 2 lat od dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej z tytułu pierwszej Umowy Dodatkowej.
Zarząd Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
zatwierdził ten dokument uchwałą z 24 listopada 2021 r. Ogólne warunki
ubezpieczenia Umowy Dodatkowej wchodzą w życie 11 grudnia 2021 r.
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