
1

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO 
RAB/JUN/1/2017

§ 1.

Oferowanie na warunkach rabatowych (dalej: Program rabatowy) ochrony 
ubezpieczeniowej przysługującej z  tytułu umów ubezpieczenia uniwersalnego 
juniorGO, zawieranych ze spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Uniwersalnego juniorGO 
wraz z ogólnymi warunkami dodatkowych umów ubezpieczenia, ma miejsce 
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).

§ 2.

1. Organizatorem Programu rabatowego jest Aviva Towarzystwo Ubezpie-
czeń na Życie S.A. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, wpisane 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego pod numerem KRS 0000002561, NIP: 526-020-99-75, 
wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł, wysokość kapitału wpła-
conego: 74 287 500 zł (dalej: Organizator).

2. Program rabatowy trwa od dnia 10 kwietnia 2017 roku do odwo-
łania. O odwołaniu Programu rabatowego Organizator poinformuje na 
stronie www.aviva.pl oraz w swojej corocznej propozycji podwyższenia 
w  Umowie juniorGO z Programem rabatowym wysokości Regularnej 
składki inwestycyjnej z tytułu Umowy głównej (dalej: Propozycja Indek-
sacji). 

3. Programem rabatowym zostaje objęta każda osoba (dalej: Uczestnik), 
która zawarła umowę ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Uniwersalnego juniorGO, o ile są spełnione warunki okre-
ślone poniżej (dalej: Umowa juniorGO z Programem rabatowym):  

a. Uczestnik złożył wniosek o udział w Programie rabatowym, przy 
czym złożenie wniosku może nastąpić w ramach wniosku ubezpie-
czeniowego o zawarcie Umowy juniorGO z Programem rabatowym 
albo w terminie późniejszym. Organizator może odstąpić od wymogu 
złożenia przez Uczestnika wniosku o udział w Programie rabatowym. 

b. Ubezpieczony w Umowie juniorGO z Programem rabatowym jest 
jednocześnie Ubezpieczonym w ramach:

i. trwającej umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogól-
nych Warunków Ubezpieczenia Uniwersalnego juniorGO bez 
Programu rabatowego, nie będącej w statusie umowy ubezpie-
czenia bezskładkowego (chyba, że Wartość Rachunku świadczeń 
jest wyższa od zera), w której ochroną ubezpieczeniową jest 
objęte inne dziecko Ubezpieczonego niż to będące Ubezpie-
czonym dzieckiem w ramach Umowy juniorGO z Programem 
rabatowym (dalej: Umowa bazowa) 

lub

ii. trwającej umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych 
Warunków Młodzieżowego Ubezpieczenia Uniwersalnego Absol-
went, nie będącej w statusie umowy ubezpieczenia bezskładko-
wego, w której Uposażonym jest inne dziecko Ubezpieczonego 
niż to będące Ubezpieczonym dzieckiem w ramach Umowy 
juniorGO z Programem rabatowym (dalej: Umowa bazowa) 

lub

iii. umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia Uniwersalnego juniorGO bez Programu 
rabatowego, w której ochroną ubezpieczeniową jest objęte inne 
dziecko Ubezpieczonego niż to będące Ubezpieczonym dziec-
kiem w ramach Umowy juniorGO z Programem rabatowym 
(Umowa bazowa). 

c. Umowa bazowa nie jest w statusie umowy ubezpieczenia z zawie-
szoną płatnością składek (dotyczy umowy zawartej na podstawie 
Ogólnych Warunków Młodzieżowego Ubezpieczenia Uniwersalnego 
Absolwent) albo z zawieszoną płatnością Regularnych składek inwe-
stycyjnych, chyba że Wartość Rachunku świadczeń jest wyższa od 
zera (dotyczy umowy zawartej na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Uniwersalnego juniorGO).

d. Umowa juniorGO z Programem rabatowym nie jest w statusie 
umowy ubezpieczenia z zawieszoną płatnością Regularnych składek 
inwestycyjnych, nie została przekształcona w umowę ubezpieczenia 
bezskładkowego, ani nie uległa rozwiązaniu. 

§ 3.

1. W ramach Programu rabatowego Uczestnikowi przysługuje łączny rabat 
w  Składce regularnej należnej z tytułu Umowy juniorGO z Programem 
rabatowym z wyłączeniem Regularnej składki inwestycyjnej z tytułu 
Umowy głównej oraz Regularnej składki z tytułu Umowy dodatkowej 
zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Dodatkowej Umowy 
Ubezpieczenia Składki (dalej: Rabat). Rabat wynosi 10 proc. (dziesięć 
procent) składki, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

2. Rabat przysługuje każdorazowo na okres jednego Roku ubezpieczenia. 

3. Jeżeli wniosek o udział w Programie rabatowym został złożony w ramach 
wniosku ubezpieczeniowego o zawarcie Umowy juniorGO z Programem 
rabatowym, wówczas Rabat po raz pierwszy przysługuje na pierwszy Rok 
ubezpieczenia. Jeżeli wniosek o udział w Programie rabatowym został 
złożony później, wówczas Rabat po raz pierwszy przysługuje na ten Rok 
ubezpieczenia, na który Organizator nie przedstawił jeszcze swojej Propo-
zycji Indeksacji i który jako pierwszy po spełnieniu warunków wskazanych 
w ust. 4-6 rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o udział w Programie 
rabatowym.

4. Organizator okresowo weryfikuje prawo Uczestnika do pozostania 
w Programie rabatowym na następny Rok ubezpieczenia oraz prawo do 
otrzymania Rabatu na ten okres (dalej: Weryfikacja) pod warunkiem, 
że Umowa juniorGO z Programem rabatowym nie została przekształ-
cona w  umowę ubezpieczenia bezskładkowego, ani nie uległa rozwią-
zaniu. Weryfikacja następuje w tym samym dniu, w którym Organizator 
sporządza swoją Propozycję Indeksacji na następny Rok ubezpieczenia.  

5. Jeżeli w dniu Weryfikacji istnieje Umowa bazowa wskazana w § 2 ust. 3 
pkt b ppkt i-ii, wówczas Uczestnik pozostaje w Programie rabatowym na 
następny Rok ubezpieczenia, a jeżeli taka Umowa bazowa nie istnieje, 
wówczas udział Uczestnika w Programie rabatowym kończy się z Rocznicą 
ubezpieczenia najbliższą po tej Weryfikacji i Uczestnikowi nie przysługuje 
prawo do jakichkolwiek dalszych Rabatów.

6. Uczestnik, który w wyniku Weryfikacji pozostaje w Programie rabatowym 
na następny Rok ubezpieczenia, otrzymuje Rabat na ten okres wyłącznie 
wtedy, gdy w dniu Weryfikacji:

a. Umowa juniorGO z Programem rabatowym nie jest w statusie umowy 
ubezpieczenia z zawieszoną płatnością Regularnych składek inwesty-
cyjnych oraz

b. Umowa bazowa wskazana w ust. 5 spełnia warunek wskazany w § 2 
ust. 3 pkt c. 

7. Jeżeli Organizator odwołał Program rabatowy, wówczas Weryfikacja nie 
jest przeprowadzana, co oznacza że:

a) Uczestnik, który otrzymał Rabat, zachowuje go wyłącznie do końca 
bieżącego Roku ubezpieczenia, na który zgodnie z zasadami wska-
zanymi w Regulaminie Rabat ten został mu uprzednio przyznany 
i  jednocześnie z upływem tego okresu jego udział w Programie 
rabatowym kończy się, o czym Organizator poinformuje Uczestnika 
w swojej najbliższej Propozycji Indeksacji i Uczestnikowi nie przysłu-
guje prawo do jakichkolwiek dalszych Rabatów;

b) Udział Uczestnika, który nie miał przyznanego Rabatu na bieżący Rok 
ubezpieczenia (dotyczy także przypadku wskazanego w ust. 3 zdanie 
drugie), kończy się z dniem odwołania Programu rabatowego, o czym 
Organizator odrębnie poinformuje Uczestnika w swojej najbliższej 
Propozycji Indeksacji i Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakich-
kolwiek dalszych Rabatów.  

8. Udział Uczestnika w Programie rabatowym kończy się z chwilą prze-
kształcenia Umowy juniorGO z Programem rabatowym w ubezpieczenie 
bezskładkowe albo jej rozwiązania. 

9. Jeżeli udział Uczestnika w Programie rabatowym zakończył się, to ponowne 
objęcie go Programem rabatowym wymaga spełnienia warunków wska-
zanych w §  2, w tym złożenia przez niego nowego wniosku o udział 
w Programie Rabatowym.   
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§ 4.

Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenia nadane im 
przez ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta 
Umowa juniorGO z Programem rabatowym oraz inne umowy ubezpieczenia, 
o których mowa w Regulaminie.   

§ 5.

1. Program rabatowy nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi lub benefi-
towymi Organizatora dotyczącymi Umowy juniorGO z Programem raba-
towym, chyba że Organizator postanowi inaczej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn 
spowodowanych okolicznościami od niego niezależnymi, w szczegól-
ności w  przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także zmiany lub poja-
wienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych 

lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów lub innych organów administracji publicznej. Zmiana 
Regulaminu może również nastąpić w przypadku rozszerzenia przez 
Organizatora zakresu Programu rabatowego. Zmiany Regulaminu nie 
będą naruszać praw nabytych przez Uczestników do dnia zmiany Regula-
minu.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpo-
wiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie interne-
towej www.aviva.pl. 

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwa  
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z 22 marca 2017 roku i wszedł w życie 
10 kwietnia 2017 roku.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
tel. +48 22 557 44 44

e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl


