
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o Dodatkowej Umowie Ubezpieczenia w razie Zachorowania na Nowotwór Złośliwy, o której zawarcie na rzecz 
Ubezpieczonego wnioskujesz w czasie trwania umowy: Ubezpieczenia Uniwersalnego, Ubezpieczenia Uniwersalnego Plus albo Ubezpieczenia Uniwersalnego 
Perspektywa (dalej: umowa ubezpieczenia uniwersalnego). Znajdziesz tu informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia tej umowy, przysługujących świad-
czeniach oraz istotnych ograniczeniach odpowiedzialności Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: Towarzystwo). Zwracamy uwagę, że pełne infor-
macje o dodatkowej umowie ubezpieczenia, w tym dotyczące ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w warunkach ogólnych 
tej umowy, które są dostępne na naszej stronie internetowej www.aviva.pl. 

Czas trwania umowy dodatkowej: umowa dodatkowa jest zawierana na 1 rok, przy czym pierwsza umowa jest zawierana na okres do najbliższej albo do 
kolejnej rocznicy ubezpieczenia (w zależności od tego, kiedy przypada dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w tej umowie). Umowa jest zawierana na 
kolejne roczne okresy, na podstawie oferty przedstawionej przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami opisanymi w warunkach ogólnych.
Ochrona Ubezpieczonego z tytułu umowy dodatkowej kończy się w związku z: 
• rozwiązaniem tej umowy dodatkowej, 

• rozwiązaniem umowy ubezpieczenia uniwersalnego,

• przekształceniem umowy ubezpieczenia uniwersalnego w umowę ubezpieczenia bezskładkowego,

• zawieszeniem opłacania składki za umowę ubezpieczenia uniwersalnego przed upływem 12 miesięcy trwania umowy dodatkowej,

• upływem okresu, na jaki umowa dodatkowa została zawarta w przypadku, gdy Towarzystwo nie przedstawiło oferty jej zawarcia na następny okres, 

• wystąpieniem zachorowania na nowotwór złośliwy skutkującego wypłatą świadczenia,

• uznaniem przez Towarzystwo roszczenia z tytułu Ubezpieczenia Składki. 

Opłacanie składek za umowę dodatkową: łącznie ze składką za umowę ubezpieczenia uniwersalnego, w terminach wskazanych w dokumencie ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje zachorowanie Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy. 

Suma ubezpieczenia i świadczenie 
Świadczenie jest równe 100% sumy ubezpieczenia. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie w szczególności nie obejmuje: 
• zachorowania na nowotwór złośliwy, jeżeli Ubezpieczony zmarł w ciągu 30 dni od jego wystąpienia,

• zachorowania na nowotwór złośliwy, które wystąpiło w ciągu pierwszych 90 dni ochrony z tytułu pierwszej umowy dodatkowej,

• zachorowania na nowotwór złośliwy będącego następstwem schorzeń lub innych stanów chorobowych rozpoznanych lub leczonych przed zawarciem 
pierwszej dodatkowej umowy ubezpieczenia.

Dokument ten obowiązuje od 23 lutego 2018 r. i został przygotowany na podstawie warunków ogólnych i załączników do nich, aktualnych w dniu jego wejścia 
w życie. 
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