8EH]SLHF]HQLH1DVWĊSVWZ1LHV]F]ĊĞOLZ\FK:\SDGNyZ
'RNXPHQW]DZLHUDMąF\LQIRUPDFMHRSURGXNFLHXEH]SLHF]HQLRZ\P

3U]HGVLĊELRUVWZR$9,9$7RZDU]\VWZR8EH]SLHF]HĔ2JyOQ\FK6$3ROVND
=H]ZROHQLH%6
3URGXNW*5212
3HáQHLQIRUPDFMHSRGDZDQHSU]HG]DZDUFLHPXPRZ\XEH]SLHF]HQLDLLQIRUPDFMHXPRZQHSRGDQHVąZ2JyOQ\FK:DUXQNDFK8EH]SLHF]HĔ1DVWĊSVWZ
1LHV]F]ĊĞOLZ\FK:\SDGNyZ*URQR15SU]\MĊW\FK8FKZDáą=DU]ąGX]GQLDURNXRUD]SROLVLH
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
8EH]SLHF]HQLHJUXSRZH G]LDá,,LJUXSD ]=DáąF]QLNDGR8VWDZ\RG]LDáDOQRĞFLXEH]SLHF]HQLRZHMLUHDVHNXUDF\MQHM
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

x :Z\QLNXZ\SDGNXVWDWNXSRZLHWU]QHJRQLHOLFHQFMRQRZDQ\FKOLQLLORWQLF]\FK
x -DNREH]SRĞUHGQLOXESRĞUHGQLUH]XOWDWDNWyZWHUURU\]PXG]LDáDĔZRMHQQ\FKG]LDáDĔ
]EURMQ\FK]DPLHV]HN

3U]HGPLRWL]DNUHVXEH]SLHF]HQLD

x -DNRZ\QLN]DZRGRZHJRXSUDZLDQLDVSRUWXSU]H]XEH]SLHF]RQHJR
x -DNR Z\QLN XG]LDáX XEH]SLHF]RQHJR Z ]DMĊFLDFK ]ZLĊNV]RQHJR U\]\ND XWUDW\ Ī\FLD
OXE ]GURZLD SU]H] NWyUH UR]XPLH VLĊ QDUFLDUVWZR ]MD]GRZH OXE VQRZERDUGLQJ OXE
VDQHF]NDUVWZR JG\ G\VF\SOLQ\ WH XSUDZLDQH Vą SR]D Z\]QDF]RQ\PL WUDVDPL ]MD]GRZ\PLEREVOHMHNRODUVWZRHNVWUHPDOQHZDONLZUĊF]ZVSLQDF]NDJyUVNDOXEVNDáNRZD
Z\PDJDMąFDXĪ\FLDVSHFMDOLVW\F]QHJRVSU]ĊWXVSHOHRORJLDELHJDQLH]SRNRQ\ZDQLHP
SU]HV]NyGVNRNLEXQJHH]RUELQJZ\ĞFLJLUDMG\OXEDNUREDFMHPRWRURZHOXEPRWRURZRGQHZ\ĞFLJLNRQQHJyUVNLHVSá\Z\ZRGQHQXUNRZDQLHZ\PDJDMąFHXĪ\FLDVSHFMDOLVW\F]QHJRVSU]ĊWXVNRNLGRZRG\ĪHJODUVWZRPRUVNLHLRFHDQLF]QHSDUDORWQLDUVWZR
V]\ERZQLFWZR EDORQLDUVWZR ORWQLDUVWZR PRWRORWQLDUVWZR VSDGRFKURQLDUVWZR RUD]
Z\SUDZ\GRPLHMVFFKDUDNWHU\]XMąF\FKVLĊHNVWUHPDOQ\PLZDUXQNDPLNOLPDW\F]Q\PLOXE
SU]\URGQLF]\PLW\SXSXVW\QLDZ\VRNLHJyU\ SRZ\ĪHMPQSSP EXV]GĪXQJOD
ELHJXQ\LWHUHQ\ORGRZFRZHOXEĞQLHĪQH

7UZDáHQDVWĊSVWZDQLHV]F]ĊĞOLZ\FKZ\SDGNyZ

¥ ĞPLHUüXEH]SLHF]RQHJR NODX]XOD, 
¥ WUZDá\ XV]F]HUEHN QD ]GURZLX XEH]SLHF]RQHJR Z V\VWHPLH ĞZLDGF]HĔ VWDá\FK NODX]XOD9 

¥ WUZDá\XV]F]HUEHNQD]GURZLXXEH]SLHF]RQHJRZV\VWHPLHĞZLDGF]HĔSURSRUFMRQDOQ\FK
NODX]XOD9, 

¥ WUZDá\XV]F]HUEHNQD]GURZLXXEH]SLHF]RQHJRZV\VWHPLHĞZLDGF]HĔSURJUHV\ZQ\FK
NODX]XOD9,, 

'RGDWNRZRMDNRUR]V]HU]HQLHPRJą]RVWDüREMĊWHUyZQLHĪQDVWĊSXMąFH]GDU]HQLDXEH]SLHF]HQLRZHEĊGąFHQDVWĊSVWZHPQLHV]F]ĊĞOLZHJRZ\SDGNXXEH]SLHF]HQLRZHJR
¥ ĞPLHUüZVNXWHNZ\SDGNXNRPXQLNDF\MQHJR NODX]XOD,, 
¥ ĞPLHUüZVNXWHNZ\SDGNXSU]\SUDF\ NODX]XOD,,, 
¥ ĞPLHUüPDáĪRQNDXEH]SLHF]RQHJRZVNXWHNQLHV]F]ĊĞOLZHJRZ\SDGNX NODX]XOD,9 
¥ WUZDáDQLH]GROQRĞüGRSUDF\XEH]SLHF]RQHJR NODX]XOD;,, 
¥ SRE\WXEH]SLHF]RQHJRZV]SLWDOX NODX]XOD; 
¥ NRV]W\UHKDELOLWDFMLXEH]SLHF]RQHJR NODX]XOD;9, 
¥ NRV]W\OHF]HQLDXEH]SLHF]RQHJR NODX]XOD;9 
¥ NRV]W\RSHUDFMLSODVW\F]Q\FK NODX]XOD;9,, 
¥ NRV]W\RGEXGRZ\VWRPDWRORJLF]QHM NODX]XOD;9,,, 
¥ NRV]W\SRJU]HEX NODX]XOD;; 

-DNLHVąRJUDQLF]HQLDRFKURQ\XEH]SLHF]HQLRZHM"
!

6XPDXEH]SLHF]HQLDLĞZLDGF]HQLD

¥ 6XP\ XEH]SLHF]HQLD ] W\WXáX SRV]F]HJyOQ\FK ]GDU]HĔ XEH]SLHF]HQLRZ\FK ZVND]DQH
VąZXPRZLHXEH]SLHF]HQLD

!

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

1LHV]F]ĊĞOLZHZ\SDGNLRUD]LFKQDVWĊSVWZDSRZVWDáH
x :]ZLą]NX]XVLáRZDQLHPSRSHáQLHQLDOXESRSHáQLHQLHPSU]H]XEH]SLHF]RQHJRVDPREyMVWZDOXEGRNRQDQLHPSU]H]QLHJRXP\ĞOQHJRXV]NRG]HQLDFLDáD
x 3RGF]DV SURZDG]HQLD SU]H] XEH]SLHF]RQHJR SRMD]GX PHFKDQLF]QHJR OXE LQQHJR
SRMD]GXEH]Z\PDJDQ\FKXSUDZQLHĔ

!
!

:]ZLą]NX]]DĪ\FLHPSU]H]XEH]SLHF]RQHJROHNyZQLH]OHFRQ\FKSU]H]OHNDU]DSU]HE\ZDQLHP SU]H] XEH]SLHF]RQHJR Z VWDQLH SR VSRĪ\FLX DONRKROX ]DĪ\FLHP QDUNRW\NyZ OXE ZVNXWHN ]DEXU]HĔ ĞZLDGRPRĞFL X XEH]SLHF]RQHJR R LOH PDLáR WR ZSá\Z QD
SRZVWDQLH QLHV]F]ĊĞOLZHJR Z\SDGNX MHĪHOL ]DĪ\FLH SU]H] XEH]SLHF]RQHJR OHNyZ QLH
]OHFRQ\FKSU]H]OHNDU]DSU]HE\ZDQLHSU]H]QLHJRZVWDQLHSRVSRĪ\FLXDONRKROX]DĪ\FLHQDUNRW\NyZOXEĞURGNyZG]LDáDMąF\FKQDFHQWUDOQ\RĞURGHNQHUZRZ\EąGĨ]DEXU]HQLDĞZLDGRPRĞFLPLDá\ZSá\ZQDUR]PLDUV]NRG\$YLYDPRĪHRGSRZLHGQLR]PQLHMV]\ü
Z\VRNRĞüĞZLDGF]HQLD
: Z\QLNX QLHVNRU]\VWDQLD SU]H] XEH]SLHF]RQHJR ] ZLQ\ XP\ĞOQHM OXE UDĪąFHJR QLHGEDOVWZD ] SRUDG\ OHNDUVNLHM OXE QLHSU]HVWU]HJDQLD ]DOHFHĔ OHNDUVNLFK Z SU]\SDGNX
V]NRG\SRZVWDáHMZVNXWHNUDĪąFHJRQLHGEDOVWZD$YLYDQLHMHVWZROQDRGRGSRZLHG]LDOQRĞFL MHĪHOL ]DSáDWD RGV]NRGRZDQLD Z GDQ\FK RNROLF]QRĞFLDFK RGSRZLDGD Z]JOĊGRP
VáXV]QRĞFL
:Z\QLNXXV]NRG]HQLDFLDáDVSRZRGRZDQHJROHF]HQLHPRUD]]DELHJDPLOHF]QLF]\PL
EH]Z]JOĊGXQDWRSU]H]NRJRE\á\Z\NRQDQHFK\EDĪHE\áRWROHF]HQLHEH]SRĞUHGQLFK
QDVWĊSVWZQLHV]F]ĊĞOLZHJRZ\SDGNX
:Z\QLNXĞZLDGRPHJRLGREURZROQHJRXF]HVWQLFWZDXEH]SLHF]RQHJRZDNWDFKSU]HPRF\ FK\ED ĪH XG]LDá XEH]SLHF]RQHJR Z DNWDFK SU]HPRF\ Z\QLNDá ] Z\NRQ\ZDQLD
F]\QQRĞFLVáXĪERZ\FKVWDQXZ\ĪV]HMNRQLHF]QRĞFLOXEREURQ\NRQLHF]QHM

*G]LHRERZLą]XMHXEH]SLHF]HQLH"
¥ 8EH]SLHF]HQLHREHMPXMHWHU\WRULXPFDáHJRĝZLDWDOXE]DNUHVRJUDQLF]RQ\GRSUDF\L]DMĊüOXESUDF\]DMĊüRUD]GURJL

&RQDOHĪ\GRRERZLą]NyZ8EH]SLHF]RQHJR"

:UD]LH]DMĞFLDQLHV]F]ĊĞOLZHJRZ\SDGNXXEH]SLHF]RQ\]RERZLą]DQ\MHVW
- VWDUDüVLĊR]áDJRG]HQLHVNXWNyZZ\SDGNXSRGGDMąFVLĊQLH]ZáRF]QLHRSLHFHOHNDUVNLHMRUD]Z\SHáQLDMąF]DOHFHQLDOHNDU]D
- QLH]ZáRF]QLHQLHSyĨQLHMMHGQDNQLĪZFLąJXGQLSRZLDGRPLü$YLYĊR]DMĞFLXQLHV]F]ĊĞOLZHJRZ\SDGNXDJG\E\]DFKRZDQLHWHJRWHUPLQXE\áRQLHPRĪOLZH±ZFLąJXGQLRGGDW\
XVWDQLDSU]\F]\Q\XQLHPRĪOLZLDMąFHMSRZLDGRPLHQLHZWHUPLQLH

-DNLNLHG\QDOHĪ\RSáDFDüVNáDGNL"

6NáDGNDSáDWQDMHVWMHGQRUD]RZR1DZQLRVHNXEH]SLHF]DMąFHJRSáDWQRĞüPRĪHE\üUR]áRĪRQDSU]H]$YLYĊQDUDW\
6NáDGNDOXEMHMSLHUZV]DUDWDSRZLQQDE\üRSáDFRQDZWHUPLQLHZVND]DQ\PZSROLVLH7HUPLQ\SáDWQRĞFLNROHMQ\FKUDWVNáDGNLZVND]DQHVąZXPRZLHXEH]SLHF]HQLD

.LHG\UR]SRF]\QDVLĊLNRĔF]\RFKURQDXEH]SLHF]HQLRZD"

2NUHVXEH]SLHF]HQLDZVND]DQ\MHVWZXPRZLHXEH]SLHF]HQLD
-HĪHOLVNáDGND]W\WXáXZV]\VWNLFKXEH]SLHF]RQ\FKOXEMHMSLHUZV]DUDWD]RVWDQLH]DSáDFRQDZFDáRĞFLZWHUPLQLHZVND]DQ\PZSROLVLHRGSRZLHG]LDOQRĞü$YLY\UR]SRF]\QDVLĊRGGQLDZVND]DQHJRZSROLVLHMDNRSRF]ąWHNRNUHVXXEH]SLHF]HQLDQLHZF]HĞQLHMMHGQDNQLĪRGGQLDQDVWĊSQHJRSRGQLX]DSáDW\VNáDGNL
2GSRZLHG]LDOQRĞü$YLY\NRĔF]\VLĊ]FKZLOą
- UR]ZLą]DQLDXPRZ\XEH]SLHF]HQLD
- XSá\ZXRNUHVXXEH]SLHF]HQLD
- ZUD]LHQLH]DSáDFHQLDNROHMQHMUDW\VNáDGNL±ZWHUPLQLHGQLRGGQLDRWU]\PDQLDSU]H]XEH]SLHF]DMąFHJRZH]ZDQLDGR]DSáDW\UDW\VNáDGNLNWyUH]RVWDQLHSU]HND]DQHXEH]SLHF]DMąFHPX
ZGRZROQHMIRUPLHSRXSá\ZLHWHUPLQX]DSáDW\WHMUDW\
- ZVWRVXQNXGRGDQHJRXEH]SLHF]RQHJR
- ]FKZLOąMHJRĞPLHUFL
- ]FKZLOąZ\SáDW\ĞZLDGF]HĔZáąF]QHMZ\VRNRĞFLUyZQHMVXPLHZVND]DQ\FKZSROLVLHGODWHJRXEH]SLHF]RQHJRVXPXEH]SLHF]HQLD]W\WXáX]DMĞFLDSRV]F]HJyOQ\FK]GDU]HĔXEH]SLHF]HQLRZ\FKZ\PLHQLRQ\FKZXVW
- XVWDQLDVWRVXQNXáąF]ąFHJRXEH]SLHF]RQHJR]XEH]SLHF]DMąF\PNWyU\ZDUXQNXMHREMĊFLHXEH]SLHF]RQHJRRFKURQąXEH]SLHF]HQLRZą

-DNUR]ZLą]DüXPRZĊ"

-HĪHOLXPRZDXEH]SLHF]HQLD]DZDUWDMHVWQDRNUHVGáXĪV]\QLĪPLHVLĊF\XEH]SLHF]DMąF\EĊGąF\SU]HGVLĊELRUFąPRĪHRGVWąSLüRGXPRZ\XEH]SLHF]HQLDZWHUPLQLHGQLRGGQLDMHM
]DZDUFLDQDWRPLDVWSR]RVWDOLXEH]SLHF]DMąF\ZWHUPLQLHGQLRGGQLDMHM]DZDUFLD
-HĪHOLQDMSyĨQLHMZFKZLOL]DZDUFLDXPRZ\XEH]SLHF]HQLD$YLYDQLHSRLQIRUPXMHXEH]SLHF]DMąFHJREĊGąFHJRNRQVXPHQWHPRSUDZLHRGVWąSLHQLDRGXPRZ\XEH]SLHF]HQLDZyZF]DVWHUPLQ
GQLRNWyU\PPRZDZXVWELHJQLHRGGQLDZNWyU\PXEH]SLHF]DMąF\EĊGąF\NRQVXPHQWHPGRZLHG]LDáVLĊRW\PSUDZLH
8EH]SLHF]DMąF\PRĪHZ\SRZLHG]LHüXPRZĊXEH]SLHF]HQLDZNDĪG\PF]DVLH]]DFKRZDQLHPPLHVLĊF]QHJRRNUHVXZ\SRZLHG]HQLD]HVNXWNLHPQDNRQLHFPLHVLąFDNDOHQGDU]RZHJR

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Inﬂancka 4b, 00-189 Warszawa, tel. 22 557 44 44, e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 z 2017 roku) niniejszym przekazuję
następujące informacje:
Adres siedziby:
ul. Inﬂancka 4B, 00-189 Warszawa
KRS 0000009857
Infolinia dla klientów: 22 557 44 44
Nazwa ﬁrmy:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń w związku
z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia:
Osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Mogą otrzymywać od zakładu
ubezpieczeń także wynagrodzenie innego rodzaju – w postaci korzyści ekonomicznych lub zachęt ﬁnansowych i nieﬁnansowych (np. ﬁnansowanie szkoleń,
konkursów lub innych działań wspierających dystrybucję ubezpieczeń).
Informacja o możliwości złożenia przez klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.
Reklamacja może być złożona:
•
w formie pisemnej;
•
osobiście, w jednostce Towarzystwa obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz poz. 1830);
•
ustnie telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w punkcie powyżej;
•
w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres reklamacje@aviva.pl.
Towarzystwo rozpatruje reklamację i udziela klientowi, odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, wyjaśnimy w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej reklamację, przyczynę opóźnienia, wskażemy
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określimy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który
nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Zgłaszającemu reklamację, w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku
o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Osobie ﬁzycznej będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia
przysługuje prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
pomiędzy klientem a podmiotem rynku ﬁnansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
ﬁnansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów
konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Udział w postępowaniu jest
dla Towarzystwa obowiązkowy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.rf.gov.pl.
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