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§ 1. 
DE FI NI CJE

Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach ubez pie cze nia, wnio -
sku o za war cie umo wy ubez pie cze nia na ich pod sta wie, do ku men -
cie po twier dza ją cym za war cie umo wy ubez pie cze nia oraz w in nych
oświad cze niach skła da nych w związ ku z za war ciem tej umo wy lub
w jej wy ko na niu uży wa się wy mie nio nych po ni żej ter mi nów, na le -
ży przez nie ro zu mieć w od po wied nim przy pad ku i licz bie: 

1) gwa ran to wa ny okres płat no ści – okre ślo ny w umo wie 
ubez pie cze nia okres, przez któ ry To wa rzy stwo wy pła ca świad -
cze nie ren to we, nie za leż nie od te go, czy ubez pie czo ny po zo -
sta je przy ży ciu; 

2) OWU – ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia; 

3) po li sa – do ku ment po twier dza ją cy za war cie umo wy ubez pie -
cze nia lub jej zmia nę, do rę cza ny ubez pie cza ją ce mu przez 
To wa rzy stwo; 

4) rocz ni ca ubez pie cze nia – dzień roz po czy na ją cy dru gi i każ dy
ko lej ny rok obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia; 

5) świad cze nie ren to we – kwo ta, do któ rej wy pła ty zo bo wią -
za ne jest To wa rzy stwo, w wy so ko ści i ter mi nach okre ślo nych 
w umo wie ubez pie cze nia; 

6) To wa rzy stwo – Aviva To wa rzy stwo Ubez pie czeń na Ży cie 
Spół ka Ak cyj na; 

7) ubez pie cza ją cy – oso ba fi zycz na, oso ba praw na oraz jed nost ka
or ga ni za cyj na nie bę dą ca oso bą praw ną, lecz po sia da ją ca zdol ność
praw ną, któ ra za wie ra z To wa rzy stwem umo wę ubez pie cze nia; 

8) ubez pie czo ny – oso ba, na rzecz któ rej jest za wie ra na umo wa
ubez pie cze nia i któ ra jest upraw nio na, na wa run kach opi sa -
nych w OWU, do otrzy my wa nia świad czeń ren to wych; 

9) upo sa żo ny – oso ba wska za na przez ubez pie czo ne go ja ko
upraw nio na do otrzy ma nia, na wa run kach opi sa nych w OWU,
świad czeń ren to wych w ra zie śmier ci ubez pie czo ne go przez czas
po zo sta ją cy do upły wu gwa ran to wa ne go okre su płat no ści; 

10) upo sa żo ny za stęp czy – oso ba wska za na przez ubez pie czo ne go
ja ko upraw nio na do otrzy ma nia, na wa run kach opi sa nych w OWU,
świad czeń ren to wych w ra zie śmier ci upo sa żo ne go przez czas 
po zo sta ją cy do upły wu gwa ran to wa ne go okre su płat no ści. 
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§ 2. 
PRZED MIOT I ZA KRES UBEZ PIE CZE NIA

Przez umo wę ubez pie cze nia za war tą na pod sta wie OWU To wa rzy -
stwo zo bo wią zu je się do re gu lar nych wy płat do ży wot nie go lub 
cza so we go świad cze nia ren to we go w wy so ko ści i ter mi nach okre -
ślo nych w umo wie ubez pie cze nia. 

§ 3.
ZA WAR CIE UMO WY UBEZ PIE CZE NIA

1. Umo wa ubez pie cze nia mo że być za war ta na rzecz jed nej 
oso by – w przy pad ku cza so wej ży cio wej ren ty ka pi ta ło wej lub
do ży wot niej ren ty ka pi ta ło wej, al bo dwóch osób – w przy pad -
ku do ży wot niej ren ty ka pi ta ło wej. 

2. Umo wa ubez pie cze nia za wie ra na jest na czas okre ślo ny 
w przy pad ku cza so wej ży cio wej ren ty ka pi ta ło wej al bo na czas
nie okre ślo ny – w przy pad ku do ży wot niej ren ty ka pi ta ło wej. 

3. W ce lu za war cia umo wy ubez pie cze nia ubez pie cza ją cy skła da
pi sem ny wnio sek na for mu la rzu To wa rzy stwa. Do wnio sku 
na le ży do łą czyć urzę do wy do ku ment po twier dza ją cy wiek ubez -
pie czo ne go oraz wska za nie przez ubez pie czo ne go dwóch osób
zo bo wią za nych do nie zwłocz ne go po wia do mie nia To wa rzy stwa
o śmier ci ubez pie czo ne go, wraz z oświad cze nia mi tych osób
o przy ję ciu na sie bie ta kie go obo wiąz ku. W ra zie śmier ci jed nej
z tych osób lub po wsta nia trwa łej prze szko dy unie moż li wia ją -
cej wy wią za nie się z po wyż sze go zo bo wią za nia, ubez pie czo -
ny jest zo bo wią za ny do wska za nia w miej sce tej oso by in nej
oso by, któ ra po win na rów nież zło żyć oświad cze nie, o któ rym
mo wa w zda niu po prze dza ją cym. 

4. Po za ak cep to wa niu wnio sku To wa rzy stwo, na pod sta wie in for -
ma cji w nim za war tych, przed sta wia ubez pie cza ją ce mu ofer tę
za war cia umo wy. Ofer ta jest waż na 14 (czter na ście) dni od dnia
jej do rę cze nia. 

5. Umo wa ubez pie cze nia zo sta je za war ta, je że li w okre sie waż no ści
ofer ty To wa rzy stwa ubez pie cza ją cy zło ży pi sem ne oświad cze nie
o przy ję ciu ofer ty oraz w tym okre sie zo sta nie opła co na skład ka
ubez pie cze nio wa zgod nie z po sta no wie nia mi § 4. Umo wę 
ubez pie cze nia uwa ża się za za war tą z dniem otrzy ma nia przez 
To wa rzy stwo po wyż sze go oświad cze nia ubez pie cza ją ce go, nie
wcze śniej jed nak niż z dniem opła ce nia skład ki ubez pie cze nio wej.

§ 4. 
SKŁAD KA UBEZ PIE CZE NIO WA

1. Skład ka ubez pie cze nio wa płat na jest jed no ra zo wo w wy so ko ści
wy bra nej przez ubez pie cza ją ce go i wska za nej we wnio sku 
ubez pie cze nio wym, nie niż szej niż skład ka mi ni mal na okre ślo na
przez To wa rzy stwo. 

2. Z za strze że niem ust. 3, skład ka po win na być opła co na wraz
z przy ję ciem przez ubez pie cza ją ce go ofer ty To wa rzy stwa – prze -
le wem lub prze ka zem pocz to wym na ra chu nek ban ko wy 
To wa rzy stwa lub w in ny spo sób uzgod nio ny z To wa rzy stwem. 
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3. Ubez pie cza ją cy mo że zo bo wią zać To wa rzy stwo do prze ka za -
nia na po czet skład ki kwo ty z ty tu łu war to ści od stą pie nia lub
in ne go świad cze nia ubez pie cze nio we go na leż ne go ubez pie -
cza ją ce mu na pod sta wie za war tej z To wa rzy stwem umo wy
ubez pie cze nia. 

4. W okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cza ją cy mo że 
wpła cić skład kę do dat ko wą w ce lu pod wyż sze nia wy so ko ści
świad cze nia ren to we go. Pod wyż sze nie wy so ko ści pod sta wo -
we go świad cze nia ren to we go od by wa się na wa run kach uzgod -
nio nych z To wa rzy stwem. 

§ 5. 
CZA SO WA ŻY CIO WA REN TA KA PI TA ŁO WA

Okres i czę sto tli wość wy pła ca nia świad czeń ren to wych są okre ślo ne
w umo wie ubez pie cze nia, pod wa run kiem że ubez pie czo ny do żył ter -
mi nu płat no ści świad cze nia ren to we go, z za strze że niem § 7 ust. 1.

§ 6. 
DO ŻY WOT NIA REN TA KA PI TA ŁO WA

1. Świad cze nia ren to we są płat ne do koń ca ży cia ubez pie czo ne go
z czę sto tli wo ścią okre ślo ną w umo wie ubez pie cze nia, pod 
wa run kiem że ubez pie czo ny do żył ter mi nu płat no ści świad -
cze nia ren to we go, z za strze że niem § 7 ust. 1. 

2. Je że li umo wa ubez pie cze nia zo sta nie za war ta na rzecz dwóch
ubez pie czo nych, świad cze nie ren to we jest wy pła ca ne, je że li przy -
naj mniej je den z ubez pie czo nych do żył ter mi nu płat no ści świad -
cze nia. Świad cze nie ren to we dla ubez pie czo ne go po zo sta ją ce go
przy ży ciu wy pła ca ne jest w do tych cza so wej wy so ko ści, chy ba że
ubez pie cza ją cy okre ślił in ną wy so kość świad cze nia dla ubez pie -
czo ne go po zo sta ją ce go przy ży ciu, z za strze że niem § 7 ust. 1.

§ 7. 
ŚWIAD CZE NIE REN TO WE W GWA RAN TO WA NYM 

OKRE SIE PŁAT NO ŚCI

1. Gwa ran to wa ny okres płat no ści okre ślo ny jest w umo wie 
ubez pie cze nia. W gwa ran to wa nym okre sie płat no ści To wa -
rzy stwo wy pła ca świad cze nie ren to we nie za leż nie od te go, czy
ubez pie czo ny po zo sta je przy ży ciu. 

2. Ubezpieczony ma prawo samodzielnie wskazać i zmienić 
uposażonych, którym w razie śmierci ubezpieczonego w gwa-
rantowanym okresie płatności – a jeżeli umowa ubezpieczenia 
została zawarta na rzecz dwóch ubezpieczonych, to w razie śmierci
dwóch ubezpieczonych w gwarantowanym okresie płatności – 
Towarzystwo wypłaca zgodnie z ich procentowymi udziałami 
określonymi przez ubezpieczonego świadczenie jednorazowe
równe wartości odstąpienia określonej zgodnie z § 12 ust.1. 
Je że li wska za no jed ne go upo sa żo ne go, to świad cze nie ren to we
mo że być wy pła ca ne te mu upo sa żo ne mu w wy so ko ści i z czę sto -
tli wo ścią do tych czas wy pła ca ne go pod sta wo we go świad cze nia
ren to we go do koń ca gwa ran to wa ne go okre su płat no ści, o ile 
ta ką wo lę wy ra ził ubez pie czo ny. 
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3. Je że li w chwi li śmier ci ubez pie czo ne go nie ma upo sa żo nych,
To wa rzy stwo wy pła ca upo sa żo nym za stęp czym świad cze nie
ren to we na za sa dach okre ślo nych w ust. 2. 

4. Je że li w chwi li śmier ci ubez pie czo ne go, a je że li umo wa 
ubez pie cze nia zo sta ła za war ta na rzecz dwóch ubez pie czo nych
to w ra zie śmier ci dwóch ubez pie czo nych, nie ma upo sa żo nych 
i upo sa żo nych za stęp czych, świad cze nie ren to we na leż ne do 
koń ca gwa ran to wa ne go okre su płat no ści przy pa da oso bom, 
któ re two rzą krąg usta wo wych spad ko bier ców ubez pie czo-
ne go lub te go ubez pie czo ne go, któ ry zmarł póź niej, je że li 
umo wa ubez pie cze nia zo sta ła za war ta na rzecz dwóch 
ubez pie czo nych, bez wzglę du na to, czy w kon kret nym przy -
pad ku za cho dzą prze słan ki do dzie dzi cze nia usta wo we go. 
To wa rzy stwo wy pła ca świad cze nie ren to we na leż ne spad ko bier -
com wy łącz nie w for mie świad cze nia jed no ra zo we go w wy so -
ko ści okre ślo nej zgod nie z ust. 2. Oso bom tym świad cze nie
przy pa da w ko lej no ści i w czę ściach zgod nych z ogól ny mi za sa -
da mi dzie dzi cze nia usta wo we go. 

5. Za sa dy wy pła ty świad cze nia ren to we go, o któ rych mo wa 
w ust. 4, sto su je się rów nież w ra zie śmier ci upo sa żo ne go,
je że li nie ma upo sa żo nych za stęp czych, a tak że w ra zie śmier -
ci upo sa żo ne go za stęp cze go. 

§ 8. 
WY SO KOŚĆ ŚWIAD CZE NIA REN TO WE GO

1. Wy so kość świad cze nia ren to we go jest su mą pod sta wo we go
świad cze nia ren to we go oraz bo nu so we go świad cze nia ren to -
we go. 

2. Wy so kość pod sta wo we go świad cze nia ren to we go To wa rzy -
stwo przed sta wia w ofer cie za war cia umo wy, o któ rej mo wa 
w § 3 ust. 4. Wy so kość pod sta wo we go świad cze nia ren to -
we go usta la na jest na pod sta wie wy so ko ści skład ki ubez pie cze -
nio wej, o któ rej mo wa w § 4 ust. 1 oraz ta ry fy ubez pie cze nia
obo wią zu ją cej dla da ne go ro dza ju umów (do ży wot nia ren ta ka -
pi ta ło wa lub cza so wa ży cio wa ren ta ka pi ta ło wa, umo wa za -
wie ra na na rzecz jed nej lub dwóch osób). Wy so kość ta ry fy
ubez pie cze nia jest okre śla na na pod sta wie płci i wie ku 
ubez pie czo ne go (bądź ubez pie czo nych w przy pad ku umo wy
za wie ra nej na rzecz dwóch osób), okre su na ja ki umo wa jest
za wie ra na (w przy pad ku cza so wej ży cio wej ren ty ka pi ta ło wej),
dłu go ści gwa ran to wa ne go okre su płat no ści oraz czę sto tli -
wo ści wy płat świad czeń ren to wych. Do ob li cze nia wy so ko ści
ta ry fy ubez pie cze nia To wa rzy stwo sto su je tech nicz ną sto pę 
pro cen to wą nie wyż szą niż usta lo na zgod nie z obo wią zu-
ją cy mi prze pi sa mi. 

3. Wy so kość bo nu so we go świad cze nia ren to we go na każ dy rok 
jest ob li cza na na pod sta wie wy so ko ści pod sta wo we go świad cze -
nia ren to we go i nad wyż ki sto py zy sku z in we sto wa nia ak ty wów
na po kry cie re zerw ma te ma tycz nych w okre sie od da ty za war cia
umo wy ubez pie cze nia po nad sto pę pro cen to wą w tym 
sa mym okre sie. Wy so kość sto py pro cen to wej jest za war ta w umo -
wie ubez pie cze nia, któ ra okre śla jej wy so kość w ska li ro ku. 
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Do dat ko wo wy so kość bo nu so we go świad cze nia ren to we go na 
każ dy rok ob li cza na jest tak że na pod sta wie zmia ny war to ści
re zerw ma te ma tycz nych wy ni ka ją cej ze zmia ny tech nicz nej 
sto py pro cen to wej lub z od chy leń od za ło żo ne go praw do po -
do bień stwa prze ży cia. Wy so kość bo nu so we go świad cze nia 
ren to we go na ko lej ny rok mo że być niż sza niż w ro ku po przed -
nim ze wzglę du na spa dek sto py zy sku z in we sto wa nia ak ty wów
na po kry cie re zerw ma te ma tycz nych lub zmia nę tech nicz nej 
sto py pro cen to wej. Przy ob li cza niu wy so ko ści bo nu so we go 
świad cze nia ren to we go uwzględ nia się tak że wy so kość te go
świad cze nia przy zna ną w la tach ubie głych. Wy so kość bo nu so -
we go świad cze nia ren to we go nie mo że być niż sza od ze ra. 

4. Przed wy pła tą pierw sze go świad cze nia w każ dym ro ku obo wią -
zy wa nia umo wy ubez pie cze nia To wa rzy stwo po wia da mia na
pi śmie ubez pie czo ne go, upo sa żo ne go lub upo sa żo ne go za stęp -
cze go o wy so ko ści świad cze nia ren to we go na leż ne go w tym
ro ku. 

§ 9. 
WY PŁA TA ŚWIAD CZEŃ

1. Świad cze nia ren to we mo gą być płat ne mie sięcz nie, kwar tal nie,
pół rocz nie lub rocz nie. 

2. Świad cze nia ren to we płat ne są na ko niec okre su, za któ ry są
na leż ne, w dniu wska za nym w umo wie ubez pie cze nia, 
a je że li jest to dzień usta wo wo wol ny od pra cy, w na stę pu ją -
cym po nim pierw szym dniu ro bo czym. Za da tę za pła ty świad -
cze nia uzna je się dzień ob cią że nia ra chun ku To wa rzy stwa. 

3. Pierw sze świad cze nie ren to we jest płat ne w ter mi nie: 

1) 5 ty go dni od dnia za war cia umo wy, gdy świad cze nia są
płat ne mie sięcz nie,

2) 3 mie się cy od dnia za war cia umo wy, gdy świad cze nia są
płat ne kwar tal nie, 

3) 6 mie się cy od dnia za war cia umo wy, gdy świad cze nia są
płat ne pół rocz nie,

4) 12 mie się cy od dnia za war cia umo wy, gdy świad cze nia są
płat ne rocz nie. 

4. Każ da oso ba upraw nio na do świad cze nia na pod sta wie OWU
przed je go wy pła tą zo bo wią za na jest do do rę cze nia To wa rzy -
stwu ak tu zgo nu ubez pie czo ne go, upo sa żo ne go lub upo sa -
żo ne go za stęp cze go, któ re go śmierć spo wo do wa ła po wsta nie
rosz cze nia o wy pła tę świad cze nia lub zmia nę je go wy so ko ści,
a po nad to – je śli te go za żą da To wa rzy stwo – do do rę cze nia
oświad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 6. 

5. Świad cze nia ren to we płat ne są na ra chu nek ban ko wy wska za ny
przez ubez pie czo ne go, a w przy pad kach okre ślo nych w OWU –
przez upo sa żo ne go, upo sa żo ne go za stęp cze go lub oso bę upraw -
nio ną do świad cze nia na za sa dach okre ślo nych w § 7 ust. 4. 
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6. To wa rzy stwo mo że za żą dać od ubez pie czo ne go do rę cze nia 
To wa rzy stwu oświad cze nia o nu me rze PE SEL z pod pi sem 
po świad czo nym no ta rial nie, spo rzą dzo ne go po da cie otrzy ma -
nia przez ubez pie czo ne go żą da nia To wa rzy stwa. Za zgo dą 
To wa rzy stwa oświad cze nie, o któ rym mo wa w zda niu po prze -
dza ją cym, mo że zo stać za stą pio ne in nym do ku men tem. 
Nie wy wią za nie się z po wyż sze go obo wiąz ku mo że spo wo do -
wać wstrzy ma nie wy płat świad cze nia ren to we go. 

7. W okre sie obo wią zy wa nia umo wy To wa rzy stwo jest upraw -
nio ne do po twier dze nia w Pol skim Elek tro nicz nym Sys te mie 
Ewi den cji Lud no ści lub in nym sys te mie ewi den cji lud no ści pro -
wa dzo nej przez wła ści wy or gan fak tu po zo sta wa nia przy ży ciu
lub zgo nu oso by upraw nio nej do świad cze nia ren to we go. 

§ 10. 
OPŁA TY

1. Przed wy pła tą świad cze nia ren to we go To wa rzy stwo po trą ca 
opła tę na po kry cie kosz tów ad mi ni stro wa nia po li są oraz opła tę 
na po kry cie kosz tów prze ka za nia świad cze nia ren to we go. 
Opła ty są po trą ca ne z każ dej kwo ty wy pła ca ne go świad cze nia 
ren to we go. 

2. To wa rzy stwo po trą ca opła tę za każ dą zmia nę umo wy skut ku -
ją cą zmia ną wy so ko ści świad cze nia ren to we go (opła ta za zmia -
nę umo wy). Opła ta po trą ca na jest z kwo ty świad cze nia
ren to we go na leż ne go w naj bliż szym ter mi nie płat no ści przy pa -
da ją cym po wpro wa dze niu zmia ny. 

3. Przed wy pła tą świad cze nia ren to we go To wa rzy stwo jest upraw -
nio ne do po trą ce nia kwo ty na leż ne go po dat ku i in nych opłat,
je że li obo wią zek ta ki wy ni ka z prze pi sów pra wa. 

§ 11. 
ROZ WIĄZA NIE UMO WY UBEZ PIE CZE NIA

1. Z za strze że niem § 12, umo wa ubez pie cze nia roz wią zu je się
wsku tek: 

1) od stą pie nia przez ubez pie cza ją ce go od umo wy w ter mi nie
30 (trzy dzie stu) dni od da ty za war cia umo wy, 

2) śmier ci ubez pie czo ne go po upły wie gwa ran to wa ne go 
okre su płat no ści lub śmier ci oboj ga ubez pie czo nych po upły -
wie te go okre su, je że li umo wa ubez pie cze nia zo sta ła 
za war ta na rzecz dwóch ubez pie czo nych, 

3) upły wu gwa ran to wa ne go okre su płat no ści, w ra zie śmier ci
w tym okre sie ubez pie czo ne go lub oboj ga ubez pie czo nych,
je że li umo wa ubez pie cze nia zo sta ła za war ta na rzecz dwóch
ubez pie czo nych, 

4) śmier ci ubez pie czo ne go w ter mi nie 30 (trzy dzie stu) dni od
da ty za war cia umo wy, 

5) upły wu okre su, na ja ki umo wa zo sta ła za war ta, je że li 
umo wa zo sta ła za war ta na czas okre ślo ny. 
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2. Umo wa ubez pie cze nia roz wią zu je się: 

1) z na stęp nym dniem po dniu, w któ rym To wa rzy stwo otrzy -
ma ło oświad cze nie ubez pie cza ją ce go o od stą pie niu od
umo wy – w przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1, 

2) z dniem śmier ci ubez pie czo ne go lub dru gie go z ubez pie czo -
nych – w przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 2 i pkt 4, 

3) z ostat nim dniem gwa ran to wa ne go okre su płat no ści –
w przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 3, 

4) z ostat nim dniem okre su, na ja ki umo wa zo sta ła za war ta
– w przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 5. 

3. W ra zie od stą pie nia przez ubez pie cza ją ce go od umo wy lub
śmier ci ubez pie czo ne go w okre sie 30 (trzy dzie stu) dni od 
da ty za war cia umo wy, To wa rzy stwo zwró ci ubez pie cza ją-
ce mu wpła co ną skład kę, po mniej szo ną o kwo tę już wy pła co -
nych świad czeń ren to wych. 

§ 12. 
WY PO WIE DZE NIE UMO WY UBEZ PIE CZE NIA

1. Ubez pie cza ją cy mo że roz wią zać umo wę ubez pie cze nia 
z za cho wa niem jed no mie sięcz ne go okre su wy po wie dze nia. 
Je że li wy po wie dze nie na stą pi ło w gwa ran to wa nym okre sie 
płat no ści świad cze nia ren to we go, To wa rzy stwo wy pła ci 
ubez pie czo ne mu świad cze nie jed no ra zo we rów ne war to ści od -
stą pie nia. War tość od stą pie nia to bie żą ca war tość nie wy pła co -
nych pod sta wo wych świad czeń ren to wych na leż nych w okre sie
od dnia roz wią za nia umo wy ubez pie cze nia do koń ca gwa ran -
to wa ne go okre su płat no ści, ob li czo na we dług sto py pro cen to -
wej po da nej w po li sie. 

2. Ubez pie cza ją cy mo że upo waż nić ubez pie czo ne go do roz wią -
za nia umo wy. O do ko na nym upo waż nie niu ubez pie cza ją cy jest
zo bo wią za ny po in for mo wać To wa rzy stwo. 

§ 13. 
SKAR GI I ZAŻA LE NIA

1. Or ga nem wła ści wym do roz pa try wa nia skarg i za ża leń jest 
Za rząd To wa rzy stwa lub upo waż nie ni przez Za rząd pra cow ni cy
To wa rzy stwa. 

2. Skar gi i za ża le nia mo gą być skła da ne w sie dzi bie To wa rzy stwa,
prze sy ła ne w for mie pi sem nej pod ad re sem To wa rzy stwa, prze -
sy ła ne dro gą elek tro nicz ną lub prze ka zy wa ne To wa rzy stwu 
w in nej for mie umoż li wia ją cej okre śle nie toż sa mo ści oso by 
zgła sza ją cej skar gę lub za ża le nie oraz przed miot tej skar gi lub
za ża le nia. 

3. Skar gi i za ża le nia są roz pa try wa ne nie zwłocz nie po ich otrzy -
ma niu, nie póź niej jed nak niż w ter mi nie 30 (trzy dzie stu) dni od
dnia ich otrzy ma nia. Je że li roz pa trze nie skar gi lub za ża le nia 
oka za ło się nie moż li we w ter mi nie, o któ rym mo wa po wy żej,
To wa rzy stwo roz pa trzy skar gę lub za ża le nie naj póź niej 
w ter mi nie 14 (czter na stu) dni od dnia, w któ rym przy za cho -
wa niu na leż nej sta ran no ści roz pa trze nie ta kie by ło moż li we. 
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4. O spo so bie roz pa trze nia skar gi lub za ża le nia za wia da mia się
oso bę, któ ra zgło si ła skar gę lub za ża le nie, bez zwłocz nie po ich
roz pa trze niu, w for mie pi sem nej lub in nej for mie uzgod nio -
nej z za in te re so wa nym. 

5. Skar gi mo gą być rów nież skła da ne do Rzecz ni ka Ubez pie czo -
nych. Spo sób i tryb roz pa try wa nia tych skarg re gu lu ją 
wła ści we prze pi sy. 

§ 14. 
PRA WO WŁA ŚCI WE I SĄD WŁA ŚCI WY

1. Pra wem wła ści wym dla umo wy ubez pie cze nia jest pra wo 
Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

2. Są dem wła ści wym w spra wach o rosz cze nia ze sto sun ku 
ubez pie cze nia jest sąd wła ści wo ści ogól nej lub sąd wła ści wy dla
miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by ubez pie cza ją ce go, ubez pie -
czo ne go, upo sa żo ne go lub in ne go upraw nio ne go z umo wy 
ubez pie cze nia.

§ 15. 
PO STA NO WIE NIA KOŃ CO WE 

1. Z za strze że niem § 12 ust. 2, ubez pie cza ją cy, ubez pie czo ny, 
upo sa żo ny i upo sa żo ny za stęp czy mo gą prze nieść pra wa 
przy słu gu ją ce im z umo wy ubez pie cze nia na oso by trze cie 
wy łącz nie za uprzed nią zgo dą To wa rzy stwa. 

2. Do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie na cudzy rachu-
nek, a także do jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda 
ubezpieczonego. Zmiana umowy bez zgody ubezpieczonego nie
może naruszać jego praw, praw uposażonego, uposażonego 
zastępczego, ani innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczony może wymagać, aby Towarzystwo udzieliło mu 
informacji o postanowieniach umowy ubezpieczenia zawartej na
jego rachunek oraz informacji o ogólnych warunkach ubezpie-
czenia, na podstawie których umowa ta została zawarta – 
w zakresie, w jakim dotyczą one jego praw i obowiązków.

3. W przy pad ku umo wy ubez pie cze nia na rzecz oso by trze ciej,
ubez pie cza ją cy jest obo wią za ny do prze ka za nia ubez pie czo-
ne mu w for mie pi sem nej lub w in ny spo sób uzgod nio ny 
po mię dzy ubez pie cza ją cym a ubez pie czo nym otrzy ma nych od
To wa rzy stwa po niż szych in for ma cji: 

1) o zmia nie wa run ków umo wy ubez pie cze nia lub o zmia -
nie pra wa dla niej wła ści we go, z okre śle niem wpły wu tych
zmian na war tość przy słu gu ją cych świad czeń – nie póź niej
niż przed wy ra że niem przez ubez pie cza ją ce go zgo dy na
po wyż sze zmia ny, 

2) o wy so ko ści świad czeń przy słu gu ją cych z umo wy ubez pie -
cze nia, je że li wy so kość świad czeń ule ga zmia nie w trak -
cie obo wią zy wa nia umo wy – nie zwłocz nie po otrzy ma niu
in for ma cji od To wa rzy stwa. 
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W ra zie nie prze ka za nia ubez pie czo ne mu po wyż szych in for ma -
cji, ubez pie cza ją cy po no si wo bec nie go od po wie dzial ność na
za sa dach ogól nych. 

4. In for ma cje do ty czą ce wy mie nio nych w OWU wiel ko ści mi ni mal -
nych, mak sy mal nych i li mi tów obo wią zu ją cych w po szcze gól -
nych dniach, w tym w dniu spo rzą dze nia wnio sku i je go
re je stra cji, udzie la ne są przez Dział Ob słu gi Klien ta To wa rzy stwa. 

5. Z upraw nień okre ślo nych w OWU To wa rzy stwo nie bę dzie 
ko rzy sta ło w spo sób go dzą cy w do bre oby cza je ani w in ny 
spo sób, któ ry po sta no wie nia upraw nia ją ce To wa rzy stwo do 
sto sow nych usta leń czy nił by nie do zwo lo ny mi. 

6. Wszel kie oświad cze nia wo li oraz in ne oświad cze nia i po wia do -
mie nia prze wi dzia ne w OWU i skła da ne w związ ku z za war -
ciem i wy ko na niem umo wy ubez pie cze nia wy ma ga ją for my
pi sem nej. Zło żo ny pod pis po wi nien być zgod ny z wzo rem 
pod pi su prze ka za nym uprzed nio To wa rzy stwu. To wa rzy stwo
nie po no si od po wie dzial no ści za ewen tu al ne szko dy po wsta łe
po stro nie ubez pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go, upo sa żo ne go
i upo sa żo ne go za stęp cze go oraz in nych osób, w szcze gól no ści
z ty tu łu opóź nie nia w re ak cji na oświad cze nie lub po wia-
 do mie nie ubez pie cza ją ce go lub ubez pie czo ne go, je że li zło żo -
ny pod pis nie jest zgod ny z wzo rem pod pi su prze ka za nym 
uprzed nio To wa rzy stwu. 

7. Wszel kie do ku men ty, któ rych prze ka za nie To wa rzy stwu zgod nie
z OWU jest nie zbęd ne, po win ny być spo rzą dzo ne w ję zy ku 
pol skim lub prze tłu ma czo ne na ję zyk pol ski przez tłu ma cza 
przy się głe go. Za gra nicz ne do ku men ty do wo do we mu szą być
uwie rzy tel nio ne zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, 
a w ra zie ich bra ku – przez pol ską pla ców kę dy plo ma tycz ną. 

8. Pi sma To wa rzy stwa skie ro wa ne pod ostat nim zna nym To wa rzy -
stwu ad re sem ubez pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go, upo sa żo ne go
lub in ne go upraw nio ne go z umo wy ubez pie cze nia uwa ża się 
za do rę czo ne po upły wie 30 (trzy dzie stu) dni od da ty ich 
wy sła nia. 

9. Agen ci ubez pie cze nio wi są upo waż nie ni wy łącz nie do czyn no ści
wy mie nio nych w udzie lo nych im peł no moc nic twach, w szcze -
gól no ści nie są upo waż nie ni do od bio ru w imie niu To wa rzy stwa
pism ubez pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go, upo sa żo ne go lub 
in ne go upraw nio ne go z umo wy ubez pie cze nia in nych niż wska -
za ne w tych peł no moc nic twach, ani do prze ka zy wa nia ta kich
pism To wa rzy stwu w imie niu tych osób. Prze ka za nie ja kie go -
kol wiek pi sma agen to wi ubez pie cze nio we mu nie upo waż nio-
ne mu do od bio ru te go pi sma lub za je go po śred nic twem nie
sta no wi sku tecz ne go do rę cze nia pi sma dru giej stro nie. 

10. Za łącz ni kiem do OWU, sta no wią cym ich in te gral ną część, jest
Ta be la opłat. 
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TA BE LA OPŁAT

I. Wy so kość opłat

Ro dzaj opła ty Wy so kość opła ty

Na po kry cie kosz tów prze ka za nia 
świad cze nia ren to we go 1,80 zł

Na po kry cie kosz tów 
ad mi ni stro wa nia po li są 24 zł – w ska li ro ku

Za zmia nę umo wy 50 zł

II. Za sa dy usta la nia wy so ko ści opłat

1. Wy so kość opła ty na po kry cie kosz tów prze ka za nia świad cze -
nia ren to we go oraz na po kry cie kosz tów ad mi ni stro wa nia 
po li są, po trą ca nych przez To wa rzy stwo zgod nie z OWU, 
mo że ulec pod wyż sze niu. Zmia na wy so ko ści opłat nie mo że
mieć miej sca czę ściej niż raz w ro ku ka len da rzo wym. 

2. Pod wyż sze nie wy so ko ści opłat, o któ rych mo wa w pkt 1, 
na stę pu je zgod nie ze wskaź ni kiem usta lo nym przez To wa rzy -
stwo. Sto su nek usta lo nej przez To wa rzy stwo no wej wy so ko -
ści opłat do wy so ko ści opłat okre ślo nych w Ta be li opłat nie mo że
być więk szy od wyż sze go z na stę pu ją cych wskaź ni ków: wzro -
stu cen to wa rów i usług kon sump cyj nych lub wzro stu prze cięt -
ne go wy na gro dze nia mie sięcz ne go w sek to rze przed się biorstw,
wy ni ka ją cych z ogło szeń Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go,
obej mu ją cych okres od dnia ostat niej zmia ny wy so ko ści opłat
do dnia, w któ rym usta lo na zo sta ła no wa wy so kość opłat. 

3. Wy so kość opła ty za zmia nę umo wy, po trą ca nej przez To wa rzy -
stwo zgod nie z OWU, kal ku lo wa na jest przez To wa rzy stwo
na pod sta wie czę sto tli wo ści do ko ny wa nia ope ra cji, w związ ku
z któ ry mi opła ta ta jest po bie ra na, oraz kosz tów tych ope ra cji
po no szo nych przez To wa rzy stwo. 

4. Wy so kość opła ty, o któ rej mo wa w pkt 3, obo wią zu ją ca w dniu
za war cia umo wy ubez pie cze nia zo sta ła wska za na w po wyż szej
Ta be li i mo że ulec zmia nie zgod nie z za sa da mi, o któ rych 
mo wa w punk cie po prze dza ją cym. 

5. O zmia nie wy so ko ści opłat zgod nie z po wyż szy mi za sa da mi 
To wa rzy stwo in for mu je oso bę, z któ rej świad cze nia ren to-
we go są po trą ca ne opła ty, przed wpro wa dze niem tych zmian, 
a ta ma pra wo wy po wie dzieć umo wę ubez pie cze nia zgod nie
z za sa da mi okre ślo ny mi w OWU.

Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia zo sta ły przy ję te uchwa łą 
Za rzą du Com mer cial Union Pol ska – To wa rzy stwa Ubez pie czeń 
na Ży cie Spół ka Ak cyj na z 13 września 2007 r. i we szły w ży cie 
16 października 2007 r. 

1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska – Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A. zmieniło nazwę na Aviva Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A.
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