REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO
(RAB/NPER/1/2015)
§1
Oferowanie na warunkach rabatowych (dalej: Program rabatowy) ochrony
ubezpieczeniowej przysługującej z tytułu dodatkowych umów ubezpieczenia
zawieranych na podstawie odrębnych warunków ogólnych (dalej: Umowa
dodatkowa) wyłącznie jako integralna część umów ubezpieczenia zawieranych
ze spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa o numerach
NPER/J/6/2015 i późniejszych (dalej: Umowa główna), ma miejsce na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).
§2
1. Organizatorem Programu rabatowego jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, wpisane
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561, NIP: 526-020-99-75,
wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 74 287 500 zł (dalej: Organizator).
2. Program rabatowy trwa od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku,
o ile Organizator nie postanowi inaczej.
3. W Programie rabatowym bierze udział każda osoba (dalej: Uczestnik), która
w tym samym dniu zawiera Umowę główną oraz przynajmniej 3 (trzy)
Umowy dodatkowe spośród umów zawieranych na podstawie następujących warunków ogólnych: Ogólne Warunki Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia w razie Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Ogólne
Warunki Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia w razie Śmierci wskutek
Nieszczęśliwego Wypadku, Ogólne Warunki Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na Wypadek”, Ogólne
Warunki Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego „Na
Zdrowie”, Ogólne Warunki Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia w razie
Niezdolności do Pracy, Ogólne Warunki Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia
w razie Poważnego Zachorowania, Ogólne Warunki Dodatkowej Umowy
Terminowego Ubezpieczenia na Życie – z wyłączeniem umów zawartych
na rzecz dzieci ubezpieczonego w Umowie głównej.
4. Uczestnik, zawierając Umowę główną, akceptuje postanowienia Regulaminu.
§3
1. W ramach Programu rabatowego Uczestnikowi przysługuje łączny rabat
w składce za wszystkie zawarte Umowy dodatkowe spośród wskazanych
w § 2 ust. 3 (dalej: Łączny rabat).
2. Kwota Łącznego rabatu odpowiada iloczynowi stawki:
a) 50 proc. (pięćdziesiąt procent) – jeśli zawarto 3 (trzy) Umowy dodatkowe spośród wskazanych w § 2 ust. 3
albo
b) 75 proc. (siedemdziesiąt pięć procent) – jeśli zawarto 4 (cztery) takie
Umowy dodatkowe
albo
c) 100 proc. (sto procent) – jeśli zawarto 5 (pięć) lub więcej takich Umów
dodatkowych

oraz kwoty składki najniższej spośród składek za Umowy dodatkowe wskazane powyżej, obowiązujących w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia
Umowy głównej. Kwota Łącznego rabatu jest dzielona pomiędzy Umowy
dodatkowe wskazane powyżej – proporcjonalnie do udziału składki za daną
Umowę dodatkową w sumie składek za wszystkie te Umowy dodatkowe.
3. Kwota Łącznego rabatu dotyczy składek za zawarte Umowy dodatkowe
spośród wskazanych w § 2 ust. 3, które to składki obowiązują w terminach
płatności wskazanych w Umowie głównej, dopóki są łącznie spełnione
następujące warunki:
a) żadna z Umów dodatkowych będących zgodnie z § 2 ust. 3 podstawą
ustalenia kwoty Łącznego rabatu – rozumianych jako pierwsza
i wszystkie kolejne umowy dodatkowe w znaczeniu nadanym im
przez warunki ubezpieczenia, na podstawie których zostały zawarte
– nie została rozwiązana z zastrzeżeniem, że warunek ten nie obejmuje rozwiązania na skutek wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego,
Umów dodatkowych zawartych na podstawie Ogólnych Warunków
Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia w razie Niezdolności do Pracy
oraz Ogólnych Warunków Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia w razie
Poważnego Zachorowania,
b) wysokość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu
Umów dodatkowych będących zgodnie z § 2 ust. 3 podstawą ustalenia kwoty Łącznego rabatu, ani wysokość składek z tytułu tych Umów
dodatkowych nie zostały obniżone na wniosek Uczestnika,
c)

Umowa główna nie została przekształcona w umowę ubezpieczenia
z zawieszoną płatnością składek regularnych, o ile Organizator nie
postanowi inaczej.

4. Składka za Umowę dodatkową zawieraną na podstawie Ogólnych
Warunków Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia Składki jest ustalana przed
ustaleniem kwoty Łącznego rabatu.
§4
Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenia nadane im
przez warunki ubezpieczenia, na podstawie których zostały zawarte Umowa
główna oraz Umowy dodatkowe.
§5
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn spowodowanych okolicznościami od niego niezależnymi.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.aviva.pl.
Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z 15 lipca 2015 roku i wszedł w życie
1 września 2015 roku.
Od dnia 1 sierpnia 2016 r. siedziba Avivy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA
mieści się w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b.
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