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Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, w tym
na wysokość sumy ubezpieczenia wskazanej w niniejszym wniosku.



Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są przekazane w
dobrej wierze.



Oświadczam, że przed złożeniem niniejszego wniosku zapoznałem się z wymienionymi we wniosku ogólnymi warunkami
ubezpieczenia, w tym w szczególności z zakresem ubezpieczenia oraz z załącznikami i pozostałymi dokumentami
wymienionymi we wniosku i je akceptuję.



Wyrażam zgodę na przesłanie wszelkich informacji dotyczących wszystkich umów ubezpieczenia, w tym listów
rocznicowych i informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu tych umów, drogą elektroniczną na ostatni
wskazany przeze mnie adres e-mail.



Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.



Oświadczam, iż nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne , mającą miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.



Oświadczam, że znane mi są wyłączenia odpowiedzialności Avivy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA, wskazane w
warunkach ogólnych będących podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszego wniosku, w tym
wyłączenie odpowiedzialności za zdarzenia ubezpieczeniowe będące następstwem schorzeń lub innych stanów
chorobowych rozpoznanych lub leczonych przed zawarciem tej umowy.



Jako ubezpieczony upoważniam Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA do zasięgania w innych zakładach
ubezpieczeń oraz w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, a także u lekarzy, dotyczących mnie informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka
ubezpieczeniowego, w tym w szczególności dotyczących mojego stanu zdrowia oraz przyczyny śmierci i weryfikacji
podanych przeze mnie danych oraz informacji o okolicznościach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z zawartej
umowy ubezpieczenia i wysokości tych świadczeń, z wyłączeniem wyników badań genetycznych, jak również do
udzielania w takim zakresie informacji na mój temat innym zakładom ubezpieczeń lub reasekuracji. Z przyczyn
uzasadnionych treścią stosunku ubezpieczenia powyższe upoważnienie nie wygasa z chwilą mojej śmierci. Jednocześnie
wyrażam zgodę na przekazywanie i udostępnianie dotyczących mnie informacji, o których mowa powyżej,
ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub innemu uprawnionemu z umowy ubezpieczenia w przypadkach,
kiedy obowiązek przekazania lub udostępnienia takich informacji wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.



Wyrażam niniejszym zgodę, aby Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA przetwarzało moje dane osobowe podane
w niniejszym wniosku oraz wszelkich innych oświadczeniach związanych z zawarciem i wykonaniem wnioskowanej
umowy ubezpieczenia lub innych umów ubezpieczenia, jak również uzyskane z innych źródeł na podstawie udzielonego
przeze mnie upoważnienia. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o celach przetwarzania danych,
którymi są zawarcie umowy ubezpieczenia, jej wykonanie i zachęcanie do zawierania innych umów ubezpieczenia, jak
również prawie wglądu do tych danych i ich poprawiania (bez możliwości usuwania lub poprawiania danych stanowiących
podstawę oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub ustalenia prawa do świadczeń z zawartej umowy ubezpieczenia i
wysokości tych świadczeń) oraz o tym, że podawanie wymienionych danych jest obligatoryjne wyłącznie wobec faktu
zawierania umowy ubezpieczenia.
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Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się następujące osoby fizyczne:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów
konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów
obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów
zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania
spełniania przesłanek,
b) małżonków osób, o których mowa w lit. a lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych
rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są właścicielami podmiotów prawa, a także
jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

