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Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa 
infolinia: 0 801 888 444, tel. (+48 22) 557 44 44

e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl

Fundusz Gwarantowany 
Fundusz bezpieczny z gwarancją niemalejącej wartości jednostki. 
Celem Funduszu Gwarantowanego jest uzyskanie wyników 
inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innymi 
bezpiecznymi formami inwestowania.

Fundusz Stabilnego Wzrostu 
Fundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących długoterminowego 
wzrostu oszczędności na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat 
bankowych, przy nieco wyższym ryzyku inwestycyjnym. Celem Funduszu 
Stabilnego Wzrostu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości jednostki. 

Fundusz Zrównoważony
Fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko 
inwestycyjne i oczekujących zysków z inwestycji na poziomie wyższym 
od możliwych do uzyskania przez fundusze bezpieczne. Celem Funduszu 
Zrównoważonego jest długoterminowy wzrost wartości jednostki przy 
podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz Międzynarodowy
Fundusz zrównoważony, z podwyższonym udziałem akcji, ze znaczącą 
częścią aktywów zagranicznych. Celem Fundusz Międzynarodowego 
jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodów z inwestycji na krajowym 
i zagranicznych rynkach fi nansowych w długim terminie.

Fundusz Akcji
Fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko 
inwestycyjne, których celem są ponadprzeciętne zyski z inwestycji w akcje 
w długim horyzoncie inwestycyjnym. Celem Funduszu Akcji jest uzyskanie 
w długim terminie najwyższych dochodów z inwestycji na rynku akcji.

Fundusz Dynamiczny
Fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, 
których celem jest maksymalizacja dochodów z inwestycji w długim horyzoncie 
inwestycyjnym. Celem Funduszu Dynamicznego jest uzyskanie w długim terminie 
najwyższych dochodów, głównie z inwestycji na rynku akcji.

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 

1. akcje polskie 45%

2.  obligacje  40%

3.  instrumenty rynku 
pieniężnego 15%

1. akcje polskie 95%

2.  instrumenty rynku 
pieniężnego 5%

1. akcje polskie 15%

2.  obligacje 60%

3.  instrumenty rynku 
pieniężnego 25%

1. akcje polskie 25%

2.  akcje zagraniczne 52,5%

3.  obligacje 12,5%

4.  instrumenty rynku
pieniężnego 10%

1. akcje polskie 95%

2.  instrumenty rynku 
pieniężnego 5%

1.  akcje polskie 5%

2. obligacje 50%

3.  instrumenty rynku 
pieniężnego 44%

4. nieruchomości 1%
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Nowoczesne ubezpieczenie grupowe
Elastyczna konstrukcja
Szeroka oferta umów dodatkowych
Mądre inwestowanie



Ubezpieczenia grupowe Opiekun to elastyczne, „szyte na miarę” rozwiązanie dla przedsiębiorstw niezależnie 
od profi lu ich działalności. Ubezpieczenie może obejmować ochroną wszystkich pracowników lub tylko wybrane 
ich grupy łącząc w sobie część ochronną z elementem inwestycyjnym. 

Dobrze skonstruowany, dopasowany do specyfi ki danej fi rmy, program ubezpieczenia grupowego może być elementem 
polityki personalnej przedsiębiorstwa i dodatkowym składnikiem systemu wynagrodzeń.

  Aviva Commercial Union gwarantuje wypłatę świadczeń z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego, które może mieć miejsce na 
całym świecie przez 24 godziny na dobę.
  Ubezpieczający może wybierać zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiadający wspólnym potrzebom pracowników.
  Aviva Commercial Union oferuje bardzo korzystne warunki inwestowania pieniędzy.

Jeśli macie: Osoby, które kochacie, 
o które się troszczycie, którym chcielibyście 
zapewnić bezpieczną przyszłość.

Jeśli jesteście: Ludźmi rozważnymi, 
zapobiegliwymi, ceniącymi spokój i wygodę.

Jeśli chcecie: Już teraz gromadzić 
dodatkowe środki na przyszłą 
emeryturę.

Co to jest ubezpieczenie 
Opiekun?
Opiekun to ubezpieczenie grupowe z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym, które może zrealizować 
następujące cele:

  zapewnić bezpieczeństwo na wypadek zdarzeń losowych 
ubezpieczonemu i jego najbliższym;
  zapewnić środki fi nansowe w przypadku wystąpienia 
poważnej choroby i leczenia szpitalnego;
  umożliwić gromadzenie środków na przyszłą, 
dodatkową emeryturę;
   zabezpieczyć uposażonym bądź spadkobiercom 
środki w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Kto może skorzystać 
z ubezpieczenia?
Ubezpieczenie dedykowane jest pracownikom 
zatrudnionym przez Ubezpieczającego. Konstrukcja 
ubezpieczenia umożliwia tworzenie kategorii i podgrup 
w zależności od potrzeb Pracodawcy, np.: osoby, które 
zajmują kluczowe stanowiska w swojej fi rmie (członkowie 
zarządów, dyrektorzy, kierownicy), administracja, 
pracownicy produkcji, handlowcy itp. Ubezpieczenie 
dedykowane jest również wszystkim fi rmom niezależnie 
od branży i rodzaju prowadzonej działalności.

Czy osoby przystępujące do ubezpieczenia 
podlegają badaniom medycznym?
Towarzystwo ustala maksymalną wysokość 
sumy ubezpieczenia dla danej grupy zwaną 
automatycznym limitem akceptacji. W przypadku, 
gdy suma ubezpieczenia przyznana indywidualnemu 
uczestnikowi przekroczy automatyczny limit akceptacji, 
Aviva Commercial Union może skierować uczestnika 
na badania medyczne.

Jaki jest podstawowy zakres 
ubezpieczenia?
Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje śmierć 
uczestnika z dowolnej przyczyny przez 24 godziny na dobę 
na całym świecie.
W razie śmierci uczestnika, osobom uposażonym 
wskazanym przez niego w deklaracji uczestnictwa zostanie 
wypłacona suma ubezpieczenia. Jeżeli uczestnik opłacał 
składki kapitałowe, osoby uposażone otrzymają również 
wszystkie oszczędności zgromadzone na jego rachunku.

Jakie są możliwe warianty ubezpieczenia?
Wysokość sumy ubezpieczenia może być jednakowa dla wszystkich 
uczestników ubezpieczenia, bądź jednakowa dla wszystkich uczestników 
danej kategorii. 

Jak wygląda składka 
na ubezpieczenie?
Składka składa się z dwóch elementów:

   ochronnej części składki – pokrywającej koszty ubezpieczenia;
    kapitałowej części składki – przeznaczonej na budowanie funduszu.

Ubezpieczający i uczestnicy mogą dokonywać dodatkowych wpłat 
składek lokacyjnych, które przeznaczone są wyłącznie na budowanie 
funduszu.

Od czego zależy wysokość składki na 
ubezpieczenie?
Wysokość części składki pokrywającej koszt ochrony ubezpieczeniowej 
zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia oraz 
danych dotyczących osób przystępujących do ubezpieczenia (w tym wiek, 
płeć oraz ryzyko wykonywanej pracy).

Czy osoba odchodząca z ubezpieczenia grupowego 
będzie mogła kontynuować ubezpieczenie?
Uczestnik objęty ubezpieczeniem przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
odchodzący z ubezpieczenia grupowego, może w terminie 
trzech miesięcy złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia 
indywidualnego zaoferowanego przez Avivę Commercial Union.

Jak Aviva Commercial Union inwestuje 
gromadzone pieniądze?
Firma prowadzi inwestycje w imieniu swoich klientów poprzez 
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Składki inwestowane mogą być 
w następujące fundusze:

   fundusze bezpieczne: Fundusz Stabilnego Wzrostu 
i Fundusz Gwarantowany;

    fundusze zrównoważone: Fundusz Zrównoważony 
i Fundusz Międzynarodowy;

   fundusze agresywne: Fundusz Akcji 
i Fundusz Dynamiczny.

Na co warto zwrócić 
szczególną uwagę?
Umowa Dodatkowa Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego 
– Zdrowe Życie
Świadczenie z tytułu tego ubezpieczenia może stanowić:

  wsparcie fi nansowe ułatwiające powrót do pełnego zdrowia;
  rekompensatę dochodów, utraconych w związku 
z hospitalizacją;

  zwrot, przynajmniej części, wydatków poniesionych na leczenie 
w szpitalu.

Jakie dodatkowe ryzyka mogą być 
objęte ochroną?
Ubezpieczony może rozszerzyć swoje 
ubezpieczenie o następujące umowy 
dodatkowe:

  Zakres wypadkowy, obejmujący zdarzenia 
będące następstwem nieszczęśliwego 
wypadku, m.in.:
 śmierć wskutek NW, śmierć wskutek NW 
przy pracy, niezdolność do pracy wskutek 
NW, kalectwo wskutek NW, uszczerbek 
na zdrowiu wskutek NW, śmierć wskutek 
wypadku komunikacyjnego, śmierć wskutek 
zawału sera lub udaru mózgu.

   Zakres zdrowotny, obejmujący m.in.: 
leczenie szpitalne spowodowane 
chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, 
niezdolność do pracy, poważne 
zachorowania obejmujące do 20 chorób 
i zabiegów: niewydolność nerek, przeszczep 
narządów, śpiączka, schyłkowa niewydolność 
wątroby, stwardnienie rozsiane, zawał serca, 
operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 
operacja aorty, udar mózgu, angioplastyka 
naczyń wieńcowych, operacja zastawek serca, 
nowotwór złośliwy, anemia aplastyczna, 
łagodny nowotwór mózgu, rozległe 
oparzenie; utrata wzroku, utrata mowy, 
utrata słuchu, utrata kończyn, paraliż; 
  zabezpieczenie na wypadek leczenia 
szpitalnego – Zdrowe Życie.

   Zakres rodzinny, obejmujący m.in.: 
śmierć małżonka, śmierć małżonka 
wskutek NW , trwały uszczerbek 
na zdrowiu małżonka wskutek NW, 
śmierć rodzica, śmierć dziecka, urodzenie 
się dziecka, urodzenie martwego dziecka, 
osierocenie dziecka, leczenie szpitalne 
małżonka spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem, poważne zachorowanie 
małżonka obejmujące 11 zachorowań 
i zabiegów: (niewydolność nerek, nowotwór 
złośliwy, operacja aorty, rozległe oparzenie, 
operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 
schorzenie, które wymagało przeszczepu 
narządów, w przypadku gdy przeszczep został 
wykonany, śpiączka, udar mózgu, utrata 
wzroku, utrata mowy, zawał serca);
poważne zachorowanie dziecka 
obejmujące 8 zachorowań: zapalenie 
opon mózgowych powodujące trwałe 
ubytki neurologiczne, zapalenie mózgu 
powodujące trwałe ubytki neurologiczne, 
nowotwór złośliwy, łagodny guz mózgu, 
niewydolność nerek, przeszczep narządów, 
cukrzyca typu 1 (insulinozależna), schyłkowa 
niewydolność wątroby.



Ubezpieczenia grupowe Opiekun to elastyczne, „szyte na miarę” rozwiązanie dla przedsiębiorstw niezależnie 
od profi lu ich działalności. Ubezpieczenie może obejmować ochroną wszystkich pracowników lub tylko wybrane 
ich grupy łącząc w sobie część ochronną z elementem inwestycyjnym. 
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Jeśli macie: Osoby, które kochacie, 
o które się troszczycie, którym chcielibyście 
zapewnić bezpieczną przyszłość.

Jeśli jesteście: Ludźmi rozważnymi, 
zapobiegliwymi, ceniącymi spokój i wygodę.

Jeśli chcecie: Już teraz gromadzić 
dodatkowe środki na przyszłą 
emeryturę.

Co to jest ubezpieczenie 
Opiekun?
Opiekun to ubezpieczenie grupowe z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym, które może zrealizować 
następujące cele:

  zapewnić bezpieczeństwo na wypadek zdarzeń losowych 
ubezpieczonemu i jego najbliższym;
  zapewnić środki fi nansowe w przypadku wystąpienia 
poważnej choroby i leczenia szpitalnego;
  umożliwić gromadzenie środków na przyszłą, 
dodatkową emeryturę;
   zabezpieczyć uposażonym bądź spadkobiercom 
środki w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Kto może skorzystać 
z ubezpieczenia?
Ubezpieczenie dedykowane jest pracownikom 
zatrudnionym przez Ubezpieczającego. Konstrukcja 
ubezpieczenia umożliwia tworzenie kategorii i podgrup 
w zależności od potrzeb Pracodawcy, np.: osoby, które 
zajmują kluczowe stanowiska w swojej fi rmie (członkowie 
zarządów, dyrektorzy, kierownicy), administracja, 
pracownicy produkcji, handlowcy itp. Ubezpieczenie 
dedykowane jest również wszystkim fi rmom niezależnie 
od branży i rodzaju prowadzonej działalności.

Czy osoby przystępujące do ubezpieczenia 
podlegają badaniom medycznym?
Towarzystwo ustala maksymalną wysokość 
sumy ubezpieczenia dla danej grupy zwaną 
automatycznym limitem akceptacji. W przypadku, 
gdy suma ubezpieczenia przyznana indywidualnemu 
uczestnikowi przekroczy automatyczny limit akceptacji, 
Aviva Commercial Union może skierować uczestnika 
na badania medyczne.

Jaki jest podstawowy zakres 
ubezpieczenia?
Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje śmierć 
uczestnika z dowolnej przyczyny przez 24 godziny na dobę 
na całym świecie.
W razie śmierci uczestnika, osobom uposażonym 
wskazanym przez niego w deklaracji uczestnictwa zostanie 
wypłacona suma ubezpieczenia. Jeżeli uczestnik opłacał 
składki kapitałowe, osoby uposażone otrzymają również 
wszystkie oszczędności zgromadzone na jego rachunku.

Jakie są możliwe warianty ubezpieczenia?
Wysokość sumy ubezpieczenia może być jednakowa dla wszystkich 
uczestników ubezpieczenia, bądź jednakowa dla wszystkich uczestników 
danej kategorii. 

Jak wygląda składka 
na ubezpieczenie?
Składka składa się z dwóch elementów:

   ochronnej części składki – pokrywającej koszty ubezpieczenia;
    kapitałowej części składki – przeznaczonej na budowanie funduszu.

Ubezpieczający i uczestnicy mogą dokonywać dodatkowych wpłat 
składek lokacyjnych, które przeznaczone są wyłącznie na budowanie 
funduszu.

Od czego zależy wysokość składki na 
ubezpieczenie?
Wysokość części składki pokrywającej koszt ochrony ubezpieczeniowej 
zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia oraz 
danych dotyczących osób przystępujących do ubezpieczenia (w tym wiek, 
płeć oraz ryzyko wykonywanej pracy).

Czy osoba odchodząca z ubezpieczenia grupowego 
będzie mogła kontynuować ubezpieczenie?
Uczestnik objęty ubezpieczeniem przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
odchodzący z ubezpieczenia grupowego, może w terminie 
trzech miesięcy złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia 
indywidualnego zaoferowanego przez Avivę Commercial Union.

Jak Aviva Commercial Union inwestuje 
gromadzone pieniądze?
Firma prowadzi inwestycje w imieniu swoich klientów poprzez 
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Składki inwestowane mogą być 
w następujące fundusze:

   fundusze bezpieczne: Fundusz Stabilnego Wzrostu 
i Fundusz Gwarantowany;

    fundusze zrównoważone: Fundusz Zrównoważony 
i Fundusz Międzynarodowy;

   fundusze agresywne: Fundusz Akcji 
i Fundusz Dynamiczny.

Na co warto zwrócić 
szczególną uwagę?
Umowa Dodatkowa Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego 
– Zdrowe Życie
Świadczenie z tytułu tego ubezpieczenia może stanowić:

  wsparcie fi nansowe ułatwiające powrót do pełnego zdrowia;
  rekompensatę dochodów, utraconych w związku 
z hospitalizacją;

  zwrot, przynajmniej części, wydatków poniesionych na leczenie 
w szpitalu.

Jakie dodatkowe ryzyka mogą być 
objęte ochroną?
Ubezpieczony może rozszerzyć swoje 
ubezpieczenie o następujące umowy 
dodatkowe:

  Zakres wypadkowy, obejmujący zdarzenia 
będące następstwem nieszczęśliwego 
wypadku, m.in.:
 śmierć wskutek NW, śmierć wskutek NW 
przy pracy, niezdolność do pracy wskutek 
NW, kalectwo wskutek NW, uszczerbek 
na zdrowiu wskutek NW, śmierć wskutek 
wypadku komunikacyjnego, śmierć wskutek 
zawału sera lub udaru mózgu.

   Zakres zdrowotny, obejmujący m.in.: 
leczenie szpitalne spowodowane 
chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, 
niezdolność do pracy, poważne 
zachorowania obejmujące do 20 chorób 
i zabiegów: niewydolność nerek, przeszczep 
narządów, śpiączka, schyłkowa niewydolność 
wątroby, stwardnienie rozsiane, zawał serca, 
operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 
operacja aorty, udar mózgu, angioplastyka 
naczyń wieńcowych, operacja zastawek serca, 
nowotwór złośliwy, anemia aplastyczna, 
łagodny nowotwór mózgu, rozległe 
oparzenie; utrata wzroku, utrata mowy, 
utrata słuchu, utrata kończyn, paraliż; 
  zabezpieczenie na wypadek leczenia 
szpitalnego – Zdrowe Życie.

   Zakres rodzinny, obejmujący m.in.: 
śmierć małżonka, śmierć małżonka 
wskutek NW , trwały uszczerbek 
na zdrowiu małżonka wskutek NW, 
śmierć rodzica, śmierć dziecka, urodzenie 
się dziecka, urodzenie martwego dziecka, 
osierocenie dziecka, leczenie szpitalne 
małżonka spowodowane nieszczęśliwym 
wypadkiem, poważne zachorowanie 
małżonka obejmujące 11 zachorowań 
i zabiegów: (niewydolność nerek, nowotwór 
złośliwy, operacja aorty, rozległe oparzenie, 
operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 
schorzenie, które wymagało przeszczepu 
narządów, w przypadku gdy przeszczep został 
wykonany, śpiączka, udar mózgu, utrata 
wzroku, utrata mowy, zawał serca);
poważne zachorowanie dziecka 
obejmujące 8 zachorowań: zapalenie 
opon mózgowych powodujące trwałe 
ubytki neurologiczne, zapalenie mózgu 
powodujące trwałe ubytki neurologiczne, 
nowotwór złośliwy, łagodny guz mózgu, 
niewydolność nerek, przeszczep narządów, 
cukrzyca typu 1 (insulinozależna), schyłkowa 
niewydolność wątroby.
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Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa 
infolinia: 0 801 888 444, tel. (+48 22) 557 44 44

e-mail: bok@aviva.pl, www.aviva.pl

Fundusz Gwarantowany 
Fundusz bezpieczny z gwarancją niemalejącej wartości jednostki. 
Celem Funduszu Gwarantowanego jest uzyskanie wyników 
inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innymi 
bezpiecznymi formami inwestowania.

Fundusz Stabilnego Wzrostu 
Fundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących długoterminowego 
wzrostu oszczędności na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat 
bankowych, przy nieco wyższym ryzyku inwestycyjnym. Celem Funduszu 
Stabilnego Wzrostu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości jednostki. 

Fundusz Zrównoważony
Fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko 
inwestycyjne i oczekujących zysków z inwestycji na poziomie wyższym 
od możliwych do uzyskania przez fundusze bezpieczne. Celem Funduszu 
Zrównoważonego jest długoterminowy wzrost wartości jednostki przy 
podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz Międzynarodowy
Fundusz zrównoważony, z podwyższonym udziałem akcji, ze znaczącą 
częścią aktywów zagranicznych. Celem Fundusz Międzynarodowego 
jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodów z inwestycji na krajowym 
i zagranicznych rynkach fi nansowych w długim terminie.

Fundusz Akcji
Fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko 
inwestycyjne, których celem są ponadprzeciętne zyski z inwestycji w akcje 
w długim horyzoncie inwestycyjnym. Celem Funduszu Akcji jest uzyskanie 
w długim terminie najwyższych dochodów z inwestycji na rynku akcji.

Fundusz Dynamiczny
Fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, 
których celem jest maksymalizacja dochodów z inwestycji w długim horyzoncie 
inwestycyjnym. Celem Funduszu Dynamicznego jest uzyskanie w długim terminie 
najwyższych dochodów, głównie z inwestycji na rynku akcji.

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 

1. akcje polskie 45%

2.  obligacje  40%

3.  instrumenty rynku 
pieniężnego 15%

1. akcje polskie 95%

2.  instrumenty rynku 
pieniężnego 5%

1. akcje polskie 15%

2.  obligacje 60%

3.  instrumenty rynku 
pieniężnego 25%

1. akcje polskie 25%

2.  akcje zagraniczne 52,5%

3.  obligacje 12,5%

4.  instrumenty rynku
pieniężnego 10%

1. akcje polskie 95%

2.  instrumenty rynku 
pieniężnego 5%

1.  akcje polskie 5%

2. obligacje 50%

3.  instrumenty rynku 
pieniężnego 44%

4. nieruchomości 1%
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Ubezpieczenie grupowe

Opiekun fi 
rm

a

Nowoczesne ubezpieczenie grupowe
Elastyczna konstrukcja
Szeroka oferta umów dodatkowych
Mądre inwestowanie


