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Produkt: Indywidualne Ubezpieczenie na Życie MdK
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego
Ubezpieczenia na Życie MdK uchwalonych w dniu 06 sierpnia 2021 roku przez Zarząd SALTUS TU ŻYCIE SA (OWU) oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Indywidualne Ubezpieczenie na Życie MdK jest dobrowolnym ubezpieczeniem indywidualnym na życie z Działu I Grupy 1 i 5 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Ubezpieczenie jest propozycją dla klientów, którzy zaciągnęli lub zamierzają zaciągnąć pożyczkę/kredyt.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem Umowy ubezpieczenia MdK jest życie Ubezpieczonego.
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z następujących
wariantów:
a) Wariant 1: Docelowy okres ubezpieczenia – okres od 1 do 480 miesięcy,
w ramach którego będzie zawierana z klientem Umowa ubezpieczenia,
obejmująca ustalony Okres ubezpieczenia, przedłużana na warunkach
opisanych w OWU na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia,
z możliwością wyboru stałej lub malejącej Sumy ubezpieczenia.
Ostatnie przedłużenie może zostać zawarte na Okres ubezpieczenia
krótszy niż 12 miesięcy
b) Wariant 2: Umowa ubezpieczenia zawierana na Okres ubezpieczenia
od 1 do 84 miesięcy z Sumą ubezpieczenia stałą lub malejącą
c) Wariant 3: Umowa ubezpieczenia zawierana na Okres ubezpieczenia
od 1 do 84 miesięcy z Sumą ubezpieczenia stałą.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W przypadku Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego, SALTUS TU ŻYCIE SA nie odpowiada za Zdarzenie ubezpieczeniowe
będące wynikiem:
czynnego udziału w działaniach wojennych, wojnach, inwazjach,
wojnach domowych, powstaniach, rewolucjach, stanach wojennych,
jeżeli Ubezpieczony służy, został powołany do wojska lub do organizacji
militarnej, lub dobrowolnie wstąpił do w/w jednostek, lub bierze udział
w w/w zdarzeniach, w związku z wykonywaną pracą np. korespondenta
wojennego, wolontariusza lub pracownika organizacji humanitarnych,
wskutek zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym,
biologicznym lub radiologicznym, spowodowanym działaniem broni
lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego
lub promieniotwórczość,
świadomego, dobrowolnego, niezgodnego z prawem udziału
Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach
terroru, z wyłączeniem przypadków obrony koniecznej,
umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.
SALTUS TU ŻYCIE SA nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenie ubezpieczeniowe, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie pierwszych
trzech lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia i była skutkiem okoliczności,
które z naruszeniem art. 14 ust.2 OWU, nie zostały podane do wiadomości
SALTUS TU ŻYCIE SA lub zostały podane niezgodnie z prawdą.
W szczególności, SALTUS TU ŻYCIE SA nie ponosi odpowiedzialności,
jeżeli śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie pierwszych
trzech lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia, była wynikiem Choroby,
na którą Ubezpieczony zapadł przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,
a o której wiedział lub w oparciu o wyniki badań bądź inne okoliczności
powinien wiedzieć, i o której nie poinformował przy zawieraniu Umowy
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową powstałych poza Okresem ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego?
− Ubezpieczający ma obowiązek opłacania Składki ubezpieczeniowej w wymaganej wysokości i w terminach określonych w Polisie oraz późniejszych aneksach, jak również
w Polisach przedłużeniowych.
− Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości SALTUS TU ŻYCIE SA wszystkie znane sobie okoliczności, o które SALTUS TU ŻYCIE SA zapytywało we wniosku
o zawarcie Umowy ubezpieczenia i w innych pismach przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. W szczególności Ubezpieczający jest zobowiązany do udzielenia, zgodnych
z prawdą, odpowiedzi na postawione przez SALTUS TU ŻYCIE pytania dotyczące stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz innych okoliczności, istotnych dla oceny ryzyka
ubezpieczeniowego i mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania Zdarzenia ubezpieczeniowego.
− Ubezpieczający zobowiązany jest zapoznać się z treścią OWU udostępnionych przez SALTUS TU ŻYCIE SA.
− Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadamiania SALTUS TU ŻYCIE SA o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość Składki, częstotliwość jej opłacania oraz termin jej płatności, określane są indywidualnie i wskazywane są w Polisie i w Polisach przedłużeniowych.
Składka ubezpieczeniowa płatna jest na rachunek bankowy wskazany w Polisie lub Polisie przedłużeniowej. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu
lub złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca
ilość środków pozwalająca na zrealizowanie zlecenia; w odmiennym przypadku za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu Składki lub jej raty na rachunek SALTUS TU ŻYCIE SA.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
1. Z zastrzeżeniem poniższego ustępu, odpowiedzialność SALTUS TU ŻYCIE SA w danym Okresie ubezpieczenia rozpoczyna się od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia
wskazanej na Polisie oraz od dat wskazanych w Polisach przedłużeniowych.
2. Umowa ubezpieczenia zawarta jest z datą wskazaną na Polisie, pod warunkiem opłacenia Składki jednorazowej lub pierwszej raty Składki w terminie do dnia wskazanego
na Polisie.
3. W wariancie 1 - w przypadku Umowy ubezpieczenia zawartej na Okres ubezpieczenia 12 miesięcy, ulega ona przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne Okresy ubezpieczenia,
o ile najpóźniej na 30 dni przed końcem Umowy ubezpieczenia, żadna ze stron umowy nie złoży pisemnego oświadczenia o nieprzedłużeniu tej umowy lub o gotowości
przedłużenia umowy na zmienionych warunkach, oraz opłacona zostanie Składka a w przypadku rozłożenia na raty, pierwsza rata Składki za kolejny Okres ubezpieczenia.
Docelowy okres ubezpieczenia nie może wynosić więcej niż 480 miesięcy.
4. W wariancie 2 i w wariancie 3 - Umowa ubezpieczenia zawierana jest na Okres ubezpieczenia odpowiadający okresowi kredytowania nie przekraczający 84 miesięcy.
5. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego; z dniem upływu okresu wypowiedzenia przez
Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia; z dniem upływu Okresu ubezpieczenia na jaki umowa została zawarta lub przedłużona, jednakże nie później niż w Rocznicę polisy
w roku, w którym Ubezpieczony ukończy 85 lat; z dniem upływu ostatniego dnia dodatkowego terminu do zapłaty kolejnej raty Składki wskazanego w wezwaniu do zapłaty,
w przypadku nieopłacenia kolejnej raty Składki w całości lub w części w terminie określonym w Polisie lub w Polisie przedłużeniowej oraz z dniem śmierci Ubezpieczonego.

Jak rozwiązać umowę?
1. Jeżeli Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu przez SALTUS TU ŻYCIE SA Umowy ubezpieczenia,
przez złożenie do SALTUS TU ŻYCIE SA pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie
poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem
dowiedział się o tym prawie; odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty Składki za okres, w jakim SALTUS TU ŻYCIE SA
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku nieopłacenia kolejnej raty Składki w całości lub w części w terminie określonym w Polisie lub Polisie przedłużeniowej, SALTUS TU ŻYCIE SA wezwie
Ubezpieczającego do zapłaty raty tej Składki, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin 15 dni. W wezwaniu do zapłaty SALTUS TU ŻYCIE SA powiadomi Ubezpieczającego
o skutkach określonych w pkt 4.
4. Jeżeli kolejna rata Składki nie zostanie opłacona w dodatkowym terminie wskazanym w pkt 3 , Umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego
ze skutkiem na dzień, w którym upływa dodatkowy termin wskazany w pkt 3.

