
Strona 1 z 3 
 

  Grupowe Ubezpieczenie VERTUS Życie i Zdrowie 

 
 
 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Przedsiębiorstwo: SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (SALTUS TU ŻYCIE SA),  
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014478, NIP 5252150753 
Produkt: Grupowe Ubezpieczenie VERTUS Życie i Zdrowie 

 
 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych 
Warunkach Grupowego Ubezpieczenia VERTUS Życie i Zdrowie (OWU) wraz Ogólnymi Warunkami Dodatkowych Grupowych Ubezpieczeń (OWDU), uchwalonych  
w dniu 27 sierpnia 2021 roku przez Zarząd SALTUS TU ŻYCIE SA i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 września 2021 roku oraz w treści dokumentu 
ubezpieczenia. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

VERTUS Życie i Zdrowie jest dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym na życie z Działu I Grupy 1 i 5 zgodnie z ustawą o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ubezpieczenie jest kierowane do pracowników przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są ochroną 
ubezpieczeniową. 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 Życie i zdrowie Ubezpieczonego – umowa podstawowa lub życie i zdrowie Ubezpieczonego i/lub Współubezpieczonych – umowy dodatkowe. 
 Umowa podstawowa (na podstawie OWU) gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego z każdej przyczyny. 
 Za opłatą dodatkowej składki Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową (na podstawie OWDU) następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: 

 śmierć Ubezpieczonego i/lub małżonka/partnera Ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku, nieszczęśliwego wypadku  
przy pracy, wypadku komunikacyjnego, wypadku komunikacyjnego przy pracy, zawału serca lub udaru mózgu, 

 śmierć małżonka/partnera Ubezpieczonego z każdej przyczyny,  
 śmierć dziecka Ubezpieczonego, rodziców i teściów Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub z każdej przyczyny, 
 osierocenie dziecka Ubezpieczonego, 
 inwalidztwo Ubezpieczonego i/lub małżonka/partnera Ubezpieczonego spowodowane następstwami nieszczęśliwego wypadku, 
 uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego i/lub małżonka/partnera Ubezpieczonego spowodowany następstwami: nieszczęśliwego wypadku, 

nieszczęśliwego wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, wypadku komunikacyjnego przy pracy, zawału serca lub udaru mózgu,  
 czasową lub całkowitą niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczonego spowodowaną chorobą lub następstwami nieszczęśliwego wypadku, 
 pobyt Ubezpieczonego  w szpitalu z powodu: udaru mózgu lub zawału serca, choroby będącej przyczyną ogłoszenia epidemii, następstw 

nieszczęśliwego wypadku, nieszczęśliwego wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, wypadku komunikacyjnego przy pracy wypadku 
komunikacyjnego i wypadku przy pracy lub z każdej przyczyny,  

 pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu z każdej przyczyny, 
 pobyt małżonka/partnera Ubezpieczonego w szpitalu z powodu: choroby będącej przyczyną ogłoszenia epidemii, następstw nieszczęśliwego 

wypadku lub z każdej przyczyny,  
 poważne zachorowanie Ubezpieczonego, małżonka/partnera, i/lub dziecka Ubezpieczonego 
 przeprowadzenie operacji medycznej u Ubezpieczonego i/lub małżonka/partnera z powodu choroby i/lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków,  
 przeprowadzenie leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego 
 urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu zdrowego i chorego, w tym z ciąży bliźniaczej/mnogiej, jak również zakończonej martwym urodzeniem 

dziecka,  
konieczność udzielenia usług wspierających powrót do zdrowia Ubezpieczonego z powodu: nagłego zachorowania, następstw nieszczęśliwych wypadków, 
urodzenia dziecka, poważnego zachorowania. 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową powstałych poza okresem ubezpieczenia lub w trakcie trwania karencji. 
 Inwalidztwa, które nie zostało wskazane w odpowiednich OWDU. 
 Uszczerbków na zdrowiu nie wymienionych  w Tabeli uszczerbków, będącej załącznikiem do odpowiednich OWDU. 
 Pobytów w szpitalu krótszych niż to opisano w odpowiednich OWDU i dłuższych niż 180 dni. 
 Poważnego zachorowania, które nie zostało wskazane w odpowiednich OWDU lub gdy pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z wcześniej 

rozpoznanym poważnym zachorowaniem, w związku z którym Towarzystwo wypłaciło świadczenie ubezpieczeniowe  
 Operacji medycznych nie wymienionych w Tabeli operacji medycznych, będącej załącznikiem do odpowiednich OWDU. 
 Niezależnie od liczby operacji medycznych przeprowadzonych w okresie kolejnych 60 dni w związku z leczeniem obrażeń ciała powstałych  

w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Towarzystwo wypłaci tylko jedno, najwyższe świadczenie zgodnie z Tabelą operacji medycznych. 
 Leczenia specjalistycznego nie wymienionego w OWDU 
 Kosztów połączeń telefonicznych z Centrum Operacyjnym, Centrum Telemedycznym i kosztów naprawy zestawu Teleopieki Kardiologicznej. 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

 Odpowiedzialność SALTUS TU ŻYCIE SA jest wyłączona, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło: 

 wskutek działań wojennych, zamieszek, powstań lub przewrotów wojskowych, 

 wskutek zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radiologicznym, spowodowanym działaniem broni  
lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepiania jądrowego lub promieniotwórczość, 

 w wyniku umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez osobę objętą ochroną ubezpieczeniową przestępstwa, stwierdzonego 
prawomocnym wyrokiem sądu, 

 zatrucia się osoby objętej ochroną ubezpieczeniową spowodowanego spożywaniem alkoholu lub środków odurzających bądź działania osoby 
objętej ochroną ubezpieczeniową w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo działania osoby objętej ochroną ubezpieczeniową 
pod wpływem innych środków odurzających, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza, 

 wskutek czynnego udziału osoby objętej ochroną ubezpieczeniową w aktach przemocy lub terroryzmu, z wyłączeniem przypadków obrony 
koniecznej, 

 wskutek samobójstwa popełnionego przez osobę objętą ochroną ubezpieczeniową w okresie pierwszych dwóch lat od daty złożenia przez 
Ubezpieczonego deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, 

o ile miało to wpływ na powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego. 
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 SALTUS TU ŻYCIE SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem: 

 uprawiania przez osobę objętą ochroną ubezpieczeniową sportów wysokiego ryzyka,  

 samookaleczenia się osoby objętej ochroną ubezpieczeniową, 

 działania osoby objętej ochroną ubezpieczeniową pod wpływem, w stanie lub warunkach zaburzeń psychicznych lub choroby układu 
nerwowego,  

 przewozu lotniczego osoby objętej ochroną ubezpieczeniową, w charakterze innym niż pasażer samolotu pasażerskich licencjonowanych linii 
lotniczych, 

 poddania się osoby objętej ochroną ubezpieczeniową zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarzy, 

 prowadzenia przez osobę objętą ochroną ubezpieczeniową pojazdu bez    wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu,  

 o ile miało to wpływ na powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego. 

 SALTUS TU ŻYCIE SA nie ponosi odpowiedzialności, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe, do którego ma zastosowanie karencja, wystąpiło w okresie 
karencji w rozumieniu czasowego ograniczenia odpowiedzialności SALTUS TU ŻYCIE SA przez okres wskazany w OWU lub odpowiednich OWDU. 

 SALTUS TU ŻYCIE SA nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli czasowa niezdolność do pracy spowodowana była:  

 leczeniem lub poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegowi pozostającemu w związku z ciążą, porodem lub połogiem, 

 poddaniem się operacji plastycznej lub kosmetycznej, chyba, że była ona niezbędna do usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku, jakiemu 
Ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej,  

 wykonywaniem rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań rentgenowskich oraz innych badań, o ile przyczyną ich 
przeprowadzenia nie była choroba lub obrażenia ciała osoby objętej ubezpieczeniowej,  

 wykonywaniem zabiegów rehabilitacyjnych, 

 leczeniem zaburzeń psychicznych, 

 leczeniem  choroby AIDS lub zakażeniem wirusem HIV, 

 leczeniem wad wrodzonych, 

 leczeniem zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu lub środków odurzających, z wyłączeniem przypadków ich zażycia zgodnie  
z zaleceniem lekarza. 

 SALTUS TU ŻYCIE SA nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli celem pobytu w szpitalu jest: 

 leczenie lub poddanie się przez osobę objętą ochroną ubezpieczeniową zabiegowi pozostającemu w związku z ciążą, porodem lub połogiem  
(z zastrzeżeniem pobytu w szpitalu związanego z ciążą wysokiego ryzyka oraz pobytu w szpitalu związanego z porodem i mającego na celu 
leczenie choroby, będącej skutkiem powikłań poporodowych), 

 poddanie się operacji plastycznej lub kosmetycznej, chyba że była ona niezbędna do usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku, jakiemu 
osoba objęta ochroną ubezpieczeniową uległa w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej, 

 wykonanie rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań rentgenowskich oraz innych badań, o ile przyczyną ich 
przeprowadzenia nie jest choroba lub obrażenia ciała osoby objętej ochroną ubezpieczeniową, 

 wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych, 

 leczenie zaburzeń psychicznych, 

 leczenie choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV, 

 leczenie wad wrodzonych, 

 leczenie zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu lub środków odurzających, z wyłączeniem przypadków ich zażycia zgodnie  
z zaleceniem lekarza 

 SALTUS TU ŻYCIE SA nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli poważne zachorowanie jest następstwem lub konsekwencją wady 
wrodzonej lub gdy jest następstwem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV. 

 SALTUS TU ŻYCIE SA nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli operacja medyczna dotyczy: 

 leczenia wad wrodzonych, 

 pobrania organów tkanek od osoby objętej ochroną ubezpieczeniową jako dawcy, 

 operacji plastycznej lub kosmetycznej, chyba że była ona niezbędna w celu usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku, jakiemu osoba objęta 
ochroną ubezpieczeniową uległa w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej, 

 korekty ostrości wzroku, 

 ciąży, porodu, połogu, powikłań ciąży, poronienia samoistnego lub sztucznego, 

 zmiany płci, 

 leczenia niepłodności, 

 sterylizacji, podwiązania, przecięcia jajowodów lub antykoncepcji operacyjnej, 

 chirurgii szczękowej, włączając wszczepienie zębów, 

 chirurgii zwiadowczej i eksperymentalnej, 

 eksperymentów medycznych,  

 leczenia choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV. 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także zabiegi diagnostyczne i stomatologiczne. 

 SALTUS TU ŻYCIE SA nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli drugie lub kolejne leczenie specjalistyczne w danym roku było w związku 
przyczynowo – skutkowym z wcześniej wypłaconym. 

 SALTUS TU ŻYCIE SA nie spełni świadczenia ubezpieczeniowego należnego z tytułu ubezpieczenia POWRÓT DO ZDROWIA lub SPORT i AKTYWNOŚĆ, 
jeżeli przyczyną nagłego zachorowania jest zaostrzenie choroby przewlekłej. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Na terytorium całego świata. 
  

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego i Ubezpieczającego? 

– Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości SALTUS TU 
ŻYCIE SA wszystkie znane sobie okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na podjęcie przez SALTUS TU ŻYCIE SA decyzji o zawarciu 
umowy ubezpieczenia. 

– Ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia zgodnych z prawdą, 
odpowiedzi na postawione przez SALTUS TU ŻYCIE SA pytania 
dotyczące stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz innych okoliczności, 
istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego przy 
przystępowaniu do ubezpieczenia grupowego, bądź zmianie 
ubezpieczenia grupowego lub podgrupy zawarte w formularzach 
SALTUS TU ŻYCIE SA lub w kierowanych do niego innych pismach.  

– Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowego opłacania 
składki ubezpieczeniowej. 

– Ubezpieczony lub osoba uprawniona, w przypadku zgłaszania 
roszczenia, zobowiązany jest do przedłożenia SALTUS TU ŻYCIE SA 
dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia. 
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Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia grupowego jest opłacana jest z częstotliwością miesięczną. Składkę przekazuje Ubezpieczający przelewem 
na rachunek bankowy SALTUS TU ŻYCIE SA. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania SALTUS TU ŻYCIE SA składek ubezpieczeniowych w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest składka ubezpieczeniowa. 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

– Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest na jeden rok.  

– Umowa ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużona na okres kolejnego roku, o ile najpóźniej na 30 dni przed końcem umowy ubezpieczenia, 
żadna ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia o nieprzedłużeniu umowy lub o gotowości przedłużenia umowy na zmienionych warunkach. 

– W stosunku do Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa, rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym została 
złożona Towarzystwu prawidłowo wypełniona deklaracja zgody Ubezpieczonego na przystąpienie do ubezpieczenia grupowego lub w przypadkach 
określonych w OWU pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym dokonano pozytywnej weryfikacji wypełniono prawidłowo 
deklaracji stanu zdrowia ubezpieczonego. 

– Odpowiedzialność SALTUS TU ŻYCIE SA kończy się: 

– z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego względem wszystkich ubezpieczonych, 

– z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia względem wszystkich lub poszczególnych 
Ubezpieczonych, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 

– z dniem wykreślenia Ubezpieczającego z właściwego rejestru bądź ewidencji - wskutek zaprzestania prowadzenia działalności przez 
Ubezpieczającego względem wszystkich ubezpieczonych, 

– z upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, jeżeli któraś ze stron złożyła oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy 
ubezpieczenia. 

– Ponadto w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych, odpowiedzialność kończy się: 

– z końcem miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego głównego  
z Ubezpieczającym, 

– w rocznicę polisy w roku, w którym Ubezpieczony ukończył 70 rok życia, 

– z dniem śmierci Ubezpieczonego, 

– z upływem okresu wypowiedzenia. 

– Z chwilą ustania ochrony ubezpieczeniowej wobec Ubezpieczonego głównego kończy się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonych 
dodatkowych. 
 

 

Jak rozwiązać umowę? 

– Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, o ile nie dojdzie do jej przedłużenia. 

– Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, przez złożenie SALTUS 
TU ŻYCIE SA pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia; odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego 
od obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim SALTUS TU ŻYCIE SA udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 

– Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

– Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres trwania odpowiedzialności SALTUS 
TU ŻYCIE SA. 

– Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą SALTUS TU ŻYCIE SA, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana względem poszczególnych 
Ubezpieczonych ze skutkiem na koniec miesiąca, za który została opłacona składka ubezpieczeniowa. 

– W przypadku rozwiązania podstawowej umowy ubezpieczenia, umowy ubezpieczeń dodatkowych zostaną rozwiązane w tym samym trybie i na tych 
samych warunkach. 

– Umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego w odniesieniu do osoby objętej ubezpieczeniem, gdy składka należna za tę osobę  
nie zostanie opłacona najpóźniej w trzeciej kolejnej dacie wymagalności składki ubezpieczeniowej, płatnej za tę osobę, mimo otrzymania przez 
Ubezpieczającego od Towarzystwa wezwania do zapłaty składki w tej dacie; okres wypowiedzenia kończy się z upływem trzeciej kolejnej daty 
wymagalności składki ubezpieczeniowej, płatnej za osobę objętą ubezpieczeniem. 
 

 


