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Produkt: Indywidualne Ubezpieczenie na Życie MDC 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego 
Ubezpieczenia na Życie MDC (OWU) wraz z Ogólnymi Warunkami Dodatkowych Indywidualnych Ubezpieczeń (OWDU), które zostały uchwalone 9 kwietnia 2020 roku przez Zarząd 
SALTUS TU ŻYCIE SA i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 maja 2020 roku oraz w treści Polisy.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie na Życie MDC jest dobrowolnym ubezpieczeniem na Życie z Działu I Grupy 1 i 5 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ubezpieczenie jest propozycją 
dla Klientów, którzy zainteresowani są ochroną ubezpieczeniową życia i zdrowia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie umowy indywidualnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Śmierć Ubezpieczonego – umowa ubezpieczenia w zakresie 
podstawowym (Umowa podstawowa). Zakres ubezpieczenia może zostać 
rozszerzony o Umowy dodatkowe. Umowa dodatkowa może zostać 
zawarta jednocześnie z Umową podstawową lub w Rocznicę Polisy. 
Zawarcie Umowy dodatkowej w Rocznicę Polisy wymaga przeprowadzenia 
przez SALTUS TU ŻYCIE SA oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Umowy dodatkowe:
– Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (NW),
– Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW,
– Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy, 
– Niezdolność do Samodzielnej Egzystencji,
– Pobyt w Szpitalu,
– Pobyt w Szpitalu w wyniku NW (90),
– Pobyt w Szpitalu w wyniku NW (180),
– Poważne zachorowanie (4),
– Poważne zachorowanie (25),
– Operacje medyczne.

 Suma ubezpieczenia określona jest oddzielnie dla poszczególnych 
ubezpieczeń i wskazana jest w Polisie lub Polisie przedłużeniowej.

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

 Ryzyka objętego Umową dodatkową jeśli nie została opłacona za to ryzyko 
Składka lub pierwsza rata Składki.

 Poważnego zachorowania, które nie zostało wskazane w OWDU.

 Operacji medycznych, które nie zostały wskazane w Załączniku do OWDU 
(Lista Operacji medycznych).

 Trwałych uszczerbków na zdrowiu w wyniku NW, które nie zostały wskazane 
w Załączniku do OWDU (Tabela trwałych uszczerbków na zdrowiu).

 Pobytu w Szpitalu w wyniku NW, który rozpoczął się po upływie 12 miesięcy 
od daty zaistnienia NW.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
 SALTUS TU ŻYCIE SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem art. 5 ust. 3 i ust. 4 OWU nie zostały podane do jego wiadomości. 

Jeżeli do naruszenia postanowień art. 5 ust. 3 i ust. 4 OWU doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są 
skutkiem okoliczności pominiętych lub co do których podano nieprawdę.

 Jeżeli do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia, SALTUS TU ŻYCIE SA nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu 
umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności, że zatajona została Choroba Ubezpieczonego.

 Odpowiedzialność SALTUS TU ŻYCIE SA jest wyłączona, gdy śmierć Ubezpieczonego wystąpiła wskutek samobójstwa Ubezpieczonego, popełnionego w okresie dwóch lat 
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

Dodatkowo w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego wynikającego z OWU lub OWDU, Odpowiedzialność SALTUS TU ŻYCIE SA jest wyłączona gdy Zdarzenie 
ubezpieczeniowe wystąpiło:

 wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, strajków, rozruchów oraz aktów sabotażu,
 wskutek czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru, z wyłączeniem przypadków obrony koniecznej,
 wskutek zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radiologicznym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego 

energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość,
 w wyniku umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,

o ile powyższe okoliczności miały wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ponadto, w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w OWU jako śmierć w wyniku NW oraz w OWDU jako: Poważne zachorowanie, Pobyt w Szpitalu, 
Pobyt  w Szpitalu w wyniku NW, śmierć  w  wyniku NW lub NW Komunikacyjnego, Niezdolność do Samodzielnej Egzystencji, Trwała i Całkowita Niezdolność do  Pracy, 
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW oraz Operacje medyczne, SALTUS TU ŻYCIE SA nie odpowiada za zdarzenia będące wynikiem:

 uprawiania Sportów wysokiego ryzyka,
 Wyczynowego i Zawodowego uprawiania sportów oraz udziału w konkursach bicia rekordów,
 samookaleczenia bądź prób samookaleczenia,
 działania Ubezpieczonego, w Stanie po użyciu alkoholu lub w Stanie nietrzeźwości, albo działania pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych 

lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób 
przez niego zalecony,

 działania pod wpływem, w stanie lub w warunkach Zaburzeń psychicznych lub choroby układu nerwowego,
 przewozu lotniczego w charakterze innym niż pasażer samolotów pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych, 
 zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radiologicznym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię 

rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość,
 prowadzenia pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu,
 zatrucia się Ubezpieczonego spowodowanego spożyciem alkoholu etylowego lub metylowego,
 zatrucia się Ubezpieczonego spowodowanego użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
o ile powyższe okoliczności miały wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ponadto, w przypadku Pobytu w Szpitalu Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli celem Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu jest:
 leczenie lub poddanie się 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 NW, jakiemu osoba objęta ochroną ubezpieczeniową uległa 

w okresie odpowiedzialności SALTUS TU ŻYCIE SA 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,
 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,
 leczenie niepłodności, (wyłączenie dotyczy również Pobytu w Szpitalu związanego z pozaustrojowym zapłodnieniem Ubezpieczonego lub sterylizacją Ubezpieczonego),
 pobranie narządów do przeszczepu.
 Za Szpital nie uznaje się domu opieki, ośrodka dla psychicznie chorych, ośrodków leczenia psychicznie chorych, domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjów onkologicznych, 

ośrodków leczenia uzależnień lekowych, narkotykowych, alkoholowych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych ani ośrodków wypoczynkowych.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia 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.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
od daty wskazanej na Polisie lub Polisie przedłużeniowej, pod warunkiem opłacenia Składki lub pierwszej raty Składki.
W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego), odpowiedzialność SALTUS TU ŻYCIE SA w stosunku do Ubezpieczonego 
rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po otrzymaniu przez SALTUS TU ŻYCIE SA oświadczenia Ubezpieczonego o wyrażeniu przez niego zgody na zawarcie 
na jego rachunek umowy ubezpieczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno obejmować w szczególności zgodę na wysokość Sumy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SALTUS TU ŻYCIE SA kończy się:
1. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,
2. z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia wskutek wypowiedzenia,
3. z dniem śmierci Ubezpieczonego,
4. z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta lub przedłużona umowa ubezpieczenia, jeżeli któraś ze stron złożyła oświadczenie o nieprzedłużaniu 

umowy ubezpieczenia na kolejny Rok Polisowy,
5. z dniem wypłaty Świadczenia z Umowy dodatkowej - w przypadku Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy, Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji, Poważnego 

zachorowania, Operacji medycznych,
6. z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, który rozpoczął się w roku, w którym Ubezpieczony ukończył 84 lata - w przypadku Umowy podstawowej, a w przypadku 

Umów dodatkowych:
1) z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, który rozpoczął się w roku, w którym Ubezpieczony ukończył 79 lata - w przypadku Śmierci w wyniku NW, Trwałego 

uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW, Pobytu w Szpitalu w wyniku NW, Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji,
2) z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, który rozpoczął się w roku, w którym Ubezpieczony ukończył 60 lat - w przypadku Trwałej i Całkowitej Niezdolności 

do Pracy,
3) z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, który rozpoczął się w roku, w którym Ubezpieczony ukończył 69 lat – w przypadku Pobytu w Szpitalu, Poważnego 

zachorowania, Operacji medycznych. 

Jak rozwiązać umowę?
1. Każda ze Stron umowy ubezpieczenia może nie później niż na 30 dni przed końcem umowy ubezpieczenia złożyć pisemne oświadczenie o nieprzedłużeniu tej umowy 

na kolejny Rok polisowy, co spowoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia z upływem okresu na jaki została zawarta lub przedłużona.
2. 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 SALTUS TU ŻYCIE SA pisemnego oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia SALTUS TU ŻYCIE SA nie poinformowało 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.

3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 
na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty Składki za okres trwania odpowiedzialności SALTUS TU ŻYCIE SA.
5. W przypadku rozwiązania Umowy podstawowej, Umowy dodatkowe zostaną rozwiązane w tym samym trybie i na tych samych warunkach.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terytorium całego świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Ubezpieczający opłaca Składkę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jednorazowo za cały Okres ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono płatność Składki 
w ratach. Składkę opłaca się przelewem na rachunek bankowy SALTUS TU ŻYCIE SA.
Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek SALTUS TU ŻYCIE SA, 
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 kwoty składki na rachunek SALTUS TU ŻYCIE SA.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego i Ubezpieczającego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
– Ubezpieczony i Ubezpieczający zobowiązani są 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 formularzach stosowanych przez SALTUS TU ŻYCIE SA przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W szczególności, 
Ubezpieczony i Ubezpieczający są zobowiązani 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 i mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania Zdarzenia 
ubezpieczeniowego. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto 
okoliczności jemu znane. 

− Terminowe opłacenie Składki.

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia:
− SALTUS TU ŻYCIE SA, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są do powiadamiania się wzajemnie o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby.

W przypadku zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego:
– zawiadomić SALTUS TU ŻYCIE SA o wystąpieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego, 
– przedłożyć SALTUS TU ŻYCIE SA dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Poważnych zachorowań będących:

 następstwem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV; wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zakażenie nastąpiło w okolicznościach dających możliwość udowodnienia, że zostało 
spowodowane wykonywanym w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetoczeniem zakażonej krwi lub produktów krwiopochodnych u osób 
nie chorujących na hemofilię pod warunkiem, że serokonwersja nastąpiła w ciągu 6 tygodni od daty przetoczenia krwi lub produktów krwiopochodnych,

 następstwem lub konsekwencją wady wrodzonej lub schorzenia wrodzonego.

Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Operacji medycznych będących wynikiem:
 zabiegów eksperymentalnych lub badań naukowych,
 hospitalizacji, związanej z prawidłowo przebiegającą ciążą lub niepowikłanym porodem,
 leczenia niepłodności, (wyłączenie dotyczy również hospitalizacji związanej z pozaustrojowym zapłodnieniem Ubezpieczonego lub sterylizacją Ubezpieczonego),
 hospitalizacji w charakterze dawcy narządów do przeszczepu,
 leczenia wad wrodzonych lub ich następstw,
 zmiany płci przez Ubezpieczonego i obrzezaniem Ubezpieczonego,
 chirurgicznej korekcji wad wzroku,
 chirurgii kosmetycznej (w tym zmniejszanie piersi), o ile nie jest związana z leczeniem w wyniku NW,
 chirurgii szczękowej i stomatologicznej.


