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Produkt: Indywidualne Ubezpieczenie na "ycie ACTI FINANSE PLUS HIPOTEKI

Pe#ne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotycz$ce niniejszego produktu ubezpieczeniowego podane s$ w Ogólnych Warunkach Indywidualnego 
Ubezpieczenia na "ycie ACTI FINANSE PLUS HIPOTEKI uchwalonych w dniu 19 maja 2021 roku przez Zarz$d SALTUS TU "YCIE SA oraz w tre&ci dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Indywidualne Ubezpieczenie na "ycie ACTI FINANSE PLUS HIPOTEKI jest dobrowolnym ubezpieczeniem indywidualnym na 'ycie z Dzia#u I Grupy 1 i 5 zgodnie z ustaw$ o dzia#alno&ci 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ubezpieczenie jest propozycj$ dla osób poszukuj$cych ochrony ubezpieczeniowej, które chc$ zabezpieczy( sp#at% po'yczki. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 W przypadku zakresu podstawowego obowi$zuj$cego w ka'dym przypadku przedmiotem ubezpieczenia jest 'ycie Ubezpieczaj$cego.
Za op#at$ dodatkowej sk#adki ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia mo'e zosta( rozszerzony o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe:
1)   ca#kowit$ niezdolno&( do samodzielnej egzystencji Ubezpieczaj$cego w)wyniku nieszcz%&liwego wypadku zaistnia#ego w okresie ubezpieczenia,
2)   powa'ne zachorowanie Ubezpieczaj$cego, które z zastrze'eniem wy#$cze! odpowiedzialno&ci wskazanych w OWU po raz pierwszy zosta#o zdiagnozowane w okresie 

odpowiedzialno&ci SALTUS TU "YCIE SA,
3)   pobyt Ubezpieczaj$cego w szpitalu w wyniku nieszcz%&liwego wypadku,
4)   &mier( ma#'onka Ubezpieczaj$cego w wyniku nieszcz%&liwego wypadku.
Istnieje mo'liwo&( ochrony z sum$ ubezpieczenia malej$c$ w trakcie okresu ochrony (wariant I) lub ze sta#$ sum$ ubezpieczenia przez ca#y okres ubezpieczenia (wariant II).
W wariancie I z malej$c$ sum$ ubezpieczenia SALTUS TU "YCIE SA jest zobowi$zane do wyp#aty:
•  *wiadczenia z tytu#u &mierci Ubezpieczaj$cego, w kwocie wskazanej w Harmonogramie wysoko&ci &wiadcze! na dzie! &mierci Ubezpieczaj$cego, z zastrze'eniem 

ogranicze! wynikaj$cych z OWU, wyp#acanego osobie lub osobom uprawnionym do &wiadczenia ubezpieczeniowego,
a w razie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe:
• *wiadczenia z tytu#u wyst$pienia powa'nego zachorowania, w wysoko&ci sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia, z zastrze'eniem ogranicze! 

wynikaj$cych z OWU, wyp#acanego Ubezpieczaj$cemu,
• *wiadczenia z tytu#u ca#kowitej niezdolno&ci do samodzielnej egzystencji Ubezpieczaj$cego w wyniku nieszcz%&liwego wypadku w kwocie wskazanej w Harmonogramie 

wysoko&ci &wiadcze! na dzie! zdarzenia, z zastrze'eniem ogranicze! wynikaj$cych z OWU, wyp#acanego Ubezpieczaj$cemu,
• *wiadczenia z tytu#u pobytu Ubezpieczaj$cego w szpitalu w nast%pstwie nieszcz%&liwego wypadku, z zastrze'eniem ogranicze! wynikaj$cych z OWU, wyp#acanego 

Ubezpieczaj$cemu w formie dziennego &wiadczenia szpitalnego w wysoko&ci okre&lonej w umowie ubezpieczenia, przy czym wysoko&( #$cznych &wiadcze!, zwi$zanych 
z pobytem Ubezpieczaj$cego w szpitalu w nast%pstwie jednego nieszcz%&liwego wypadku nie mo'e przekroczy( 90 dni; je'eli w jednym dniu Ubezpieczaj$cy by# 
pacjentem dwu lub wi%kszej liczby szpitali, SALTUS TU "YCIE SA wyp#aci &wiadczenie ubezpieczeniowe za ten dzie! tylko jeden raz,

• *wiadczenia z tytu#u &mierci ma#'onka Ubezpieczaj$cego w kwocie wskazanej  w Harmonogramie wysoko&ci &wiadcze! na dzie! &mierci ma#'onka, z zastrze'eniem 
ogranicze! wynikaj$cych z OWU, wyp#acanego Ubezpieczaj$cemu.

W wariancie II ze sta#$ suma ubezpieczenia SALTUS TU "YCIE SA jest zobowi$zane do wyp#aty: 
• *wiadczenia z tytu#u &mierci Ubezpieczaj$cego w kwocie wskazanej w Harmonogramie wysoko&ci &wiadcze! na dzie! zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrze'eniem 

ogranicze! wynikaj$cych z OWU, wyp#acanego osobie lub osobom uprawnionym do &wiadczenia ubezpieczeniowego,
a w razie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe: 
• *wiadczenia z tytu#u wyst$pienia powa'nego zachorowania, w wysoko&ci sumy ubezpieczenia  wskazanej w umowie ubezpieczenia, z zastrze'eniem ogranicze! 

wynikaj$cych z OWU,  wyp#acanego Ubezpieczaj$cemu,
• *wiadczenia z tytu#u ca#kowitej niezdolno&ci do samodzielnej egzystencji Ubezpieczaj$cego w wyniku nieszcz%&liwego wypadku w kwocie wskazanej w Harmonogramie 

wysoko&ci &wiadcze! na dzie! zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrze'eniem ogranicze! wynikaj$cych z OWU, wyp#acanego Ubezpieczaj$cemu,
• *wiadczenia z tytu#u pobytu Ubezpieczaj$cego w szpitalu w nast%pstwie nieszcz%&liwego wypadku, z zastrze'eniem ogranicze! wynikaj$cych z OWU - wyp#acanego 

Ubezpieczaj$cemu w formie dziennego &wiadczenia szpitalnego w wysoko&ci okre&lonej w umowie ubezpieczenia, przy czym wysoko&( #$cznych &wiadcze!, zwi$zanych 
z pobytem Ubezpieczaj$cego w szpitalu w nast%pstwie jednego nieszcz%&liwego wypadku nie mo'e przekroczy( 90 dni; je'eli w jednym dniu Ubezpieczaj$cy by# 
pacjentem dwu lub wi%kszej liczby szpitali, SALTUS TU "YCIE SA wyp#aci &wiadczenie ubezpieczeniowe za ten dzie! tylko jeden raz,

• *wiadczenia z tytu#u &mierci ma#'onka Ubezpieczaj$cego w wysoko&ci wskazanej w Harmonogramie wysoko&ci &wiadcze!  na dzie! zawarcia umowy ubezpieczenia,  
z zastrze'eniem ogranicze! wynikaj$cych z OWU, wyp#acanego Ubezpieczaj$cemu.

Jakie s" ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialno&( SALTUS TU "YCIE SA jest wy#$czona, gdy &mier( Ubezpieczaj$cego nast$pi#a wskutek:

 czynnego udzia#u w dzia#aniach wojennych, wojnach, inwazjach, wojnach domowych, powstaniach, rewolucjach, stanach wojennych, je'eli Ubezpieczaj$cy s#u'y, zosta# 
powo#any do wojska lub do organizacji militarnej, lub dobrowolnie wst$pi# do w/w jednostek, lub bierze udzia# w w/w zdarzeniach w zwi$zku z wykonywan$ prac$: 
korespondenta wojennego, wolontariusza lub pracownika organizacji humanitarnych,

 &wiadomego, dobrowolnego, niezgodnego z prawem udzia#u Ubezpieczaj$cego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru, z wy#$czeniem przypadków 
obrony koniecznej,

 umy&lnego pope#nienia lub usi#owania pope#nienia przez Ubezpieczaj$cego przest%pstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s$du,
 zaburze! psychicznych i zaburze! zachowania spowodowanych u'yciem: opiatów, kanabinoli, kokainy, halucynogenów; zaburze! psychicznych i zaburze! zachowania 

spowodowanych odurzaniem si% lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi; zaburze! psychicznych i zaburze! zachowania spowodowanych naprzemiennym przyjmowaniem 
&rodków wy'ej wymienionych i innych &rodków psychoaktywnych

 samobójstwa pope#nionego przez Ubezpieczaj$cego w okresie pierwszych dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia

o ile powy'sze okoliczno&ci mia#y wp#yw na zaj&cie zdarzenia ubezpieczeniowego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 Zdarze! obj%tych ochron$ ubezpieczeniow$ powsta#ych poza okresem ubezpieczenia.
 Zado&(uczynienia za doznany ból, cierpienia +zyczne i moralne.
 Wyst$pienia powa'nego zachorowania u Ubezpieczaj$cego, którego przyczyn$ nie by# nieszcz%&liwy wypadek, je'eli zdiagnozowanie nast$pi#o w okresie 3 miesi%cy  
od daty rozpocz%cia odpowiedzialno&ci.



Kiedy rozpoczyna si# i ko$czy ochrona ubezpieczeniowa?
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest maksymalnie na czas trwania umowy po'yczki wskazany w polisie ubezpieczeniowej. Do zawarcia umowy dochodzi z chwil$ akceptacji 

przez SALTUS TU "YCIE SA wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, dzie! pocz$tku odpowiedzialno&ci SALTUS TU "YCIE SA wskazany jest w polisie.
2. Ochrona ubezpieczeniowa ko!czy si%: z dniem odst$pienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczaj$cego; z dniem up#ywu okresu wypowiedzenia przez 

Ubezpieczaj$cego umowy ubezpieczenia; z dniem up#ywu okresu ubezpieczenia; na skutek rozwi$zania umowy za porozumieniem stron, z dniem okre&lonym  
w porozumieniu; z dniem dor%czenia Ubezpieczaj$cemu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez SALTUS TU "YCIE SA; z powodu nieop#acania sk#adki z dniem up#ywu 
ostatniego dnia dodatkowego terminu do zap#aty sk#adki, wskazanego w wezwaniu do zap#aty oraz z dniem &mierci Ubezpieczaj$cego.

Jak i kiedy nale%y op&aca' sk&adki?
Wysoko&(, cz%stotliwo&( op#acania oraz dzie! wymagalno&ci sk#adki ubezpieczeniowej okre&lona jest w umowie ubezpieczenia. 
Sk#adka ubezpieczeniowa p#atna jest na rachunek bankowy wskazany w umowie ubezpieczenia. Za dzie! zap#aty uznaje si% dzie! wp#ywu sk#adki na) rachunek  
SALTUS TU "YCIE SA.

Co nale%y do obowi"zków Ubezpieczaj"cego?
•  Ubezpieczaj$cy zobowi$zany jest poda( do wiadomo&ci SALTUS TU "YCIE SA wszystkie znane sobie okoliczno&ci, które mog$ mie( wp#yw na podj%cie przez 

SALTUS TU "YCIE SA decyzji o obj%ciu ochron$ ubezpieczeniow$, przez udzielenie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zgodnych z prawd$ pisemnych odpowiedzi na 
pytania SALTUS TU "YCIE SA zawarte w formularzach SALTUS TU "YCIE SA lub przed zawarciem umowy w innych pismach. Je'eli Ubezpieczaj$cy zawiera umow% przez 
przedstawiciela, obowi$zek ten ci$'y równie' na przedstawicielu i)obejmuje ponadto okoliczno&ci jemu znane. W razie zawarcia przez SALTUS TU "YCIE SA umowy mimo 
braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini%te okoliczno&ci uwa'a si% za nieistotne.

•  W przypadku gdy #$czna suma ubezpieczenia z tytu#u &mierci Ubezpieczaj$cego, niezale'nie od liczby umów ubezpieczenia zawartych na podstawie Ogólnych Warunków 
Indywidualnego Ubezpieczenia na "ycie ACTI FINANSE PLUS i/lub Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na "ycie ACTI FINANSE PLUS HIPOTEKI i/lub Ogólnych 
Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na "ycie ACTI FINANSE PLUS GOTÓWKI nie przekracza 100)000,00 z#, wymagane jest z#o'enie przez Ubezpieczaj$cego o&wiadczenia 
o stanie zdrowia w postaci ankiety medycznej zawartej we wniosku ubezpieczeniowym.

•  W przypadku gdy #$czna suma ubezpieczenia z tytu#u &mierci Ubezpieczaj$cego, niezale'nie od liczby umów ubezpieczenia zawartych na podstawie Ogólnych Warunków 
Indywidualnego Ubezpieczenia na "ycie ACTI FINANSE PLUS i/lub Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na "ycie ACTI FINANSE PLUS GOTÓWKI i/lub 
Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia na "ycie ACTI FINANSE PLUS HIPOTEKI przekracza 100)000,00 z# wymagane jest wype#nienie przez Ubezpieczaj$cego 
kwestionariusza medycznego.

•   Niezale'nie od ww. postanowie! SALTUS TU "YCIE SA mo'e poprosi( o wype#nienie kwestionariusza medycznego, przedstawienie dokumentacji medycznej dotycz$cej stanu 
zdrowia lub skierowa( na badania lekarskie.

•  W przypadku gdy Ubezpieczaj$cy chce zawrze( umow% ubezpieczenia w)innym terminie ni' umow% po'yczki, wymagane jest wype#nienie kwestionariusza medycznego, 
niezale'nie od wysoko&ci sumy ubezpieczenia. 

•  Powiadamianie SALTUS TU "YCIE SA o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby. 
•  Terminowe op#acanie sk#adki ubezpieczeniowej.

Gdzie obowi"zuje ubezpieczenie?
 Na terytorium ca#ego &wiata.

Jakie s" ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
SALTUS TU "YCIE SA nie ponosi odpowiedzialno&ci z tytu#u powa'nego zachorowania Ubezpieczaj$cego, ca#kowitej niezdolno&ci do samodzielnej egzystencji 
Ubezpieczaj$cego w wyniku nieszcz%&liwego wypadku, &mierci ma#'onka Ubezpieczaj$cego w wyniku nieszcz%&liwego wypadku oraz pobytu Ubezpieczaj$cego  
w szpitalu w wyniku nieszcz%&liwego wypadku b%d$cych wynikiem: 

 uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 wyczynowego i zawodowego uprawiania sportów,
 samookaleczenia si%,
 dzia#ania w stanie po u'yciu alkoholu lub w stanie nietrze,wo&ci albo dzia#ania pod wp#ywem innych &rodków odurzaj$cych, wy#$czaj$c przypadki ich za'ycia zgodnie  

z zaleceniami lekarza, przy czym stan nietrze,wo&ci zachodzi, gdy zawarto&( alkoholu w organizmie wynosi: st%'enia we krwi powy'ej 0,5‰ alkoholu albo obecno&ci  
w wydychanym powietrzu powy'ej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3, stan po u'yciu alkoholu zachodzi, gdy zawarto&( alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do st%'enia we 
krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecno&ci w)wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3,

 dzia#ania pod wp#ywem, w stanie lub warunkach choroby psychicznej, zaburze! psychicznych lub choroby uk#adu nerwowego,
 przewozu lotniczego w charakterze innym ni' pasa'er samolotu pasa'erskich licencjonowanych linii lotniczych, 
 poddania si% zabiegom o charakterze medycznym poza kontrol$ lekarzy, 
 prowadzenia pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu, 

o ile powy'sze okoliczno&ci mia#y wp#yw na zaj&cie zdarzenia ubezpieczeniowego.

 *wiadczenie ubezpieczeniowe z tytu#u &mierci ma#'onka Ubezpieczaj$cego w wyniku nieszcz%&liwego wypadku lub ca#kowitej niezdolno&ci do)samodzielnej egzystencji
Ubezpieczaj$cego w wyniku nieszcz%&liwego wypadku nie jest nale'ne, je'eli pomi%dzy nieszcz%&liwym wypadkiem a &mierci$ ma#'onka Ubezpieczaj$cego lub ca#kowit$ 
niezdolno&ci$ do samodzielnej egzystencji nie istnia# zwi$zek przyczynowy.

 *wiadczenie ubezpieczeniowe z tytu#u pobytu Ubezpieczaj$cego w szpitalu w)wyniku nieszcz%&liwego wypadku nie jest nale'ne, je'eli pomi%dzy nieszcz%&liwym wypadkiem 
a pobytem w szpitalu nie istnia# zwi$zek przyczynowy.

 SALTUS TU "YCIE SA nie ponosi odpowiedzialno&ci z tytu#u powa'nego zachorowania Ubezpieczaj$cego w przypadku, gdy powa'ne zachorowanie jest nast%pstwem 
choroby AIDS lub zaka'enia wirusem HIV, chyba 'e zaka'enie nast$pi#o w wyniku transfuzji krwi.

 Z ochrony ubezpieczeniowej, wy#$czone s$ powa'ne zachorowania Ubezpieczaj$cego, które s$ nast%pstwem lub konsekwencj$ wady wrodzonej lub schorzenia wrodzonego.
 W przypadku wyst$pienia drugiego lub kolejnego powa'nego zachorowania Ubezpieczaj$cego, &wiadczenie ubezpieczeniowe zostanie wyp#acone, o ile nie pozostaje  

w zwi$zku przyczynowo – skutkowym z wcze&niej rozpoznanym powa'nym zachorowaniem Ubezpieczaj$cego, w zwi$zku z którym SALTUS TU "YCIE SA wyp#aci#o 
&wiadczenie z tytu#u dodatkowego zdarzenia ubezpieczeniowego.

 W przypadku wydania kolejnego orzeczenia o ca#kowitej niezdolno&ci do samodzielnej egzystencji Ubezpieczaj$cego w wyniku nieszcz%&liwego wypadku, &wiadczenie 
ubezpieczeniowe zostanie wyp#acone, o ile nie pozostaje ono w zwi$zku przyczynowo – skutkowym z wcze&niej zaistnia#ym nieszcz%&liwym wypadkiem, w zwi$zku z którym 
wydano orzeczenie o)ca#kowitej niezdolno&ci do samodzielnej egzystencji.



Jak rozwi"za' umow#?
1. Umowa ubezpieczenia rozwi$zuje si% z up#ywem okresu na jaki zosta#a zawarta.
2. Je'eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d#u'szy ni' 6 miesi%cy, Ubezpieczaj$cy ma prawo do odst$pienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30)dni od dnia 

zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy jest przedsi%biorc$ – w terminie 7 dni od dnia dor%czenia mu przez SALTUS TU "YCIE SA polisy, przez z#o'enie do 
SALTUS TU "YCIE SA pisemnego o&wiadczenia o odst$pieniu od umowy ubezpieczenia. Je'eli najpó,niej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformowa# 
ubezpieczaj$cego b%d$cego konsumentem o prawie odst$pienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczaj$cy b%d$cy konsumentem dowiedzia# si% 
o tym prawie; odst$pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj$cego od obowi$zku zap#aty sk#adki za okres, w jakim SALTUS TU "YCIE SA udziela#o ochrony 
ubezpieczeniowej.

3. Ubezpieczaj$cemu przys#uguje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, w ka'dym czasie, z)zachowaniem 1–miesi%cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesi$ca kalendarzowego. 

4. Je'eli SALTUS TU "YCIE SA ponosi odpowiedzialno&( przed zap#aceniem sk#adki ubezpieczeniowej, a sk#adka ubezpieczeniowa lub pierwsza sk#adka ubezpieczeniowa nie 
zosta#a zap#acona w terminie wymagalno&ci, SALTUS TU "YCIE SA mo'e wypowiedzie( umow% ze skutkiem natychmiastowym. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona 
z ko!cem okresu, za który przypada#a niezap#acona sk#adka.

5. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczaj$cego z obowi$zku zap#aty sk#adki ubezpieczeniowej za okres trwania odpowiedzialno&ci SALTUS TU "YCIE SA.
6. Na wniosek Ubezpieczaj$cego i za zgod$ SALTUS TU "YCIE SA, umowa ubezpieczenia mo'e zosta( rozwi$zana ze skutkiem na dzie! dor%czenia do SALTUS TU "YCIE SA 

wniosku o wcze&niejsze zako!czenie ochrony ubezpieczeniowej.
7. W przypadku nieop#acenia w dniu wymagalno&ci kolejnej sk#adki ubezpieczeniowej w)ca#o&ci lub w cz%&ci, SALTUS TU "YCIE SA wezwie Ubezpieczaj$cego do zap#aty tej 

sk#adki lub jej brakuj$cej cz%&ci, wyznaczaj$c w)tym celu dodatkowy termin 14 dni. W wezwaniu do zap#aty SALTUS TU "YCIE SA powiadomi Ubezpieczaj$cego o)skutkach 
okre&lonych w ust. 8.

8. Je'eli kolejna sk#adka ubezpieczeniowa lub jej brakuj$ca cz%&( nie zostanie op#acona w)dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu do zap#aty, o którym mowa w ust. 7, 
umow% ubezpieczenia uwa'a si% za wypowiedzian$ przez Ubezpieczaj$cego ze skutkiem na dzie!, w którym up#ywa dodatkowy termin wskazany w wezwaniu do zap#aty, 
o którym mowa w ust. 7.


