Indywidualne Ubezpieczenie na Życie
Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO
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: Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego
Ubezpieczenia na Życie Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO uchwalonych w dniu 10 marca 2020 roku przez Zarząd SALTUS TU ŻYCIE SA oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ACTI OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO 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 zainteresowani są ochroną ubezpieczeniową.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące Zdarzenia
ubezpieczeniowe:
1) śmierć Ubezpieczonego,
2) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego,
3) śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
lub Niezdolność do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego
w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku,
4) pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową powstałych poza okresem
ubezpieczenia.
Zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, do których doszło w wyniku
Nieszczęśliwego Wypadku, jeżeli pomiędzy Nieszczęśliwym Wypadkiem
a zdarzeniem nie istniał związek przyczynowy.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność SALTUS TU ŻYCIE SA jest wyłączona, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek:
działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, strajków, rozruchów oraz aktów sabotażu,
czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru, z wyłączeniem przypadków obrony koniecznej,
zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radiologicznym, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię
rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość,
samobójstwa Ubezpieczonego, popełnionego w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia,
umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
o ile powyższe okoliczności miały wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego będącej wynikiem:
uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
wyczynowego i Zawodowego uprawiania sportów oraz udziału w konkursach i bicia rekordów,
samookaleczenia bądź prób samookaleczenia,
działania Ubezpieczonego w Stanie po użyciu alkoholu lub w Stanie nietrzeźwości albo działania pod wpływem innych środków odurzających, wyłączając przypadki
ich zażycia zgodnie z zaleceniami lekarza,
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,
poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarzy,
prowadzenia pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu,
o ile powyższe okoliczności miały wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, Niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego
w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku oraz pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku będących 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.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
Wypadku nie jest należne, jeżeli pomiędzy Nieszczęśliwym Wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego lub Niezdolnością do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego
nie istniał związek przyczynowy.
Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku nie jest należne, jeżeli pomiędzy Nieszczęśliwym Wypadkiem a pobytem
Ubezpieczonego w Szpitalu nie istniał związek przyczynowy.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego i Ubezpieczającego?
Ubezpieczony i Ubezpieczający zobowiązani są podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało w ww. wniosku
i w innych formularzach stosowanych przez Towarzystwo przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. W szczególności Ubezpieczony i Ubezpieczający są zobowiązani
do udzielenia, zgodnych z prawdą, odpowiedzi na postawione przez Towarzystwo pytania dotyczące stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz innych okoliczności, istotnych
dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego i mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania Zdarzenia ubezpieczeniowego.

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego?
− Powiadamianie Towarzystwa o zmianie swojego adresu korespondencyjnego oraz o zmianie swoich danych osobowych.
− Terminowe opłacanie Składki.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość, częstotliwość opłacania oraz Termin płatności Składki ubezpieczeniowej określone są w Polisie oraz w Zawiadomieniu o Terminie płatności..
Składka lub jej rata płatna jest na rachunek bankowy wskazany w Polisie lub Zawiadomieniu o Terminie płatności.
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 innym przypadku za dzień zapłaty uznaje się dzień
wpływu Składki rocznej lub jej raty na rachunek Towarzystwa.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia wskazanej na Polisie.
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 przypadku, w którym Umowa ubezpieczenia zawarta jest na cudzy rachunek, odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się nie wcześniej,
niż następnego dnia po otrzymaniu przez Towarzystwo 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.
4. 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, , z powodu nieopłacania Składki z dniem upływu ostatniego dnia dodatkowego terminu do zapłaty Składki,
wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz z dniem śmierci Ubezpieczonego.
5. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta lub przedłużona, jednakże nie później niż w Rocznicę polisy w roku, w którym
Ubezpieczony kończy 67 lat.
6. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta, lub przedłużona - w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego
lub Towarzystwo oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny okres roczny.

Jak rozwiązać umowę?
1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem śmierci Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia. Umowa rozwiązuje się z dniem otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia
Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia
rozpoczyna się z dniem doręczenia Towarzystwu pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o wypowiedzeniu Umowy. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem
ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia.

