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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego – 
MEDYCYNA PRACY uchwalonych w dniu 27 sierpnia 2021 roku przez Zarząd SALTUS TUW oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.  

 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne, Dział II, Grupa 1 i 2 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 Zdrowie Ubezpieczonego - pracownika Ubezpieczającego. 
 SALTUS TUW udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie organizacji 

udostępnienia oraz pokrycia kosztów usług medycznych w ramach 
medycyny pracy przewidzianych w Kodeksie pracy realizowanych u 
Partnerów Medycznych: 

 badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, 
 wizytacji stanowisk pracy, 
 analizy stanu zdrowia pracowników, 
 wystawiania zaświadczeń o stanie zdrowia Ubezpieczonych lub 

niezdolności do pracy, 
 aktywnego poradnictwa w stosunku do Ubezpieczonych, którzy 

cierpią na choroby zawodowe lub inne choroby związane z 
wykonywanym zawodem, 

 delegowania lekarza do zakładowej komisji BHP w przypadkach 
obowiązkowych 
i/lub 

 Pracowniczych Programów Profilaktycznych. 
 Szczegółowy wykaz usług medycznych i usług wspierających powrót do 

zdrowia przysługujących Ubezpieczonym w ramach poszczególnych 
wariantów ubezpieczenia, wraz z maksymalną wysokością refundacji i 
limitami, określa Katalog Usług Medycznych. 
 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Usług medycznych świadczonych poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

 Udzielenia i pokrycia kosztów usługi medycznej nieuzasadnionej  
z medycznego punktu widzenia lub nie wskazanej w Katalogu Usług 
Medycznych dla danego wariantu ubezpieczenia.  

 Udzielenia i pokrycia kosztów usług medycznych oraz usług 
wspierających powrót do zdrowia ponad limity przysługujące  
do wykorzystania w roku ochrony.  

 Udzielania usług medycznych nie zleconych przez lekarza, mimo że taki 
wymóg został wskazany w Katalogu Usług Medycznych. 

 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokrycia kosztów usług medycznych wykonanych z powodu lub w następstwie: 
 

 wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana czy też nie, 
wojny domowej, przewrotu (w tym przewrotu wojskowego), rewolucji, powstania, zagarnięcia władzy wbrew prawu, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego, 

 czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach terroryzmu, strajkach, zamieszkach i rozruchach, lokautach, niepokojach społecznych, sabotażu, 
 reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni 

laserowych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu, 
 popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, 
 usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa i jego skutków, 
 celowego spowodowania przez Ubezpieczonego rozstroju zdrowia lub zagrożenia życia, 
 leczenia wad wrodzonych lub uszkodzeń powstałych w okresie okołoporodowym, 
 zabiegów lub kuracji odwykowych lub leczenia odwykowego, 
 diagnozowania lub leczenia niepłodności,  
 zabiegów związanych ze zmianą płci, 
 poddania się Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarzy, 
 stosowania  leków  niedopuszczonych  na  terenie  Rzeczypospolitej Polskiej, 
 leczenia lub zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej lub kosmetyki, 
 leczenia kuracyjnego, sanatoryjnego lub uzdrowiskowego. 

 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 Usługi medyczne świadczone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

  



 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

– Podanie do wiadomości SALTUS TUW wszystkich znanych, zgodnych z prawda okoliczności, o które może zapytać SALTUS TUW w trakcie trwania umowy, w przypadku 
zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia lub zgłoszenia konieczności organizacji usługi medycznej. 

– Ubezpieczony powinien punktualnie zgłaszać się na umówione usługi medyczne lub odpowiednio wcześnie zgłaszać Centrum Umawiania Wizyt odwołanie wcześniej 
umówionej usługi medycznej.  

– Ubezpieczony zobowiązany jest do powiadamiania SALTUS TUW o zmianie swoich danych kontaktowych. 
– Przesłanie kopii lub skanu skierowania lekarskiego na daną usługę do SALTUS TUW w przypadku gdy taki wymóg został wskazany w Katalogu Usług Medycznych. 

 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka ubezpieczeniowa opłacana jest z częstotliwością miesięczną.  
 
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składek ubezpieczeniowych w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 
składka ubezpieczeniowa jest należna. 
 
Składkę ubezpieczeniową opłaca Ubezpieczający przelewem na rachunek bankowy SALTUS TUW. 
 
Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu na właściwy rachunek SALTUS TUW, 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 TUW. 

 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, pod warunkiem zawarcia umowy 
ubezpieczenia do 25 dnia miesiąca poprzedzającego datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

– Okres ochrony wobec kandydata na pracownika rozpoczyna się 1 dnia miesiąca, w którym Towarzystwo otrzymało od Pracodawcy prawidłowo wypełnione 
skierowanie na badania wstępne przewidziane w Kodeksie pracy. 

– Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: 
– z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, 
– z dniem upływu okresu wypowiedzenia - w przypadku nieopłacenia składki w dodatkowym terminie wyznaczonym do zapłaty, 
– z dniem rozwiązania umowy na wniosek Ubezpieczającego, 
– z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony utracił status pracownika - w stosunku do danego Ubezpieczonego, 
– z dniem śmierci Ubezpieczonego pracownika - w stosunku do danego Ubezpieczonego. 

 

 

Jak rozwiązać umowę? 

1. 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 TUW dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, przez złożenie SALTUS TUW pisemnego 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia; odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki za okres,  
w jakim SALTUS TUW udzielało ochrony ubezpieczeniowej.  

2. W przypadku nieopłacenia w terminie kolejnej składki ubezpieczeniowej lub opłacenia kolejnej składki w niepełnej wysokości, SALTUS TUW wezwie Ubezpieczającego 
do zapłaty składki lub jej brakującej części, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin 7 dni. Jeżeli kolejna składka lub jej brakująca część nie zostaną opłacone w 
dodatkowym terminie, umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął 
dodatkowy termin 

3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości 
składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania, 
druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Na wniosek Ubezpieczającego, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana w każdym momencie trwania, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono do SALTUS TUW wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia. 

 

 


