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Produkt: Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Twoja Linia

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego 
Ubezpieczenia na Życie TWOJA LINIA uchwalonych w dniu 02 kwietnia 2019 roku przez Zarząd SALTUS TU ŻYCIE SA i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 lipca 
2019 roku (OWU) oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
TWOJA LINIA 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 Członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, którzy zaciągnęli lub zamierzają zaciągnąć pożyczkę. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Życie Ubezpieczonego na wypadek śmierci w okresie obejmowania 
Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.

 Życie Ubezpieczonego na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową.

 Suma ubezpieczenia jest równa limitowi określonemu w umowie o linię 
pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 Dodatkowa suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku jest równa limitowi określonemu 
w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

 Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
stanowi kwotę równą limitowi określonemu w umowie o linię pożyczkową 
na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

 Wysokość dodatkowego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem stanowi kwotę równą limitowi 
określonemu w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terytorium całego świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa opłacana jest przez Ubezpieczającego jednorazowo za roczny okres ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa płatna jest na rachunek bankowy wskazany w polisie. 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 odmiennym przypadku za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu składki na rachunek.

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

 Zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.

 Śmierci ubezpieczonego której przyczyną nie był nieszczęśliwy wypadek, 
jeżeli śmierć wystąpiła w okresie karencji wynoszącym:
– w odniesieniu do Ubezpieczonego, który w dniu złożenia wniosku

o zawarcie umowy ubezpieczenia nie ukończył 65 roku życia - 1 miesiąc 
od daty rozpoczęcia odpowiedzialności,

– w odniesieniu do Ubezpieczonego, który w dniu złożenia wniosku
o  zawarcie umowy ubezpieczenia ukończył 65 rok życia - 3 miesiące
od daty rozpoczęcia odpowiedzialności.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
− Ubezpieczający, który jest jednocześnie Ubezpieczonym 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 objęciu ochroną ubezpieczeniową, przez udzielenie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zgodnych z prawdą 
pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach SALTUS TU ŻYCIE SA lub przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę 
przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 

− Terminowe opłacanie składki ubezpieczeniowej

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, 

 zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, 
biologicznym lub radiologicznym, spowodowanym działaniem broni 
lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego 
lub promieniotwórczość, 
umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego 
przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, o ile miało 
to wpływ na zajście zdarzenia,

 zatrucia się Ubezpieczonego spowodowanego spożyciem alkoholu 
lub środków odurzających, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia 
ubezpieczeniowego, 
uszkodzenia trzustki lub wątroby spowodowanego spożywaniem alkoholu 
lub środków odurzających, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia 
ubezpieczeniowego, 
działania Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości albo działania Ubezpieczonego pod wpływem innych 
środków odurzających, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie 
z zaleceniami lekarza, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia 
ubezpieczeniowego, 
czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu,
samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie pierwszych 
dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

SALTUS TU ŻYCIE SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci 
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku będącego 
wynikiem: 

uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka, o ile miało 
to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,
wyczynowego i zawodowego uprawiania sportów przez Ubezpieczonego, 
o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,
samookaleczenia się Ubezpieczonego,
działania Ubezpieczonego pod wpływem, w stanie lub warunkach choroby 
psychicznej, zaburzeń psychicznych lub choroby układu nerwowego, o ile 
miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,
przewozu lotniczego Ubezpieczonego w charakterze innym niż pasażer 
samolotu pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych, o ile miało 
to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, 
poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym 
poza kontrolą lekarzy, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia 
ubezpieczeniowego,
prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego prawem 
uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu, o ile miało to wpływ 
na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po akceptacji wniosku ubezpieczeniowego, po pozytywnym zweryfikowaniu ankiety medycznej (wypełnienie 

ankiety medycznej jest wymagane w przypadku osób, którym zostaje udzielona pożyczka na kwotę przekraczającą 10 000,00 zł) i opłaceniu składki ubezpieczeniowej. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, z dniem upływu okresu wypowiedzenia przez Ubezpieczonego 

umowy ubezpieczenia, z dniem upływu okresu ubezpieczenia oraz z dniem śmierci Ubezpieczonego.

Jak rozwiązać umowę?
1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 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 polisy, przez złożenie
do SALTUS TU ŻYCIE SA pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował
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 ubezpieczeniowej za okres trwania odpowiedzialności SALTUS TU ŻYCIE SA.


