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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia TRIO uchwalonych w dniu 22 stycznia 2018 r.
przez Zarząd SALTUS TUW i mających zastosowanie do umów od dnia 1 lutego 2018 r. (OWU) oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Grupowe Ubezpieczenie TRIO jest dobrowolnym ubezpieczeniem o charakterze ochronnym z Działu II, Grupy 1,9,13, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 następstwa nieszczęśliwego wypadku obejmujące:
śmierć Ubezpieczonego,

 koszty odtworzenia (koszty wykonania duplikatów lub wykonania 
nowych) następujących dokumentów, utraconych w następstwie 
kradzieży z włamaniem, rozboju lub kradzieży zwykłej:
1) dowodu osobistego Ubezpieczonego,
2) paszportu Ubezpieczonego,
3) prawa jazdy Ubezpieczonego,
4) dowodu rejestracyjnego do pojazdu stanowiącego własność 

lub współwłasność Ubezpieczonego,
5) karty płatniczej Visa/MasterCard Ubezpieczonego.

 odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i jego osób bliskich 
stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z  Ubezpieczonym 
gospodarstwo domowe, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia 
prywatnego niezwiązanych z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności 
zawodowej, gospodarczej, społecznej ani politycznej, w następstwie czynu 
niedozwolonego są one zobowiązane do naprawienia szkody, wyrządzonej 
osobie trzeciej.

 Sumę ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia w  jednakowej 
wysokości dla wszystkich Ubezpieczonych objętych umową ubezpieczenia 
grupowego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność SALTUS TUW jest wyłączona, gdy śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku nastąpiła:

 w wyniku umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez osobę objętą ubezpieczeniem przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, 

 wskutek samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego,

 w wyniku działania Ubezpieczonego pod wpływem, w stanie lub warunkach choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub choroby układu nerwowego – o ile miało 
to wpływ na powstanie szkody,

 wskutek zatrucia się Ubezpieczonego spowodowanego spożywaniem alkoholu lub środków odurzających bądź 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 zaleceniem lekarza 
– o ile miało to wpływ na powstanie szkody,

 w wyniku amatorskiego uprawiania przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka - o ile miało to wpływ na powstanie szkody,

 w wyniku wyczynowego i zawodowego uprawiania sportów przez Ubezpieczonego - o ile miało to wpływ na powstanie szkody,

 wskutek poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarzy – o ile miało to wpływ na powstanie szkody,

 wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu – o ile miało to wpływ na powstanie szkody.

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym nie obejmuje szkód:

 wyrządzonych umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem,

 wyrządzonych osobom bliskim przez osoby objęte ubezpieczeniem lub powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy,

 objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych,

 związanych z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, urządzeń latających i pływających, z wyjątkiem łodzi wiosłowych, kajaków i rowerów wodnych, 

 wynikłych z posiadania, składowania lub użycia broni palnej, materiałów wybuchowych, żrących lub trujących,

 powstałych wskutek 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 zaleceniem lekarza - o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,

 powstałych wskutek 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,

 wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń,

 polegających na wystąpieniu strat finansowych niezwiązanych ze szkodą w mieniu ani na osobie,

 związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych,

 związanych z dostępem lub korzystaniem z Internetu,

 w mieniu ruchomym, z którego osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego,

 w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, muzealnych, filatelistycznych, numizmatycznych, antykach albo dziełach sztuki, 

 wyrządzonych w środowisku naturalnym,

 wyrządzone przez zwierzęta niepoddane wymaganym szczepieniom ochronnym lub badaniom profilaktycznym,

 wyrządzonych w związku z uprawianiem przez Ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka lub w związku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu.

Odpowiedzialność SALTUS TUW jest wyłączona, gdy utrata dokumentów nastąpiła wskutek:

 rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub zostało wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, 

 konfiskaty lub zarekwirowania dokumentów na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego organy władzy, jak również spowodowane działaniami tych organów,

 zniszczenia lub zaginięcia dokumentów,

 utraty spodziewanego zysku, wynagrodzeń, kar umownych, opóźnień.

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

 Zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne 
- w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Szkód powstałych poza terytorium RP - w przypadku ubezpieczenia utraty 
dokumentów lub w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
w życiu prywatnym.

 Nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych 
kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze 
karnym, nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem - w przypadku 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

 Utraty dokumentu wskazanego w pkt 5) przedmiotu ubezpieczenia 
jeżeli nie został on utracony łącznie z przynajmniej jednym dokumentem 
wymienionym w pkt 1) - 4) przedmiotu ubezpieczenia.

 Utraty innych dokumentów niż wymienione powyżej.

 Odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Na terytorium całego świata - następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 Na terytorium RP - utrata dokumentów lub odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa opłacana jest z częstotliwością roczną lub miesięczną.
Składka należna za wszystkich Ubezpieczonych w danym miesiącu, przekazywana jest zbiorczo przez Ubezpieczającego SALTUS TUW, w terminie do 5. dnia miesiąca za miesiąc 
poprzedni.
Składkę opłaca się przelewem na rachunek bankowy SALTUS TUW. Warunkiem uznania wpłaty składki za dokonaną jest wpłynięcie kwoty składki na właściwy rachunek SALTUS TUW.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli strony nie umówią się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się 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 tej umowy lub o gotowości przedłużenia umowy na zmienionych warunkach.
Odpowiedzialność SALTUS TUW w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana 
przez Ubezpieczonego deklaracja na przystąpienie do ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SALTUS TUW kończy się:
1) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,
2) z upływem okresu wypowiedzenia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia względem wszystkich lub poszczególnych Ubezpieczonych,
3) z dniem rozwiązania umowy,
4) z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o wystąpieniu z ubezpieczenia – wobec tego Ubezpieczonego,
5) z dniem śmierci Ubezpieczonego - wobec tego Ubezpieczonego,
6) w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowań - dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, o ile nie dojdzie do jej przedłużenia.
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy, przez złożenie SALTUS TUW pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy SALTUS TUW 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. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia względem wszystkich lub poszczególnych Ubezpieczonych, w każdym czasie, 
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, o ile strony nie umówią się inaczej co do warunków wypowiedzenia.
W przypadku złożenia przez stronę umowy ubezpieczenia oświadczenia o nieprzedłużeniu tej umowy lub o gotowości przedłużenia umowy na  zmienionych warunkach, 
umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, chyba że strony dojdą do porozumienia co do warunków przedłużenia okresu trwania umowy 
ubezpieczenia.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje ustanie ochrony ubezpieczeniowej:
1) wobec wszystkich Ubezpieczonych z upływem okresu umowy ubezpieczenia – w przypadku płatności składki z częstotliwością miesięczną,
2) wobec danego Ubezpieczonego z upływem rocznego okresu ochrony ubezpieczeniowej za jaki została opłacona składka za danego Ubezpieczonego – w przypadku 

płatności składki z częstotliwością roczną.
Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej jest możliwa poprzez złożenie oświadczenia przez Ubezpieczonego o wystąpieniu z ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
– Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są podać do wiadomości SALTUS TUW wszystkie znane sobie okoliczności, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez SALTUS 

TUW decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia, przez udzielenie przy zawieraniu bądź przystępowaniu do umowy ubezpieczenia zgodnych z prawdą pisemnych odpowiedzi 
na pytania SALTUS TUW zawarte w formularzach SALTUS TUW 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.

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

W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego:
1) powodującego utratę dokumentów Ubezpieczonego w następstwie kradzieży z włamaniem, rozboju lub kradzieży zwykłej:

– Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SALTUS TUW o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych 
od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia.

– Użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub powiększeniu jej rozmiarów.
– Podjęcia wszelkich dostępnych działań, zmierzających do zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed powiększeniem rozmiarów 

szkody.
– Niezwłocznego powiadomienia jednostki policji o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.
– Umożliwienia osobom upoważnionym przez SALTUS TUW dokonania ustalenia okoliczności powstania szkody, wyceny rozmiaru szkody i  zasadności roszczenia 

oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień.

2) powodującego szkodę z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
– zapobiec zwiększeniu się rozmiaru szkody, zebrać i zabezpieczyć dowody potwierdzające okoliczności zdarzenia, 
– niezwłocznie powiadomić SALTUS TUW o szkodzie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o szkodzie oraz podać okoliczności zdarzenia, 
– umożliwić SALTUS TUW dokonanie czynności niezbędnych dla ustalenia okoliczności powstania zdarzenia oraz zasadności i wysokości roszczenia,
– zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
– nie przyjmować na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie zawierać jakiejkolwiek ugody w celu zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, bez uzyskania pisemnej 

zgody SALTUS TUW,
– niezwłocznie powiadomić SALTUS TUW o wszczęciu dochodzenia, śledztwa, wytoczeniu powództwa, wydaniu nakazu karnego lub nakazu zapłaty w związku z zaistniałym 

zdarzeniem, 
– udzielić SALTUS TUW nieograniczonego pełnomocnictwa do składania w imieniu Ubezpieczonego wszelkich oświadczeń, jakie SALTUS TUW uzna za konieczne w celu 

zmniejszenia lub odparcia roszczenia,
– dostarczyć SALTUS TUW postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego w sprawie zgłoszonej szkody, bądź odpis orzeczenia sądowego w terminie umożliwiającym 

odpowiednie przygotowanie i wniesienie środka odwoławczego.
– Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości SALTUS TUW wszystkie znane sobie okoliczności, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez SALTUS TUW 

decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia, przez udzielenie przy zawieraniu bądź przystępowaniu do umowy ubezpieczenia zgodnych z prawdą pisemnych odpowiedzi 
na pytania SALTUS TUW zawarte w formularzach SALTUS TUW lub przed zawarciem umowy w innych pismach.

3) udokumentować zasadność zgłoszonego roszczenia.


