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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia SALTUS – Moje BEZPIECZEŃSTWO
uchwalonych w dniu 18 listopada 2019 roku przez Zarząd SALTUS TUW i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 9 grudnia 2019 roku (OWU) oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Indywidualne ubezpieczenie SALTUS – Moje BEZPIECZEŃSTWO jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia pomoc w przypadku wystąpienia następstw nieszczęśliwego
wypadku (dalej: nnw), poważnego zachorowania oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jest to ubezpieczenie z Działu II, Grupy 1, 2, 13 zgodnie z ustawą o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
w wariancie MINI:
uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nnw, określony w Tabeli Złamań
Kości, śmierć Ubezpieczonego w nnw lub w nnw w ruchu komunikacyjnym,
w wariancie MIDI:
uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nnw, określony w Tabeli
Uszczerbków na Zdrowiu,
śmierć Ubezpieczonego w nnw lub w nnw w ruchu komunikacyjnym.
w wariancie MAXI:
uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nnw określony w Tabeli
Uszczerbków na Zdrowiu - świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu
w kwocie odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia,
w jakim został ustalony stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego, przy czym jeśli łączny procent uszczerbku na zdrowiu
w wyniku jednego zdarzenia przekroczy wartość 50 %, wysokość
świadczenia wypłacanego Ubezpieczonemu ulegnie podwojeniu
(progresywny system wypłaty świadczeń),
śmierć Ubezpieczonego w nnw lub w nnw w ruchu komunikacyjnym.
Suma ubezpieczenia/gwarancyjna określona jest w dokumencie
ubezpieczenia i ustalana jest odrębnie dla:
1) ubezpieczenia nnw,
2) ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie
zawału serca lub udaru mózgu,
3) ubezpieczenia poważnego zachorowania,
4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:
1) nnw powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania sportu wysokiego
ryzyka: sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie
przy użyciu aparatów gazowych, surfing, windsurfing, kitesurfing,
sporty motorowe i motorowodne, sporty spadochronowe, sporty
balonowe, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów
silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i sporty obronne, sporty związane
z użyciem broni, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, myślistwo,
rugby, futbol amerykański, jazda konna, kolarstwo, jazda na nartach
wodnych, narciarstwo zjazdowe, snowboard, bobsleje, saneczkarstwo,
skoki narciarskie i akrobatyczne, narciarstwo ekstremalne, heliskiing,
heliboarding, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające
się po śniegu lub lodzie, wyprawy do miejsc charakteryzujących się
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia,
góry powyżej 2500 m n.p.m., busz, obszary podbiegunowe, dżungla,
tereny lodowcowe lub wiecznej zmarzliny albo udział w ekspedycjach
wymagających użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego,
2) nnw powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu,
3) nnw powstałe w wyniku wykonywania pracy,
4) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium RP w nnw,
5) całkowita niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji w nnw,
6) śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
7) poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
8) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową powstałych poza okresem
ubezpieczenia.
Ryzyka dodatkowego jeśli nie została opłacona za to ryzyko składka
dodatkowa.
Zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.
Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w nnw poza terytorium RP,
który rozpoczął się po upływie 12 miesięcy od daty zaistnienia
nieszczęśliwego wypadku.
Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, który trwał krócej niż 2 dni, przy czym
do okresu pobytu w szpitalu zaliczane są w całości: dzień, w którym osoba
objęta ubezpieczeniem została przyjęta do szpitala oraz dzień, w którym
osoba objęta ubezpieczeniem została wypisana ze szpitala.
Poważnego zachorowania Ubezpieczonego, które nie zostało wskazane w OWU.
Uszczerbków na zdrowiu, które nie zostały wskazane w Tabeli Złamań Kości
lub Tabeli Uszczerbków na Zdrowiu.
Ryzyka całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do samodzielnej
egzystencji w nnw lub ryzyka śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału
serca lub udaru mózgu - dotyczy osób, które w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia miały ukończony 75 rok życia.
Wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego – dotyczy osób,
które w dniu zawierania umowy ubezpieczenia miały ukończony 65 rok życia.
Odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte, szkody powstałe w związku
z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka: sporty
wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu
aparatów gazowych, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty
motorowe i motorowodne, sporty spadochronowe, sporty balonowe,
paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów silnikowych,
skoki bungee, sztuki walki i sporty obronne, sporty związane z użyciem
broni, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, myślistwo, rugby,
futbol amerykański, jazda konna, kolarstwo, jazda na nartach wodnych,
narciarstwo zjazdowe, snowboard, bobsleje, saneczkarstwo, skoki
narciarskie i akrobatyczne, narciarstwo ekstremalne, heliskiing,
heliboarding, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające
się po śniegu lub lodzie, wyprawy do miejsc charakteryzujących się
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia,
góry powyżej 2500 m n.p.m., busz, obszary podbiegunowe, dżungla,
tereny lodowcowe lub wiecznej zmarzliny albo udział w ekspedycjach
wymagających użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego,
z zastrzeżeniem, że w ubezpieczeniu NNW za opłatą dodatkowej składki
ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o to ryzyko.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje nnw, następstw zawału serca lub udaru mózgu, poważnych zachorowań, szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
powstałych wskutek:
umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przez osobę objętą ubezpieczeniem przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
uczestniczenia Ubezpieczonego w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej,
samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na jego własną prośbę,
zawodowego uprawiania sportu,
poddania się Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarzy,
działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza,
o ile powyższe okoliczności miały wpływ na zaistnienie zdarzenia.
Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje nnw, poważnych zachorowań, szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym powstałych wskutek:
działania Ubezpieczonego w stanie lub warunkach choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub choroby układu nerwowego,
prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu, pod wpływem narkotyków lub innych środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
uczestniczenia w rajdach, wyścigach lub próbach prędkościowych,
pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa,
niewłaściwego leczenia lub niewłaściwie wykonanych zabiegów leczniczych, chyba że leczenie lub zabiegi zostały wykonane zgodnie ze wskazaniem lekarskim w związku
z leczeniem skutków nieszczęśliwego wypadku,
nielegalnego wykonywania pracy,
o ile powyższe okoliczności miały wpływ na zaistnienie zdarzenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje poważnych zachorowań będących:
następstwem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV; wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zakażenie nastąpiło w okolicznościach dających możliwość udowodnienia,
że zostało spowodowane wykonywanym w okresie ubezpieczenia na terytorium RP przetoczeniem zakażonej krwi lub produktów krwiopochodnych u osób nie chorujących
na hemofilię pod warunkiem, że serokonwersja nastąpiła w ciągu 6 tygodni od daty przetoczenia krwi lub produktów krwiopochodnych,
następstwem lub konsekwencją wady wrodzonej lub schorzenia wrodzonego.
Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym będących:
wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
powstałych wskutek składowania odpadów,
powstałych wskutek powolnego, systematycznego zniszczenia, zawilgocenia ubezpieczonego mienia z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej,
grzewczej lub technologicznej, niewłaściwej wentylacji, przenikania wód gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania ścian, korozji, działania wysokiej temperatury, gazów,
pary, osadów, ścieków oraz wywołane stałymi emisjami (hałasem, zapachem, wstrząsami),
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
wyrządzonych osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem albo osobom przez nie zatrudnionym (bez względu na podstawę prawną i formę zatrudnienia)
lub powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy,
wynikających z umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej albo z rozszerzenia w drodze umowy lub innych ustaleń zakresu ustawowej odpowiedzialności
cywilnej osób objętych ubezpieczeniem,
wynikłych z posiadania, użytkowania lub prowadzenia pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
wynikłych z posiadania, składowania lub użycia materiałów wybuchowych, żrących lub trujących,
związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych,
polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych, biżuterii, antyków, dzieł sztuki, kolekcji oraz wszelkiego rodzaju dokumentów.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium całego świata - nnw, następstwa zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie
Na terytorium RP - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w nnw

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 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.
− Terminowe opłacenie składki ubezpieczeniowej.
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia:
− SALTUS, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są do powiadamiania się wzajemnie o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby.
W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, powodującego szkodę:
1) z zakresu ubezpieczenia nnw lub śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, Ubezpieczony lub osoba występująca z roszczeniem zobowiązany jest:
− niezwłocznie powiadomić SALTUS TUW o szkodzie oraz uzyskać dokumentację lekarską, stwierdzającą rozpoznanie i uzasadniającą wysokość roszczenia i przekazać
ją SALTUS TUW;
2) z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, Ubezpieczony zobowiązany jest:
− 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;
3) z zakresu poważnego zachorowania, Ubezpieczony zobowiązany jest: zawiadomić SALTUS TUW o wystąpieniu poważnego zachorowania przed upływem 3 miesięcy
od daty jego zdiagnozowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Ubezpieczający opłaca składkę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono płatność składki
w ratach. Składkę opłaca się przelewem na rachunek bankowy SALTUS TUW.
Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym 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?
Okres ubezpieczenia wynosi 1 rok.
Odpowiedzialność SALTUS TUW rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki, chyba że w umowie ubezpieczenia określono
późniejszy termin rozpoczęcia odpowiedzialności.
Odpowiedzialność SALTUS TUW kończy się:
1) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,
2) z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
3) z dniem rozwiązania umowy,
4) z dniem śmierci Ubezpieczonego,
5) w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowań – dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

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. 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.
2. W przypadku opłacenia składki lub raty składki w niepełnej wysokości, a także w przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki ubezpieczeniowej, SALTUS TUW wezwie
Ubezpieczającego do zapłaty tej składki lub jej brakującej części, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin 7 dni. W wezwaniu do zapłaty SALTUS TUW powiadomi
Ubezpieczającego o skutkach, o których mowa w pkt 3.
3. Jeżeli brakująca część składki lub kolejna rata składki nie zostaną opłacone w dodatkowym terminie wskazanym w pkt 2, umowę uważa się za wypowiedzianą
przez Ubezpieczającego ze skutkiem na ostatni dzień dodatkowego terminu wskazanego w pkt 2. W przypadku uiszczenia jedynie części składki, SALTUS TUW zwróci część
składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres, w którym nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej.
4. 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.
5. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą SALTUS TUW, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana ze skutkiem na dzień doręczenia SALTUS TUW wniosku o wcześniejsze
zakończenie ochrony ubezpieczeniowej.

