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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia PRYMUS uchwalonych w dniu
11 sierpnia 2017 roku przez Zarząd SALTUS TUW i mających zastosowanie do umów od dnia 1 grudnia 2017 roku (OWU) oraz w treści dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Grupowe Ubezpieczenie PRYMUS jest ubezpieczeniem dobrowolnym zapewniającym pomoc w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Jest to ubezpieczenie z Działu II, Grupy 1 i 2
zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W zakresie podstawowym:
trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku,
śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie na każde ryzyko
ubezpieczeniowe określone w zakresie podstawowym oraz na każde
ryzyko ubezpieczeniowe w zakresie dodatkowym, w jednakowej wysokości
dla wszystkich Ubezpieczonych objętych umową ubezpieczenia.
Wysokości sum ubezpieczenia wskazane są w umowie ubezpieczenia.
Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową w zakresie
dodatkowym, mogą zostać objęte:
1) następstwa nieszczęśliwego wypadku:
− w ruchu komunikacyjnym powodujące śmierć Ubezpieczonego,
− powodujące pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (RP),
− powodujące całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy,
− powodujące śmierć rodzica Ubezpieczonego,
2) koszty leczenia Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego
wypadku poniesione na terytorium RP,
3) wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwych
wypadków powstałych wskutek:
działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wewnętrznych
zamieszek, strajków, rozruchów, lokautów oraz aktów terroryzmu
i sabotażu,
reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia
odpadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej,
promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego
i elektromagnetycznego,
popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem sądu,
pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych
jakiegokolwiek państwa,
uczestniczenia w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej,
samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na jego własną prośbę,
działania 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,
działania w stanie lub warunkach choroby psychicznej, zaburzeń
psychicznych lub choroby układu,
poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarzy,
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,
prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego prawem
uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu,
uczestniczenia w rajdach, wyścigach lub próbach prędkościowych,
przewozu lotniczego Ubezpieczonego w charakterze innym niż pasażer
samolotu pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych,
uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.
Szkody, poniesione w związku z wyczynowym lub zawodowym
uprawianiem sportów, chyba że strony umowy ubezpieczenia rozszerzą
ochronę ubezpieczeniową za opłatą dodatkowej składki.
Ryzyka dodatkowego jeśli nie została opłacona za to ryzyko składka.
Kosztów leczenia Ubezpieczonego będących następstwem nieszczęśliwych
wypadków, związanych z:
– leczeniem z zastosowaniem medycyny niekonwencjonalnej:
akupunktura, hipnoza, helioterapia, zabiegi holistyczne,
– chirurgią plastyczną, zabiegami kosmetycznymi, oraz związanych
ze stosowaniem środków odżywczych (wzmacniających) lub środków
odchudzających,
– naprawą lub zakupem leczniczych środków technicznych (endoprotezy)
albo protez dentystycznych, koron lub wykonaniem świadczeń
z zakresu ortodoncji,
– świadczeniami zdrowotnymi o charakterze kuracyjnym, sanatoryjnym
lub rehabilitacyjnym albo wynikającymi z konieczności udzielenia
opieki przez domy opieki, hospicja lub inne instytucje świadczące usługi
o podobnym zakresie lub związane z dodatkową opieką pielęgnacyjną,
– kosztami leczenia odwykowego,
– kosztami zakupu specjalnych artykułów żywnościowych (suplementy
diety) i odżywek.

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania nie obejmuje
poważnych zachorowań, w przypadku gdy są one:
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.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
− 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.
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, powodującego szkodę z zakresu ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczony lub osoba występująca
z roszczeniem zobowiązany jest:
− niezwłocznie powiadomić SALTUS TUW o zdarzeniu ubezpieczeniowym,
− przedłożyć SALTUS TUW wymaganą dokumentację medyczną, na zasadach określonych w niniejszym OWU, uzasadniającą wysokość roszczenia.
W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego, Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić SALTUS TUW przed upływem 3 miesięcy od daty
zdiagnozowania poważnego zachorowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Ubezpieczający opłaca jednorazowo składkę za cały okres ubezpieczenia, przelewem na rachunek bankowy SALTUS TUW,
za Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową, w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, jednak nie później niż w ciągu 60 dni licząc od pierwszego
dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w tej umowie.
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?
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, okres ubezpieczenia wynosi 1 rok. Odpowiedzialność SALTUS TUW rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia,
chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności. Odpowiedzialność SALTUS TUW kończy się z dniem:
1) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,
2) upływu okresu wypowiedzenia umowy,
3) rozwiązania umowy,
4) śmierci Ubezpieczonego – wobec tego 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.
2. W przypadku opłacenia składki w niepełnej wysokości, SALTUS TUW wezwie Ubezpieczającego do zapłaty brakującej części składki, 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 nie zostanie opłacona w dodatkowym terminie wskazanym w ust.2, umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze skutkiem
na ostatni dzień dodatkowego terminu wskazanego w pkt 2.
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. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia względem wszystkich 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.
6. 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.

