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Produkt: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Generalnej umowie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej kościelnych osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych, której wzór został uchwalony w dniu 11 sierpnia 2017 roku przez Zarząd SALTUS TUW i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 grudnia 
2017 roku (umowa ubezpieczenia).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Dobrowolne ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dedykowane kościelnym osobom prawnym lub kościelnym jednostkom organizacyjnym (w rozumieniu Ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej), z Działu II, Grupy 8, 9, 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące na podstawie tytułu 
prawnego w jego posiadaniu:

 budynki i budowle,
 obiekty małej architektury,
 lokale,
 maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
 nakłady inwestycyjne,
 wartości pieniężne,
 elementy, które ze względu na swoje przeznaczenie zamontowane są 
na stałe na zewnątrz budynków lub budowli,
 szyby i inne przedmioty szklane.

Ponadto przedmiotem ubezpieczenia jest:
 mienie osobiste osób duchownych,
 ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem 
za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku 
z prowadzoną działalnością lub użytkowaniem mienia.

 Sumy ubezpieczenia mienia stanowią górną granicę odpowiedzialności 
SALTUS TUW za wszystkie szkody zaistniałe w okresie ubezpieczenia 
i  są  określone. Sposób określania sumy ubezpieczenia wskazany 
jest w umowie ubezpieczenia.
 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna określona 
w  umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
SALTUS TUW na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w  okresie 
ubezpieczenia, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie, limity odpowiedzialności 
SALTUS TUW określone są każdorazowo w umowie ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
SALTUS TUW nie odpowiada, w szczególności, za szkody:

 których wysokość nie przekracza kwoty 500 zł, 
 powstałe w wyniku kradzieży zwykłej,
 powstałe w wyniku kradzieży mienia znajdującego się w budowlach 

lub na wolnym powietrzu,
 powstałe wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego,
 polegające na uszkodzeniu w wyniku pomalowania lub zanieczyszczeniu 

farbą,
 powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego,
 powstałe wskutek powolnego, systematycznego zawilgocenia 

ubezpieczonego mienia z powodu nieszczelności urządzeń sieci 
wodno-kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, przenikania wód 
gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania ścian, korozji, działania 
wysokiej temperatury, gazów, pary, osadów, ścieków oraz wywołane 
stałymi emisjami (hałasem, zapachem, wstrząsami),

 powstałe wskutek normalnego zużycia lub starzenia się mienia w związku 
z jego eksploatacją,

 powstałe wskutek opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan 
rynien, dachu lub niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone 
otwory dachowe, okienne lub inne elementy budynku.

Ponadto w części ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona 
nie obejmuje szkód:

 wyrządzonych umyślnie,
 wyrządzonych osobom bliskim Ubezpieczającego,
 polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych,
 powstałych wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania 

przez  wody stojące lub płynące, a także wskutek cofnięcia się cieczy 
w systemach kanalizacyjnych,

 wyrządzonych osobom trzecim przez podwykonawców Ubezpieczającego,
 wyrządzonych w związku z organizowaniem imprez, z wyłączeniem mszy 

świętych, nabożeństw, procesji, odpustów, rekolekcji,
 polegających na obowiązku zapłaty grzywien i kar administracyjnych 

lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również 
odszkodowań o charakterze karnym nałożonych na Ubezpieczającego,

 objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
 wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Szkód w:

 budynkach lub budowlach nieposiadających zezwolenia na użytkowanie 
lub przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu, 
a  także w wyposażeniu, maszynach oraz urządzeniach przeznaczonych 
do likwidacji,

 aktach, dokumentach, rękopisach, pieczątkach, planach konstrukcyjnych, 
dokumentacji technicznej, prototypach, wzorach i eksponatach (w tym 
muzealnych), dziełach sztuki, programach komputerowych, danych 
na wszelkiego rodzaju nośnikach danych,

 budynkach i budowlach będących w trakcie robót budowlanych 
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,

 szklarniach, cieplarniach, oranżeriach, inspektach, namiotach oraz 
w znajdującym się w nich mieniu ruchomym,

 mieniu wyłączonym z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
 mieniu znajdującym się w budynkach lub lokalach gdy istniejące 
zabezpieczenia są niesprawne lub uszkodzone,

 wartościach pieniężnych i biżuterii, powstałych bez wejścia sprawcy 
do budynku lub lokalu.

W części ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód:
 za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia 
odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia 
zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy,

 w mieniu lub na osobie wyrządzonych przez Ubezpieczającego osobom 
trzecim, wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania,

 w nieruchomościach osób trzecich (z wyłączeniem kościołów, klasztorów 
i plebanii), z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu albo innego podobnego udokumentowanego 
stosunku prawnego,

 w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których Ubezpieczający korzystał 
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego podobnego 
udokumentowanego stosunku prawnego,

 w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczającego,

 w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności 
w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczającego,

 powodujących powstanie roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi 
na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia.



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 W ubezpieczeniu mienia - w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wskazana w umowie ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo lub w maksymalnie czterech równych ratach w terminie określonym w dokumencie 
potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia.
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 pełnej kwoty składki lub raty składki na rachunek SALTUS TUW.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność SALTUS TUW z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na jeden rok i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, chyba że którakolwiek ze Stron, co najmniej na 1 miesiąc 
przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia, poinformuje w formie pisemnej drugą Stronę, że nie zamierza przedłużać obowiązywania umowy ubezpieczenia.
Jeżeli SALTUS TUW zamierza przedłużyć okres ubezpieczenia na kolejny rok, jednakże na zmienionych warunkach, zawiadamia o swoim zamiarze Ubezpieczającego w formie 
pisemnej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia, wskazując przewidywane zmiany w warunkach ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie 
poinformuje SALTUST UW co najmniej 14 dni przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia o braku zgody na przewidywane zmiany w warunkach ubezpieczenia, umowa 
ubezpieczenia ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok na zmienionych warunkach ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający poinformuje SALTUS TUW co najmniej 
14  dni przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia o braku zgody na przewidywane zmiany w warunkach ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu 
z upływem rocznego okresu ubezpieczenia.
W przypadku przystąpienia do umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania nowych Ubezpieczonych, okres ubezpieczenia, którym będą objęci nowi Ubezpieczeni rozpoczyna 
się od następnego dnia po wpłynięciu i akceptacji Wniosku i kończy się z dniem końca ochrony wskazanym w umowie ubezpieczenia.
Ochrona może ulec zakończeniu o ile Ubezpieczający nie dopełni obowiązku wynikającego z Porozumienia o zawiązaniu Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej 
w przypadku zobowiązania przez SALTUS TUW Ubezpieczającego do dopłaty składki na podstawie postanowień określonych w Statucie Kościelnego Związku Wzajemności 
Członkowskiej dotyczących rozliczenia Związku.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku 
gdy jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z upływem rocznego okresu ubezpieczenia jeżeli którakolwiek ze Stron, co najmniej na 1 miesiąc przed jej końcem, poinformuje 
w formie pisemnej drugą Stronę, że nie zamierza przedłużać obowiązywania umowy ubezpieczenia na kolejny dwunastomiesięczny okres.
Umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z upływem rocznego okresu ubezpieczenia jeżeli Ubezpieczający poinformuje SALTUS TUW, co najmniej 14 dni przed upływem 
rocznego okresu ubezpieczenia, o braku zgody na zaproponowane przez SALTUS TUW zmiany w warunkach ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona w terminie, o ile SALTUS TUW wezwie Ubezpieczającego 
do zapłaty z zagrożeniem, że w przypadku braku zapłaty składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym w wezwaniu może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w trybie 
natychmiastowym i żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
Każda ze Strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą 
istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, o ile odrzucone zostanie przez drugą stronę żądanie odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której 
zaszła zmiana prawdopodobieństwa wypadku, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
− przystąpienie do Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej. 
W czasie trwania umowy ubezpieczenia:
− zapobieganie powstaniu szkód poprzez wykorzystywanie istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym,
− przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących przedmiotu ubezpieczenia: przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, zasad i norm dotyczących 

budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, eksploatacji budynków, budowli, obiektów małej architektury, maszyn i urządzeń, jak również utrzymywać przedmiot 
ubezpieczenia w należytym stanie technicznym, przez co rozumiane jest niezwłoczne likwidowanie awarii lub uszkodzeń; dotyczy to zwłaszcza instalacji doprowadzającej 
i odprowadzającej do/z nich wodę oraz z dachów budynków, budowli i obiektów małej architektury,

− przeprowadzanie konserwacji ubezpieczonego mienia zgodnie z wymogami technicznymi i zaleceniami producenta określonymi w instrukcji użytkowania,
− niezwłoczne powiadamianie SALTUS TUW na piśmie o zwiększeniu ryzyka, zwłaszcza w przypadku, gdy:

− nastąpi zmiana okoliczności, o które pytano we wniosku lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach, lub gdy usunięte zostaną uzgodnione środki 
bezpieczeństwa,

− ubezpieczony budynek lub budowla zostaną przebudowane lub poddane innym robotom budowlanym, lub jeżeli ich części nie będą używane,
− w ubezpieczonym budynku lub lokalu podjęta zostanie nowa działalność lub zmieniony jej rodzaj,

− prowadzenie ewidencji ubezpieczonego mienia w sposób pozwalający w razie powstania szkody na bezsporne odtworzenie mienia; dowody ewidencji dotyczące 
ubezpieczonego mienia powinny być zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą.

W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w części ubezpieczenia mienia:
− powiadomienie SALTUS TUW o zajściu wypadku w ciągu 7 dni od jego zajścia lub powzięcia o nim wiadomości,
− użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
− niezwłoczne zawiadomienie policji, jeżeli istnieje podejrzenie, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia nastąpiły w rezultacie świadomego działania, 

którego celem było wyrządzenie szkody,
− niedokonywanie ani niedopuszczanie do dokonania żadnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną 

przez SALTUS TUW, chyba że:
− narusza to interes publiczny,
− zmiana taka jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
− oględziny miejsca i przedmiotu szkody nie zostały przeprowadzone przez SALTUS TUW w terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym,

− zawiadomienie policji o każdym przypadku, którego okoliczności mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa w terminie 24 godzin od powzięcia wiadomości 
o popełnieniu przestępstwa,

− zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
− niezwłoczne zastrzeżenie zaginionych dokumentów finansowych,
− dostarczenie SALTUS TUW w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody zawiadomienia złożonego policji,
− dostarczenie SALTUS TUW u w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody wykazu uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia wraz ze sporządzonym na własny 

koszt rachunkiem poniesionych strat oraz fakturami zakupu, jak również udostępnienia dokumentacji księgowej i innych dowodów, niezbędnych do ustalenia wysokości 
odszkodowania,

− umożliwienie 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.

W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w części ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
− w przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa lub wydania nakazu karnego lub nakazu zapłaty w związku z zaistniałym wypadkiem ubezpieczeniowym, Ubezpieczony 

powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie SALTUS TUW nawet, gdy sam wypadek został już zgłoszony,
− w przypadku wytoczenia powództwa przeciw Ubezpieczającemu, w związku z ponoszoną przez niego odpowiedzialnością cywilną objętą ochroną ubezpieczeniową, 

powinien on również niezwłocznie poinformować o tym fakcie SALTUS TUW,
− jeżeli dojdzie do procesu sądowego w sprawie roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczający powinien na żądanie SALTUS TUW pozostawić prowadzenie 

procesu, udzielić pełnomocnictwa osobie wskazanej przez SALTUS TUW i dostarczyć wszelkich wyjaśnień uznanych przez tę osobę za niezbędne; powyższe nie zwalnia 
jednak Ubezpieczającego z obowiązku wnoszenia w terminie sprzeciwu lub właściwych środków odwoławczych od orzeczeń, nakazów zapłaty lub decyzji administracyjnych 
w sprawie odszkodowań,

− Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć SALTUS TUW orzeczenie sądu w takim czasie, aby możliwe było zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego,
− bez uprzedniej zgody SALTUS TUW, Ubezpieczony nie jest uprawniony do uznawania ani do zaspokajania roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej w całości, części 

lub na zasadzie ugody z poszkodowanym. 


