„UniRider” – ubezpieczenia
dla posiadaczy motocykli,
motorowerów i skuterów
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie (SALTUS TUW) ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,
Rzeczpospolita Polska, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117377, NIP 1180130637
Produkt: „UniRider” – ubezpieczenia dla posiadaczy motocykli, motorowerów i skuterów
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „UniRider” – ubezpieczenia dla posiadaczy motocykli,
motorowerów i skuterów uchwalonych w dniu 18 lutego 2019 roku przez Zarząd SALTUS TUW i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 18 lutego 2019 roku (OWU) oraz w treści
dokumentu ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
„UniRider” – ubezpieczenia dla posiadaczy motocykli, motorowerów i skuterów to ubezpieczenie pakietowe, które jest dobrowolnym ubezpieczeniem: następstw nieszczęśliwych wypadków
w ruchu drogowym, mienia - w postaci wybranych elementów stroju i wyposażenia motocyklisty oraz zdrowotnym, dedykowanym posiadaczom motocykli, motorowerów i skuterów.
Jest to ubezpieczenie z Działu II, Grupy 1, 2, 8 oraz 9 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
mienie stanowiące własność lub współwłasność Ubezpieczonego
lub Współubezpieczonego, bądź będące w posiadaniu Ubezpieczonego
i Współubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego,
następstwa nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym doznane
przez Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w wyniku zajścia
nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym,
leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym
doznanych przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego.
Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający poprzez wybór wariantu
ubezpieczenia ze wskazanymi wielkościami sum ubezpieczenia i limitami
odpowiedzialności określonymi w Tabeli wariantów, sum ubezpieczenia
i limitów odpowiedzialności Towarzystwa stanowiącej Załącznik nr 3 do OWU.
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa
w okresie ubezpieczenia, na każdą z osób i na mienie każdej z osób wskazanych
łącznie w umowie ubezpieczenia (Ubezpieczonego i Współubezpieczonego).
Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Towarzystwa ulegają
zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowania/świadczenia,
z wyjątkiem sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
w ruchu drogowym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
odpowiedzialności za szkody motocyklistów, którzy w dniu rozpoczęcia
okresu ubezpieczenia, mają mniej niż 35 lat lub więcej niż 67 lat,
odpowiedzialności za szkody pasażerów posiadających uprawnienia
do prowadzenia pojazdów,
szkód w: motocyklu, motorowerze, skuterze,
szkody powstałej w związku z używaniem pojazdów:
−	
wykorzystywanych do zarobkowego: przewozu towarów i/lub osób,
jako taboru szkół nauki jazdy, jako pojazdów egzaminacyjne na prawo
jazdy na pojazd,
−	
wykorzystywanych przez policję, organy władzy państwowej/
publicznej, straż miejską,
−	
w: rajdach sportowych, wyścigach, próbach prędkościowych,
jazdach terenowych, konkursach i/lub zawodach motocyklowych,
jazdach szkoleniowych, treningach sprawnościowych, warsztatach
doskonalących umiejętności jazdy na motocyklu/motorowerze/
skuterze,
szkody:
−	
powstałej w sposób inny niż nieszczęśliwy wypadek w ruchu
drogowym, w którym podróżującym pojazdem jest Ubezpieczony/
Współubezpieczony,
−	
powstałej w miejscu innym niż droga publiczna,
−	
powstałej poza terytorium Rzeczpospolitej Polski (nie dotyczy opcji
z wykupieniem zakresu terytorialnego dla ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym – wszystkie państwa
Unii Europejskiej),
−	
powstałej podczas nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym,
w czasie którego Ubezpieczony/Współubezpieczony był w stanie
po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo był pod wpływem
innych środków odurzających, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie
z zaleceniem lekarza,
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za wartość: artystyczną,
zabytkową, kolekcjonerską, sentymentalną ubezpieczonego mienia,
zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu mienia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) szkód powstałych:
a) w sprzęcie - wskutek awarii,
b) wskutek uszkodzenia mienia w wyniku graffiti,
2) uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie:
a) dodatkowych elementów które nie są integralną częścią pojazdu,
b) urządzeń do higieny osobistej: golarki, szczoteczki elektrycznej, suszarki do włosów,
3) uszkodzeń estetycznych, otarć, przetarć, odbarwień stroju motocyklisty / pasażera, niemających związku z zajściem nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym powstałych m.in. wskutek:
poddania się Ubezpieczonego/Współubezpieczonego 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 w ruchu drogowym.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokrycia kosztów usług medycznych wykonanych z powodu lub w następstwie m.in.:
leczenia stomatologicznego, protetycznego, ortodontycznego, chirurgii szczękowej, poddania się Ubezpieczonego/Współubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym
poza kontrolą lekarzy, stosowania leków niedopuszczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej, leczenia lub zabiegów z zakresu
medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej lub kosmetyki.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym, doznanych przez Ubezpieczonych i/lub Współubezpieczonych i mających
miejsce w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następstwa nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym do którego dojdzie na terytorium
innego niż Rzeczypospolita Polska państwa Unii Europejskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się, w chwili wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszelkie znane mu okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Towarzystwo zapytywało
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto
okoliczności jemu znane.
W czasie trwania umowy ubezpieczenia:
zgłaszać na piśmie do wiadomości Towarzystwa wszelkie zmiany okoliczności, o jakie zapytywało Towarzystwo
W przypadku powstania wypadku ubezpieczeniowego:
użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
ponadto do obowiązków Ubezpieczonego/Współubezpieczonego/Uposażonego przy zgłaszaniu szkody należy
1) dostarczenie do Towarzystwa:
a) w przypadku leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym doznanych przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego – w zakresie usług
medycznych wskazanych w załączniku nr 1 do OWU:
aa) czytelnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
ab) zaświadczenia policyjnego,
b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym:
ba) czytelnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
bb) zaświadczenia policyjnego,
bc) dokumentacji medycznej potwierdzającej rodzaj doznanego uszczerbku na zdrowiu,
bd) orzeczenia lekarskiego o zakończeniu leczenia i rehabilitacji – na pisemny wniosek Towarzystwa,
c) w przypadku śmierci Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym:
ca) czytelnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
cb) zaświadczenia policyjnego,
cc) skróconego odpisu aktu zgonu / dokumentu urzędowego będącego odpowiednikiem skróconego odpisu aktu zgonu wystawianego w przypadku śmierci
Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym zaistniałym w pozostałych państwach Unii,
cd) karty statystycznej do karty zgonu / w przypadku śmierci Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym
zaistniałym w pozostałych państwach Unii Europejskiej - dokumentu urzędowego będącego odpowiednikiem karty zgonu z podaną przyczyną zgonu lub protokołu
sekcyjnego lub dokumentu medycznego wydanego przez lekarza, określającego przyczynę zgonu,
d) w przypadku pobytu Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym:
da) czytelnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
db) zaświadczenia policyjnego,
dc) kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartę wypisową ze szpitala, wydaną przez lekarza prowadzącego,
e) w przypadku całkowitej niezdolności Ubezpieczonego /Współubezpieczonego do samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu
drogowym:
ea) czytelnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
eb) zaświadczenia policyjnego,
ec) dokumentacji medycznej na podstawie której zostało wydane orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji,
ed) orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez podmiot uprawniony do orzekania niezdolności do samodzielnej egzystencji,
f ) w przypadku uszkodzenia mienia w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym:
fa) czytelnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody,
fb) zaświadczenia policyjnego,
fc) dowodu zakupu uszkodzonego mienia – jeśli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania go posiada,
fd) zdjęć uszkodzonego mienia,
2) postępowanie zgodnie z wytycznymi Biura Obsługi Klienta Towarzystwa i/lub Centrum Umawiania Wizyt.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę ubezpieczeniową opłaca się przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa.
Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Towarzystwa,
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 Towarzystwa.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki, chyba że w umowie ubezpieczenia
określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności.
Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się:
1) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,
2) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
3)	
z dniem śmierci Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym - wobec danego
Ubezpieczonego/Współubezpieczonego; w stosunku do żyjącej osoby ubezpieczonej odpowiedzialność Towarzystwa trwa do końca okresu ubezpieczenia wskazanego
w dokumencie ubezpieczenia,
4) w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności Towarzystwa wskutek wypłaty odszkodowań/świadczeń.

Jak rozwiązać umowę?
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 Towarzystwu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Towarzystwo 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. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Towarzystwo udzielało
ochrony ubezpieczeniowej.
Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Towarzystwa, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana ze skutkiem na dzień doręczenia Towarzystwu wniosku o wcześniejsze
zakończenie ochrony ubezpieczeniowej.

