Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji
z Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej
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: Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej
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?
Ubezpieczenie o charakterze finansowym, którego celem jest zapewnienie Ubezpieczonemu zwrotu poniesionych kosztów imprezy turystycznej w związku z rezygnacją z uczestnictwa
w tej imprezie. Jest to ubezpieczenie z Działu II, Grupy 16 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej
przez Ubezpieczonego lub współuczestnika imprezy turystycznej
przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, jeśli bezpośrednią
przyczyną rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej jest zaistnienie
któregokolwiek z następujących wypadków ubezpieczeniowych:
1) śmierć Ubezpieczonego lub współuczestnika imprezy turystycznej,
2) nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego
lub współuczestnika imprezy turystycznej, uniemożliwiające
jego uczestnictwo w imprezie turystycznej,
3) śmierć osoby bliskiej, która nastąpiła w okresie 30 dni bezpośrednio
poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy turystycznej,
4) nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej,
wymagające obecności i stałej opieki świadczonej przez
Ubezpieczonego, jeżeli żadna inna osoba nie może sprawować opieki,
5) przestępstwo lub czyn bezprawny popełniony przez osoby trzecie
na szkodę Ubezpieczonego, współuczestnika imprezy turystycznej
lub ich osób bliskich, w następstwie którego powstała konieczność
osobistego dokonania stosownych czynności administracyjnych
lub prawnych w okresie obejmującym czas trwania imprezy turystycznej,
6) utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Ubezpieczonego, wskutek
wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem lub rozboju,
które wystąpiło w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę
rozpoczęcia imprezy turystycznej,
7) jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy
lub
stosunku
służbowego,
zawartego
z
Ubezpieczonym
lub współuczestnikiem imprezy turystycznej, pod warunkiem
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej na czas niekreślony
lub na czas określony dłuższy niż rok w dniu przystąpienia do umowy
ubezpieczenia,
8) wskazana
przez
pracodawcę
data
rozpoczęcia
pracy
przez Ubezpieczonego lub współuczestnika imprezy turystycznej
przypada w okresie trwania imprezy turystycznej.
Suma ubezpieczenia jest równa cenie imprezy turystycznej, nie więcej
jednak niż 20 000,- PLN na każdą osobę.
Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach
niniejszych OWU może zostać rozszerzony o powikłania lub zaostrzenia
choroby przewlekłej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność SALTUS
ubezpieczeniowy nastąpił:

TUW

jest

wyłączona,

gdy

wypadek

wskutek wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji
zbrojnej lub działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna została
wypowiedziana czy też nie, wojny domowej, przewrotu (w tym przewrotu
wojskowego), rewolucji, powstania, zagarnięcia władzy wbrew prawu,
wprowadzenia stanu wojennego lub stanku wyjątkowego,
wskutek aktu terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów, lokautów,
niepokojów społecznych, sabotażu,
wskutek umyślnego działania lub zaniechania albo rażącego niedbalstwa,
w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
wskutek czynnego udziału w aktach o których mowa powyżej,
wskutek samobójstwa,
wskutek samookaleczenia,
w wyniku pełnienia czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek
państwa,
w wyniku działania pod wpływem, w stanie lub warunkach choroby psychicznej,
zaburzeń psychicznych lub choroby układy nerwowego - o ile miało to wpływ
na powstanie szkody,
w wyniku działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
chyba że środki te zostały przyjęte w celach leczniczych zgodnie
z udokumentowanymi zaleceniami lekarza - o ile miało to wpływ
na powstanie szkody,
w wyniku zażycia przez Ubezpieczonego lub współuczestnika imprezy
turystycznej leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie
z zaleceniem lekarza bądź ze wskazaniem ich użycia o ile miało to wpływ
na powstanie szkody,
w wyniku istnienia wcześniejszych przeciwwskazań lekarskich do odbycia
podróży lub wskazań do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania
się leczeniu w warunkach szpitalnych – o ile miało to wpływ na powstanie
szkody,
wskutek poddania się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą
lekarzy - o ile miało to wpływ na powstanie szkody,
w wyniku 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 - o ile miało to wpływ na powstanie szkody,

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zwrotu kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, jeśli
przyczyna rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej powstała
przed datą przystąpienia do ubezpieczenia.
Zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.

wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego lub współuczestnika
imprezy turystycznej pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia
do prowadzenia danego pojazdu - o ile miało to wpływ na powstanie
szkody,
wskutek uczestniczenia w rajdach, wyścigach lub próbach prędkościowych
- o ile miało to wpływ na powstanie szkody,
w wyniku przewozu lotniczego w charakterze innym niż pasażer
licencjonowanych linii lotniczych - o ile miało to wpływ na powstanie
szkody,
w następstwie powikłań lub komplikacji związanych z ciążą, przerwaniem
ciąży, porodem, poronieniem, zapłodnieniem in vitro, jeżeli w dacie
przystąpienia do ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik imprezy
turystycznej bądź ich osoba bliska ukończyła 12 tydzień ciąży,
wskutek odwołania bądź zmiany terminu urlopu lub nie udzielenia urlopu
przez pracodawcę,
w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka – o ile miało to wpływ
na powstanie szkody,

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium RP.

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 objęciu danej osoby ochroną ubezpieczeniową.
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia:
– Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są zgłaszać na piśmie do wiadomości SALTUS TUW wszystkie zmiany okoliczności o jakich mowa w zdaniu powyżej.
– SALTUS TUW, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są do powiadamiania się wzajemnie o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby.
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego:
– Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego lub uzyskania o nim wiadomości, powiadomić SALTUS TUW
o konieczności rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
– Niezwłocznie powiadomić Ubezpieczającego o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego powodującego konieczność rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Przedstawić SALTUS TUW dokumentację potwierdzającą konieczność rezygnacji z imprezy turystycznej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa płatna jest z częstotliwością miesięczną na rachunek bankowy SALTUS TUW, do 5. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło
rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej, w kwocie należnej za cały okres ubezpieczenia w odniesieniu do osób, które zostały objęte ochroną ubezpieczeniową w danym
miesiącu.
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?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony.
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego oraz współuczestników imprezy turystycznej rozpoczyna się w dniu przystąpienia Ubezpieczonego do umowy
ubezpieczenia i opłacenia zaliczki na poczet imprezy turystycznej.
W przypadku rezerwacji, które mają miejsce w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, objęcie ochroną ubezpieczeniową jest możliwe,
jeśli przystąpienie Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia nastąpi w terminie do 7 dni od daty rezerwacji i opłacenia zaliczki na poczet imprezy turystycznej. W takim
przypadku ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia.
Odpowiedzialność SALTUS TUW kończy się:
1) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego - względem wszystkich Ubezpieczonych i współuczestników imprezy turystycznej,
2) z upływem okresu wypowiedzenia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia - względem wszystkich lub poszczególnych Ubezpieczonych i współuczestników imprezy
turystycznej, z zastrzeżeniem że odpowiedzialność w stosunku do Ubezpieczonych i współuczestników imprezy turystycznej, których okres ubezpieczenia rozpoczął się
- trwa do końca okresu ubezpieczenia.
Ponadto w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych oraz współuczestników imprezy turystycznej odpowiedzialność kończy się:
1) w dniu i godzinie wskazanej w umowie uczestnictwa jako moment rozpoczęcia imprezy turystycznej,
2) z dniem rezygnacji Ubezpieczonego lub współuczestnika imprezy turystycznej z uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, przez złożenie SALTUS TUW pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia względem wszystkich lub poszczególnych Ubezpieczonych w każdym czasie, z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile strony nie umówią się inaczej co do warunków wypowiedzenia.
Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą SALTUS TUW, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana względem poszczególnych Ubezpieczonych ze skutkiem na dzień
doręczenia SALTUS TUW wniosku o wcześniejsze zakończenie ochrony ubezpieczeniowej.

