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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., zwane dalej
Signal Iduna S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, w zakresie
ryzyk zwiàzanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa,
narciarstwa wodnego i windsurfingu.

2. Ubezpieczenie mo˝e byç zawarte w wariancie SKI RP,
WIND RP lub SKI WORLD, WIND WORLD. Ka˝dy z tych
wariantów zawiera ubezpieczenie:
1) kosztów ratownictwa,
2) odpowiedzialnoÊci cywilnej,
3) sprz´tu sportowego.

3. W porozumieniu z ubezpieczajàcym, do umów ubezpieczenia
mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne
od ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

4. Wprowadzone postanowienia odmienne, o których mowa w
ust. 3 powinny byç sporzàdzone na piÊmie i w pe∏nym brzmieniu
do∏àczone do umowy ubezpieczenia, pod rygorem ich niewa˝noÊci.

DEFINICJE

§ 2

1. Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej zawierajàca
umow´ ubezpieczenia i zobowiàzana do op∏acenia sk∏adki.

2. Ubezpieczony - osoba fizyczna, majàca miejsce zamieszkania
w Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz której zawarto umow´
ubezpieczenia.

3. Osoba bliska - wspó∏ma∏˝onek, konkubent, konkubina, dzieci
(równie˝ przysposobione), rodzeƒstwo, rodzice.

4. Osoba trzecia - ka˝da osoba, która dozna∏a szkody osobowej
lub rzeczowej w zwiàzku z uprawianiem przez ubezpieczonego
sportu, b´dàcego przedmiotem ubezpieczenia.

5. Nag∏e zachorowanie - powsta∏y w sposób nag∏y stan chorobowy
zagra˝ajàcy zdrowiu lub ˝yciu ubezpieczonego, wymagajàcy
natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi∏a
koniecznoÊç poddania si´ leczeniu przed zakoƒczeniem podró˝y.

6. Nieszcz´Êliwy wypadek - nag∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà
zewn´trznà, w nast´pstwie którego ubezpieczony, niezale˝nie
od swej woli, dozna∏ trwa∏ego uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia
lub zmar∏.

7. Wyczynowe uprawianie sportu - uprawianie dyscyplin sportowych
w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach
zarobkowych, jak równie˝ uczestniczenie w wyprawach do miejsc
charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami klimatycznymi
lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.

8. Ekspedycja - zorganizowana wyprawa majàca na celu zrealizowanie
okreÊlonych zadaƒ o charakterze sportowym lub naukowym.

9. Rabunek - zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej
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lub groêby natychmiastowego jej u˝ycia wobec ubezpieczonego
lub osoby bliskiej, bàdê z doprowadzeniem ubezpieczonego
do nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci.

10. Szkoda rzeczowa - szkoda polegajàca na uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie rzeczy.

11. Szkoda osobowa - szkoda polegajàca na spowodowaniu Êmierci,
uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia.

12. Zdarzenie szkodowe - zdarzenie obj´te postanowieniami umowy
ubezpieczenia, w nast´pstwie którego wobec ubezpieczonego
mogà zostaç wysuní te roszczenia z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej.

13. Sprz´t sportowy:
1) narty biegowe lub zjazdowe, wiàzania narciarskie, kijki

narciarskie i buty narciarskie,
2) narty wodne,
3) snow-board, wiàzania do snow-boardu,
4) deska windsurfingowa - deska, statecznik, p´dnik

(maszt, bom, ˝agiel), osprz´t (przed∏u˝ka do masztu, linki
trapezowe, trapez).

14. Franszyza redukcyjna - okreÊlona procentowo kwota, o którà
pomniejszona jest kwota odszkodowania wyp∏acanego
przez Signal Iduna S.A.

15. Franszyza integralna - okreÊlona kwota, do wysokoÊci, której
Signal Iduna S.A. nie odpowiada za szkody.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 3

1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na wniosek ubezpieczajàcego.
2. Signal Iduna S.A. mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy od ogl´dzin

sprz´tu sportowego, b´dàcego przedmiotem ubezpieczenia.
3. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ w formie indywidualnej

(imiennej), bàdê zbiorowej (bezimiennej).
4. Umow´, w formie zbiorowej (bezimiennej) stosuje si´ pod

warunkiem, ˝e obejmuje ona wszystkich uczestników imprezy
turystycznej (podró˝y) jednakowym zakresem ubezpieczenia
z zastosowaniem tej samej sk∏adki i sumy ubezpieczenia.

5.  Imiennà ewidencj´ osób, o których mowa w ust. 4, ubezpieczajàcy
 do∏àcza ka˝dorazowo do polisy.

6. Umow´ ubezpieczenia mo˝e zawrzeç ubezpieczajàcy na rzecz
osoby trzeciej (ubezpieczonego)

7. Je˝eli osoba, na rzecz której zawiera si´ ubezpieczenie przebywa
 za granicà - odpowiedzialnoÊç Signal Iduna S.A. rozpoczyna si´
po up∏ywie 5 dni od daty zap∏acenia sk∏adki.

8. Zawarcie umowy ubezpieczenia Signal Iduna S.A. potwierdza
dokumentem ubezpieczenia zwanym polisà.

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 4

Sk∏adka ubezpieczeniowa ustalana jest w zale˝noÊci od:
1) wariantu ubezpieczenia,
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2) obj´cia ochronà ubezpieczeniowa dodatkowych ryzyk, o których
mowa w § 7 ust.2

3) sumy ubezpieczenia,
4) okresu ubezpieczenia,
5) formy zawarcia umowy ubezpieczenia,
6) wieku ubezpieczonego (zwy˝ka dla osób powy˝ej 65 roku ˝ycia,

zni˝ka dla osób poni˝ej 25 roku ˝ycia),
7) stawki sk∏adki okreÊlonej w taryfie, obowiàzujàcej w dniu zawarcia

umowy ubezpieczenia,
8) kursu EUR - stawka sk∏adki obliczana jest w z∏otych, przyjmujàc

Êredni kursu 1 EUR ustalony przez NBP w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.

OKRES UBEZPIECZENIA

§ 5

1. OdpowiedzialnoÊç Signal Iduna S.A. rozpoczyna si´ z chwilà
rozpocz´cia podró˝y przez ubezpieczonego, nie wczeÊniej jednak
ni˝ od dnia (godziny) wystawienia dokumentu ubezpieczenia
i op∏acenia sk∏adki.

2. OdpowiedzialnoÊç Signal Iduna S.A. koƒczy si´ z chwilà
zaskoczenia podró˝y, nie póêniej jednak ni˝ z up∏ywem dnia
oznaczonego w umowie ubezpieczenia - polisie.

3. Poczàtek podró˝y nast´puje z chwilà opuszczenia mieszkania
przez ubezpieczonego, koniec podró˝y - z chwilà powrotu
do mieszkania. Powy˝sze ustalenia dotyczà ubezpieczenia sprz´tu
sportowego.

4. W umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej i kosztów
ratownictwa ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà zdarzenia powsta∏e
podczas uprawiania sportów, obj´tych umowà ubezpieczenia.

5. Przed∏u˝enie okresu ochrony ubezpieczeniowej mo˝e nastàpiç
jedynie przed up∏ywem okresu ubezpieczenia okreÊlonego
w poprzedniej polisie i wymaga wystawienia nowego dokumentu
ubezpieczenia.

6. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 3 dni.

ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 6

1. Od umowy ubezpieczenia zawartej na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy
ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia, w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia
nie zwalnia ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki
za okres, w jakim Signal Iduna S.A. udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.

2. Odstàpienie od umowy w podanym ustawowo terminie nie
powoduje potràcenia kosztów manipulacyjnych.

3. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nast´puje
po potràceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoÊci 20%
zwracanej sk∏adki.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie ubezpieczenia,
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ubezpieczonemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za niewykorzystany
okres ubezpieczenia tylko wtedy, gdy nie wystàpi∏a szkoda
i nie wyp∏acono Êwiadczenia z tego tytu∏u.
Zwrot sk∏adki nast´puje po oddaniu orygina∏u polisy przez
ubezpieczonego i z∏o˝eniu pisemnego oÊwiadczenia o braku
wystàpienia szkody oraz zobowiàzania do pokrycia ewentualnych
rachunków przys∏anych do Signal Iduna S.A. dotyczàcych
wypowiedzianej umowy ubezpieczenia.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 7

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà:
1) koszty ratownictwa,
2) sprz´t sportowy,
3) odpowiedzialnoÊç cywilna.

2. Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç, po op∏aceniu dodatkowej
sk∏adki, dodatkowo wyst´pujàce ryzyka wynikajàce z wyczynowego
uprawiania sportu lub brania udzia∏u w zawodach, wyÊcigach,
wyst´pach i treningach sportowych.

3. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà zdarzenia majàce miejsce
w czasie trwania umowy ubezpieczenia.

I. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA

1. Przez koszty ratownictwa rozumie si´ koszty ratunku lub poszukiwaƒ
ubezpieczonego powsta∏e w trakcie uprawiania sportu, b´dàcego
przedmiotem umowy ubezpieczenia, prowadzone przez
wyspecjalizowane s∏u˝by ratownictwa tj.:
1) koszty poszukiwaƒ,
2) udzielenie doraênej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku,
3) koszty transportu z miejsca wypadku do najbli˝szego punktu

opieki medycznej.

II.  UBEZPIECZENIE SPRZ¢TU SPORTOWEGO

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest tylko jeden rodzaj sprz´tu
sportowego wymienionego w §2 ust. 13, zabrany ze sobà w podró˝.

2. Umowa ubezpieczenia obejmuje sprz´t sportowy, jedynie wówczas,
gdy jest on:
1) pod bezpoÊrednià opiekà ubezpieczonego,
2) powierzony zawodowemu przewoênikowi do przewozu na podstawie

dokumentu przewozowego,
3) oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga˝u,
4) w zamkni´tym indywidualnym pomieszczeniu baga˝owym

na dworcu lub w hotelu,
5) w zamkni´tym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania

ubezpieczonego,
6) w zamkni´tym pojeêdzie samochodowym, pod warunkiem
 umieszczenia sprz´tu sportowego w zamkni´tym baga˝niku

lub w lukach baga˝owych,
7) w zamkni´tej kabinie przyczepy lub jednostki p∏ywajàcej.
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4. Ochrona ubezpieczeniowa Signal Iduna S.A. obejmuje: utrat´
sprz´tu sportowego b´dàcego przedmiotem umowy lub ubytek
jego wartoÊci z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub zagini´cia.
Signal Iduna S.A. odpowiada wy∏àcznie za szkody powsta∏e
wskutek:
1) wypadku lub katastrofy Êrodka komunikacji,
2) nieszcź Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania ubezpieczonego,
3) kradzie˝y z w∏amaniem z pomieszczeƒ wymienionych

w §7 cz.II ust. 2,
4) udokumentowanego rabunku - bez wzgl´du na miejsce jego

dokonania.
5. Ubezpieczony jest zobowiàzany do stosowania si´ do przepisów

majàcych na celu zapobieganie powstaniu szkód, a zw∏aszcza
do zachowania nale˝ytej starannoÊci w strze˝eniu mienia.

III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ

1. Signal Iduna S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
roszczeƒ o charakterze cywilno-prawnym, je˝eli w wyniku zdarzenia
szkodowego, b´dàcego nast´pstwem uprawiania sportów obj´tych
umowà ubezpieczenia, osoba trzecia dozna∏a szkody osobowej
lub rzeczowej.

2. W granicach swej odpowiedzialnoÊci Signal Iduna S.A. zobowiàzane
jest do:
1) zbadania zasadnoÊci wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu

roszczeƒ,
2) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych

za zgodà Signal Iduna S.A. w celu ustalenia okolicznoÊci lub
rozmiaru szkody,

3) zwrotu uzasadnionych okolicznoÊciami danego wypadku
niezb´dnych kosztów, majàcych na celu zapobie˝enie
zwi´kszeniu si´ szkody,

4) pokrycia niezb´dnych kosztów sàdowej ochrony przed
roszczeniem osoby trzeciej, w sporze prowadzonym
na polecenie Signal Iduna S.A. lub za jego zgodà,

5) wyp∏aty odszkodowania, które ubezpieczony zobowiàzany
jest zap∏aciç osobie poszkodowanej z tytu∏u ryzyk okreÊlonych
w umowie ubezpieczenia na podstawie uznania wydanego
lub zatwierdzonego przez Signal Iduna S.A., zawartej lub
zatwierdzonej przez Signal Iduna  S.A. ugody lub orzeczenia
sàdu.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 8

1. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
Signal Iduna S.A. i wynosi dla ubezpieczenia:
1) kosztów ratownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- 2.000 z∏otych (wariant SKI RP/WIND RP),
2) kosztów ratownictwa na terenie pozosta∏ych paƒstw Êwiata

- 3.000 EUR (wariant SKI WORLD/WIND WORLD).
3) odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody:
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a) rzeczowe - 2.500 EUR,
b) osobowe - 5.000 EUR

 (bez wzgl´du na wariant ubezpieczenia),
4) sprz´tu sportowego

a) okreÊlonego w §2 ust 13 pkt 1-3 - 2.500 z∏otych
b) okreÊlonego w §2 ust 13 pkt 4 - 3.000 z∏otych

2. Suma ubezpieczenia, okreÊlona w taryfie w odniesieniu do sprz´tu
sportowego, mo˝e byç podwy˝szona do wartoÊci wskazanej przez
ubezpieczonego, po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki. Podwy˝szenie
sumy ubezpieczenia sprz´tu sportowego zaznaczane jest
w dokumencie ubezpieczenia - polisie.

3. Suma ubezpieczenia, którà ustala ubezpieczajàcy powinna
odpowiadaç wartoÊci rynkowej sprz´tu sportowego.

4. Dla okreÊlenia sumy ubezpieczenia w z∏otych przyjmuje si´ Êredni
kurs 1 EUR ustalony przez NBP i obowiàzujàcy w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI

§ 9

1. Ochrona ubezpieczeniowa Signal Iduna S.A. nie obejmuje
odpowiedzialnoÊci z tytu∏u:
1) szkód wyrzàdzonych osobom bliskim ubezpieczonemu,
2) szkód wyrzàdzonych umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego

niedbalstwa ubezpieczonego, osób za które ponosi
odpowiedzialnoÊç lub cz∏onków jego rodziny,

3) szkód zaistnia∏ych po spo˝yciu alkoholu przez ubezpieczonego
lub za˝yciu narkotyków, lub podobnie dzia∏ajàcych Êrodków
odurzajàcych,

4) szkód i strat powsta∏ych wskutek zagini´cia lub kradzie˝y
gotówki, bi˝uterii, papierów wartoÊciowych, wszelkiego
rodzaju dokumentów,

5) szkód wyrzàdzonych w Êrodowisku naturalnym,
6) szkód powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych (stanu 

wojennego), stanu wyjàtkowego, aktów terroryzmu, aktów
sabota˝u oraz udzia∏u ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach i bójkach,

7) szkód powsta∏ych w wyniku naruszenia przepisów prawnych
lub administracyjnych.

2. Roszczenia z tytu∏u umowy ubezpieczenia nie przys∏ugujà
ubezpieczonemu, w stosunku do którego istnia∏y przeciwwskazania
lekarskie, co do uprawiania sportu, obj´tego ubezpieczeniem.

3. Signal Iduna S.A. nie odpowiada równie˝ za szkody wynik∏e
z wad fabrycznych lub b´dàce nast´pstwem zwyk∏ego zu˝ycia
 ubezpieczonego sprz´tu sportowego.

4. Franszyza integralna dla ka˝dej szkody, w ka˝dej grupie ryzyka,
 wynosi 20 EUR.
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POST¢POWANIE W RAZIE POWSTANIA SZKODY

§ 10

1. O ka˝dym zdarzeniu szkodowym ubezpieczony zobowiàzany jest
powiadomiç Signal Iduna S.A. niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu 7 dni od daty powzí cia o nim wiadomoÊci lub powrotu do kraju.

2. W przypadku, gdy ubezpieczony powzià∏ informacj´ o wszcz´ciu
wobec niego post´powania przygotowawczego bàdê wystàpienia
na drog´ sàdowà, obowiàzany jest o tym fakcie poinformowaç
Signal Iduna S.A. niezw∏ocznie, nawet w przypadku, gdy sam
zg∏osi∏ zaistnienie zdarzenia szkodowego.

3. Ubezpieczony zobowiàzany jest u˝yç wszelkich dost´pnych mu
Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia
do jej zwi´kszenia. Zobowiàzany jest on równie˝ umo˝liwiç Signal
Iduna S.A. dokonanie czynnoÊci niezb´dnych w celu ustalenia
okolicznoÊci powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia.

4. Ubezpieczony zobowiàzany jest udzieliç pe∏nomocnictw
niezb´dnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym
pe∏nomocnictwa procesowego, je˝eli przeciwko ubezpieczonemu
poszkodowany wystàpi∏ na drog´ sàdowà. Powy˝sze nie zwalnia
ubezpieczonego z obowiàzku zg∏aszania we w∏aÊciwym terminie
sprzeciwu lub podj´cia niezb´dnych Êrodków zaskar˝enia, reagujàc
na monity lub zarzàdzenia organów administracyjnych.

5. W razie zg∏oszenia roszczenia ubezpieczony nie jest uprawniony
do podejmowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do uznania i zaspokojenia
roszczeƒ ani te˝ zawarcia ugody z osobà poszkodowanà, chyba
˝e Signal Iduna S.A. wyrazi na to zgod´. W przypadku naruszenia
powy˝szego postanowienia Signal Iduna S.A. jest zwolnione
z obowiàzku Êwiadczenia, chyba ˝e z uwagi na okolicznoÊci
sprawy ubezpieczony nie móg∏ postàpiç inaczej.

6. Ponadto, w przypadku powstania szkody w sprz´cie sportowym,
ubezpieczony jest zobowiàzany do:
1) zawiadomienia policji o ka˝dym wypadku kradzie˝y

z w∏amaniem, rabunku lub zagini´cia sprz´tu sportowego
w czasie trwania zdarzenia losowego albo akcji ratowniczej
i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu (protokó∏)
z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloÊç)
z podaniem ich wartoÊci i cech identyfikacyjnych (marka,
model, nr seryjny, kolor, znaki szczególne),

2) zawiadomienia w∏aÊciwego przewoênika lub kierownictwa
hotelu, domu wczasowego, kempingu itp. o ka˝dym wystàpieniu
szkody, która powsta∏a w publicznym Êrodku komunikacji lub
w miejscu zakwaterowania i uzyskania pisemnego potwierdzenia
tego zawiadomienia, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów
(rodzaj, iloÊç), z podaniem ich wartoÊci i cech identyfikacyjnych,

3) z∏o˝enia spisu uszkodzonych lub utraconych przedmiotów
z okreÊleniem ich wartoÊci, roku nabycia, cech
identyfikacyjnych oraz wszelkich dokumentów, wyjaÊnieƒ
itp. dotyczàcych okolicznoÊci, charakteru i rozmiaru szkody,

4) przedstawienia zaÊwiadczenia lekarskiego (diagnozy)
o udzielonej pomocy lekarskiej w zwiàzku z nieszcz´Êliwym
wypadkiem lub nag∏ym zachorowaniem,
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5) dostarczenia zniszczonego sprz´tu na ˝yczenie Signal
Iduna S.A.

7. W przypadku powstania szkody z ubezpieczenia kosztów
ratownictwa ubezpieczony zobowiàzany jest do:
1) przedstawienia orygina∏ów rachunków i dowodów op∏at

za koszty ratownictwa,
2) protoko∏u policji, zeznaƒ Êwiadków z zaistnia∏ego zdarzenia.

USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZENIA

§ 11

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia losowego
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, Signal Iduna S.A. w terminie
7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym
ubezpieczajàcego i ubezpieczonego oraz przeprowadza
post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia,
a tak˝e pisemnie lub drogà elektronicznà informuje
ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia Êwiadczenia.

2. Ustalenie zasadnoÊci i wysokoÊci Êwiadczenia nast´puje na
podstawie dowodów przed∏o˝onych przez ubezpieczonego lub
osob´ uprawnionà, jednak˝e Signal Iduna S.A. ma prawo do ich
weryfikacji i zasi´gania opinii specjalistów.

3. Niedope∏nienie przez ubezpieczonego któregokolwiek z obowiàzków
wynikajàcych z §10 stanowi podstaw´ zwolnienia Signal
Iduna S.A. z obowiàzku Êwiadczenia, chyba ˝e niedope∏nienie
to nie zosta∏o spowodowane dzia∏aniem umyÊlnym lub ra˝àcym
niedbalstwem.

4. W przypadku ra˝àcego niedbalstwa, Signal Iduna S.A. jest
zobowiàzane do Êwiadczenia o tyle, o ile niedope∏nienie
obowiàzków przez ubezpieczonego nie mia∏o wp∏ywu na rozmiar
szkody oraz na ustalenie zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia.

5. Signal Iduna S.A. wyp∏aca odszkodowania z tytu∏u umowy
ubezpieczenia w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci szkody,
a˝ do wyczerpania, okreÊlonej w polisie, sumy ubezpieczenia.

6. W umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, suma
gwarancyjna okreÊlona w polisie stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Signal Iduna S.A. w odniesieniu do ka˝dego
zdarzenia szkodowego, bez wzgl´du na liczb´ osób poszkodowanych.

7. Z ka˝dego wyp∏acanego odszkodowania ubezpieczonemu potràcana
jest franszyza redukcyjna w wysokoÊci 5% wartoÊci ka˝dej zaistniej
szkody, z wy∏àczeniem kosztów ratownictwa.

8. Âwiadczenie z tytu∏u zawartej umowy wyp∏acane sà w z∏otych
polskich. Przeliczenie na z∏ote wydatków poniesionych w walutach
obcych dokonywane jest wed∏ug Êredniego kursu walut ustalonego
przez Prezesa NBP, obowiàzujàcego w dniu ustalenia Êwiadczenia.

9. W przypadku nie uregulowania przez ubezpieczonego kosztów
zwiàzanych z ratownictwem, Signal Iduna S.A. reguluje
zobowiàzanie za poÊrednictwem Centrali Alarmowej lub
bezpoÊrednio na konto s∏u˝b ratownictwa, które udzieli∏y pomocy.

10. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie
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jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub wi´cej
zak∏adach ubezpieczeƒ na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego
wartoÊç ubezpieczeniowà, ka˝dy z zak∏adów ubezpieczeƒ
odpowiada do wysokoÊci szkody w takim stosunku, w jakim
przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ∏àcznych
sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 12

1. Signal Iduna S.A. wyp∏aca Êwiadczenie w terminie 30 dni od daty
zg∏oszenia roszczenia.

2. Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci niezb´dnych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci Signal Iduna S.A. lub wysokoÊci
Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, Êwiadczenie jest wyp∏acane
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej
starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e
bezspornà cz´Êç Êwiadczenia Signal Iduna S.A. obowiàzane jest
wyp∏aciç w terminie okreÊlonym w ust. 1.

3. Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje, Signal Iduna S.A. informuje
o tym ubezpieczonego na piÊmie, zgodnie z ust. 1, wskazujàc na
okolicznoÊç i podstaw´ prawnà uzasadniajàcà odmow´ wyp∏aty
Êwiadczenia.

4. Signal Iduna S.A. powiadamia na piÊmie ubezpieczonego
o wysokoÊci przyznanego Êwiadczenia.

§ 13

1. W przypadku odzyskania ukradzionego lub uszkodzonego sprz´tu
sportowego ubezpieczony jest zobowiàzany niezw∏ocznie
powiadomiç o tym fakcie Signal Iduna S.A.

2. Wyp∏acone za ten sprz´t odszkodowania podlegajà zwrotowi.
Za zgodà Signal Iduna S.A. zwrócone Êwiadczenia mogà byç
zmniejszone o wartoÊç stwierdzonych uszkodzeƒ lub braków
w odzyskanych przedmiotach.

3. W terminie do 15 dni od daty odzyskania przedmiotów
ubezpieczony mo˝e je zwróciç do Signal Iduna  S.A., zatrzymujàc
jednoczeÊnie otrzymane Êwiadczenie.

SPRAWY SPORNE

§ 14

1. Je˝eli ubezpieczony nie zgadza si´ z ustaleniami jednostki
organizacyjnej Signal Iduna S.A. co do odmowy zaspokojenia
roszczenia lub do wysokoÊci Êwiadczenia, mo˝e on w ciàgu
30 dni od dnia otrzymania decyzji w tej sprawie zg∏osiç na piÊmie
˝àdanie ponownego rozpatrzenia sprawy.

2. Signal Iduna S.A. jest obowiàzane poinformowaç ubezpieczonego
o terminie wymienionym w ust.1. W razie niedope∏nienia tego
obowiàzku termin przewidziany w ust. 1 nie biegnie.

3. Powództwo o roszczenie wynikajàce z umowy ubezpieczenia
osoba uprawniona mo˝e wytoczyç albo wed∏ug przepisów
o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàdem w∏aÊciwym dla miejsca



SIGNAL IDUNA

11

zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego,
uposa˝onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

ROSZCZENIA REGRESOWE

§ 15

1. Z dniem wyp∏aty Êwiadczenia, roszczenia ubezpieczonego przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod ,́ do wysokoÊci wyp∏aconego
Êwiadczenia, przechodzi z mocy prawa na Signal Iduna S.A.

2. Je˝eli Signal Iduna S.A. pokry∏o tylko cz´Êç szkody, ubezpieczonemu
przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia
roszczeƒ przed roszczeniami Signal Iduna S.A.

3. Nie przechodzi na Signal Iduna S.A. roszczenie ubezpieczonego
przeciw osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoÊç.

4. Je˝eli ubezpieczony bez zgody Signal Iduna S.A. zrzek∏ si´
roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
lub je ograniczy∏, Signal Iduna S.A. mo˝e odmówiç wyp∏aty
Êwiadczenia lub je zmniejszyç.

5. Je˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione
po wyp∏aceniu Êwiadczenia, Signal Iduna S.A. mo˝e ˝àdaç
od ubezpieczonego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego Êwiadczenia.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 16

1. Wszelkie zawiadomienia i zaÊwiadczenia ubezpieczonego,
ubezpieczajàcego, uprawnionego i osoby sk∏adajàcej roszczenie
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, powinny byç sk∏adane na
piÊmie za pokwitowaniem lub przesy∏ane listem poleconym.

2. Je˝eli ubezpieczony, ubezpieczajàcy, uprawniony lub osoba
sk∏adajàca roszczenie zmieni∏ adres lub siedzib´ i nie zawiadomi∏
o tym Signal Iduna S.A., przyjmuje si´, ˝e Signal Iduna S.A.
dope∏ni∏o swojego obowiàzku zawiadomienia lub oÊwiadczenia,
je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane pod ostatni znany mu adres siedziby
ubezpieczonego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
majà zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz.U. nr 124, poz. 1151 z dnia 16 lipca 2003 r.).

4. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone
uchwa∏à Zarzàdu Signal Iduna Polska Towarzystwa
Ubezpieczeƒ S.A. nr 2/Z/2004 z dnia 02.02.2004 r.
i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.03.2004 r.

Wiceprezes Zarzàdu
Leslie J. Breer

Prezes Zarzàdu
Alojzy Choda
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