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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. zawiera umowy ubezpieczenia z osobami
fizycznymi majàcymi miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w czasie ich podró˝y zagranicznej.
2. Ubezpieczenie mo˝e byç zawarte w wariancie Standard
lub w wariancie Super.
1) Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje:
a) koszty leczenia,
b) nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków,
c) baga˝ podró˝ny.
2) Ubezpieczenie w wariancie Super obejmuje:
a) koszty leczenia,
b) nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków,
c) baga˝ podró˝ny,
d) odpowiedzialnoÊç cywilnà.
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. Uprawniony - osoba upowa˝niona do otrzymania Êwiadczenia
w razie Êmierci ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez
ubezpieczonego.
W razie nie wyznaczenia osoby uprawnionej, Êwiadczenie
przys∏uguje cz∏onkom rodziny ubezpieczonego wed∏ug nast´pujàcej
kolejnoÊci: ma∏˝onkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym
spadkobiercom.
4. Osoba bliska - wspó∏ma∏˝onek, konkubent, konkubina, dzieci
(równie˝ przysposobione), rodzeƒstwo, rodzice.
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.
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6. Choroba przewlek∏a - choroba majàca d∏ugotrwa∏y przebieg,
trwajàca zwykle miesiàcami lub latami, leczona w sposób sta∏y
lub okresowy.
7. Nast´pstwo choroby przewlek∏ej - powsta∏e w sposób nag∏y,
po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nasilenie
(zaostrzenie) choroby przewlek∏ej o ostrym przebiegu, wymagajàce
natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi∏a
koniecznoÊç poddania si´ leczeniu przed zakoƒczeniem podró˝y
zagranicznej.
8. 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∏.
9. Trwa∏y uszczerbek na zdrowiu - uszkodzenie cia∏a osoby
ubezpieczonej spowodowane nieszcz´Êliwym wypadkiem obj´tym
ubezpieczeniem, przy czym za trwa∏e uszkodzenie cia∏a rozumie si´
zaburzenia czynnoÊci lub trwa∏à dysfunkcj´ organu.
10. Centrala alarmowa - jednostka organizacyjna wskazana przez
Signal Iduna S.A., której ubezpieczajàcy lub ubezpieczony
obowiàzany jest zg∏osiç zaistnienie zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà.
11. Szpital - zak∏ad opieki zdrowotnej Êwiadczàcy, przy wykorzystaniu
wykwalifikowanego zespo∏u lekarskiego i piel´gniarskiego,
ca∏odobowà opiek´ nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia.
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków poj´cie to nie
obejmuje domu opieki, hospicjum, oÊrodka leczenia uzale˝nieƒ,
oÊrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz
centrów i oÊrodków rehabilitacyjnych.
12. Leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu trwajàcy co najmniej
24 godziny.
13. Ambulatorium - zak∏ad lecznictwa otwartego, w którym
przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespo∏u lekarskiego
i piel´gniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie
diagnostyki i leczenia. W rozumieniu niniejszych ogólnych
warunków poj´cie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum,
oÊrodka leczenia uzale˝nieƒ, oÊrodków sanatoryjnych
i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i oÊrodków
rehabilitacyjnych.
14. Leczenie ambulatoryjne - udzielenie pomocy lekarskiej
w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwajàce nie d∏u˝ej
ni˝ 24 godziny.
15. 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.
16. Ekspedycja - zorganizowana wyprawa majàca na celu zrealizowanie
wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym.
17. Wykonywanie pracy - podj´cie przez ubezpieczonego za granicà
czynnoÊci, za które zwyczajowo otrzymuje si´ wynagrodzenie
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i które zwi´kszajà ryzyko powstania szkody.
18. Kradzie˝ z w∏amaniem - zabór mienia po uprzednim usuni´ciu
istniejàcych zabezpieczeƒ przy u˝yciu si∏y fizycznej lub narz´dzi,
albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bàdê klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed∏ wskutek
w∏amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku.
19. Rabunek - zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej
lub groêby natychmiastowego jej u˝ycia wobec ubezpieczonego
lub osoby bliskiej, bàdê z doprowadzeniem ubezpieczonego
do nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci.
20. Szkoda rzeczowa - szkoda polegajàca na uszkodzeniu, zniszczeniu
rzeczy lub utracie rzeczy.
21. Szkoda osobowa - szkoda polegajàca na spowodowaniu Êmierci,
uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia.
22. Zdarzenie szkodowe - zdarzenie obj´te postanowieniami umowy
ubezpieczenia, w nast´pstwie którego wobec ubezpieczonego
mogà zostaç wysuni´te roszczenia z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§3
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na wniosek ubezpieczajàcego.
2. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ w formie indywidualnej (imiennej),
bàdê zbiorowej (bezimiennej).
3. 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.
4. Imiennà ewidencj´ osób, o których mowa w ust. 3, ubezpieczajàcy
do∏àcza ka˝dorazowo do polisy.
5. Umow´ ubezpieczenia mo˝e zawrzeç ubezpieczajàcy na rzecz
osoby trzeciej (ubezpieczonego).
6. 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,
2) obj´cia ochronà ubezpieczeniowà dodatkowych ryzyk,
o których mowa w § 9, § 13,
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,
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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
zakoƒczenia podró˝y, nie póêniej jednak ni˝ z up∏ywem dnia
oznaczonego w umowie ubezpieczenia - polisie.
3. 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.
4. Poczàtek podró˝y nast´puje z chwilà opuszczenia mieszkania
przez ubezpieczonego, koniec podró˝y - z chwilà powrotu
ubezpieczonego do mieszkania.
5. Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku kosztów leczenia
i odpowiedzialnoÊci cywilnej rozpoczyna si´ z momentem
przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej przy wyjeêdzie
i koƒczy si´ w momencie przekroczenia granicy przy powrocie
do Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków i baga˝u podró˝nego z chwilà
opuszczenia mieszkania przez ubezpieczonego.
6. 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.
7. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi:
1) 3 dni - przy wyjeêdzie do paƒstw Europy i basenu Morza Âródziemnego,
2) 5 dni - przy wyjeêdzie do wszystkich pozosta∏ych paƒstw.
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 z tytu∏u wypowiedzenia umowy za niewykorzystany
okres ubezpieczenia nast´puje po potràceniu kosztów manipulacyjnych
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w wysokoÊci 20% zwracanej sk∏adki.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie ubezpieczenia,
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.
5. 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.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA
(kod ryzyka - KL)
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
WARIANT STANDARD
§7
1. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Standard sà koszty
leczenia ubezpieczonego, który przebywajàc za granicà
Rzeczypospolitej Polskiej musia∏ bezzw∏ocznie poddaç si´ leczeniu
w zwiàzku z nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem.
2. Za koszty leczenia uwa˝a si´ powsta∏e za granicà wydatki
poniesione na:
1) badania i zabiegi lekarskie przepisane przez lekarza w zwiàzku
z nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem,
2) zakup niezb´dnych lekarstw i Êrodków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza,
3) transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala,
4) transport ubezpieczonego mi´dzy placówkami medycznymi
na zlecenie lekarza prowadzàcego ubezpieczonego,
5) transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy
medycznej,
6) pobyt w ambulatorium lub szpitalu (zabiegi, honoraria lekarzy,
lekarstwa, analizy, operacje),
7) poród, który nastàpi∏ nie póêniej ni˝ w 32 tygodniu cià˝y,
przy czym Êwiadczenie wyp∏acane jest ∏àcznie za matk´
i dziecko do wysokoÊci sumy ubezpieczenia,
8) napraw´ i zakup okularów oraz napraw´ protez bezpoÊrednio
po wypadku, w przypadku gdy ich uszkodzenie zwiàzane by∏o
z nieszcz´Êliwym wypadkiem, o którym mowa w § 2 pkt 8,
powodujàcym trwa∏y uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego.
9) leczenie stomatologiczne nag∏ych stanów zapalnych do
wysokoÊci w z∏otych równowartoÊci 150 EUR (dla wszystkich
zachorowaƒ wymagajàcych udzielenia natychmiastowej
pomocy lekarskiej zaistnia∏ych w okresie wa˝noÊci umowy
ubezpieczenia).
3. Ubezpieczenie obejmuje równie˝:
1) koszty transportu w zwiàzku z koniecznoÊcià powrotu
ubezpieczonego do Rzeczypospolitej z uwagi na jego stan
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

zdrowia wymagajàcy niezw∏ocznej kontynuacji leczenia,
najtaƒszym dost´pnym Êrodkiem lokomocji, zaakceptowanym
przez lekarza,
koszty transportu do Rzeczypospolitej po zakoƒczeniu leczenia,
w przypadku gdy ubezpieczony nie mo˝e kontynuowaç
podró˝y, ani powróciç do kraju wczeÊniej zaplanowanym
Êrodkiem transportu,
dodatkowe koszty podró˝y osoby towarzyszàcej niezb´dnej
do sprowadzenia ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej,
je˝eli podró˝ odby∏a si´ na podstawie pisemnego zalecenia
lekarza prowadzàcego chorego za granicà,
dodatkowe koszty wy˝ywienia i zakwaterowania osoby
towarzyszàcej ubezpieczonemu niezb´dnej do za∏atwienia
spraw zwiàzanych z powrotem ubezpieczonego do Rzeczypospolitej
Polskiej, za okres nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni, maksymalnie do
wysokoÊci w z∏otych równowartoÊci 100 EUR dziennie,
koszty transportu zw∏ok ubezpieczonego do miejsca pochówku
w Rzeczypospolitej Polskiej lub koszty pochówku za granicà.
Signal Iduna S.A. refunduje koszty sprowadzenia zw∏ok
ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej
Polskiej lub koszty pochówku za granicà - do wysokoÊci
kosztów sprowadzenia zw∏ok do Rzeczypospolitej Polskiej,
jakie ponios∏oby Signal Iduna S.A. zlecajàc sprowadzenie
polskiemu przedsi´biorstwu zajmujàcemu si´ sprowadzaniem
zw∏ok z zagranicy, jednak˝e koszty nie mogà przekroczyç
wybranej sumy ubezpieczenia, okreÊlonej w polisie,
koszty zakupu trumny za granicà, je˝eli miejscowe przepisy
dotyczàce transportu zw∏ok tego zakupu wymagajà,
koszty wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego,
zamieszka∏ej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
przebywajàcej w kraju zachorowania ubezpieczonego, je˝eli
ubezpieczony jest hospitalizowany za granicà przez okres
d∏u˝szy ni˝ 7 dni i nie towarzyszy mu ˝adna osoba pe∏noletnia,
W ramach kosztów wizyty Signal Iduna S.A. zwraca koszty
transportu w obie strony (bilet kolejowy, autobusowy lub
- je˝eli podró˝ trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin - bilet lotniczy)
osoby wizytujàcej hospitalizowanego oraz koszty wy˝ywienia
i zakwaterowania za okres nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni, maksymalnie
do wysokoÊci w z∏otych równowartoÊci 100 EUR dziennie,
dodatkowe koszty wy˝ywienia i zakwaterowania za granicà
w celu rekonwalescencji, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni,
w przypadku gdy transport ubezpieczonego do Rzeczypospolitej
Polskiej nie mo˝e nastàpiç bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
hospitalizacji i ubezpieczony musi pozostaç w ∏ó˝ku zgodnie
z zaleceniami lekarzy, maksymalnie do wysokoÊci
równowartoÊci w z∏otych 100 EUR dziennie,
dodatkowe koszty transportu ubezpieczonego po zakoƒczeniu
leczenia z miejsca hospitalizacji za granicà do miejsca
umo˝liwiajàcego kontynuowanie przewidzianej podró˝y,
maksymalnie do wysokoÊci równowartoÊci w z∏otych 500 EUR.
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4. Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo:
1) ca∏odobowy dy˝ur Centrali Alarmowej,
2) przekazanie wiadomoÊci
W przypadku zajÊcia nieprzewidzianego zdarzenia niezale˝nego
od ubezpieczonego, które spowodowa∏o opóênienie lub
zmian´ przebiegu podró˝y ubezpieczonego, Centrala
Alarmowa, na ˝yczenie ubezpieczonego przeka˝e niezb´dne
informacje rodzinie lub pracodawcy. Centrala Alarmowa
i Signal Iduna S.A. nie odpowiadajà za treÊç, terminowoÊç
i nast´pstwa przekazanych informacji,
3) pomoc w przypadku kradzie˝y lub utraty dokumentów
Je˝eli ubezpieczony utraci∏ dokumenty podró˝ne (paszport,
bilety itp.), Centrala Alarmowa udzieli informacji o dzia∏aniach
jakie nale˝y podjàç. Centrala Alarmowa i Signal Iduna S.A.
nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za efekty tych dzia∏aƒ.
WARIANT SUPER
§8
Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Super sà koszty wymienione
w § 7 oraz ponadto, po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki:
1) opieka nad cz∏onkami rodziny
W przypadku hospitalizacji lub Êmierci ubezpieczonego Signal
Iduna S.A. pokrywa dodatkowe koszty powrotu do Rzeczypospolitej
Polskiej (bilet kolejowy, autobusowy lub - je˝eli podró˝ trwa
d∏u˝ej ni˝ 12 godzin - bilet lotniczy) ubezpieczonych cz∏onków
rodziny towarzyszàcych ubezpieczonemu w podró˝y - pod
warunkiem, ˝e pierwotnie przewidziane Êrodki transportu nie
mog∏y byç wykorzystane,
2) opieka nad nieletnimi dzieçmi
W przypadku hospitalizacji lub Êmierci ubezpieczonego Signal
Iduna S.A. pokrywa koszty powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej
ubezpieczonych niepe∏noletnich dzieci (bilet kolejowy, autobusowy
lub - je˝eli podró˝ trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin - bilet lotniczy),
je˝eli podró˝owa∏y one z ubezpieczonym i nie towarzyszy im
˝adna inna osoba pe∏noletnia. Transport dzieci odbywa si´ pod
opiekà przedstawiciela Signal Iduna S.A.,
3) pomoc w przypadku przerwania podró˝y
Signal Iduna S.A. pokrywa dodatkowe koszty transportu
ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej (bilet kolejowy,
autobusowy lub - je˝eli podró˝ trwa d∏u˝ej ni˝ 12 godzin - bilet
lotniczy), w przypadku gdy pierwotnie przewidziany Êrodek
transportu mo˝e byç wykorzystany, a ubezpieczony jest zmuszony
przerwaç nagle podró˝ z nast´pujàcych powodów:
a) nieszcz´Êliwego wypadku, nag∏ego zachorowania wymagajàcego
hospitalizacji osoby bliskiej ubezpieczonemu w przypadku
gdy powy˝sze zdarzenie mia∏o miejsce na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Êmierci osoby bliskiej, gdy powy˝sze zdarzenie mia∏o miejsce
8
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na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
c) powa˝nej szkody w mieniu ubezpieczonego lub w lokalach,
w których ubezpieczony prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powsta∏ej w wyniku
dzia∏ania ognia, katastrof ˝ywio∏owych lub b´dàcych
nast´pstwem przest´pstwa, powodujàcej koniecznoÊç
wykonania czynnoÊci prawnych i administracyjnych, przy
których niezb´dna jest obecnoÊç ubezpieczonego.
4) pomoc prawna
W przypadku gdy ubezpieczony popad∏ w konflikt z prawem
w kraju, w którym si´ znajduje, Signal Iduna S.A. op∏aca honorarium
adwokata pod warunkiem, ˝e zarzucane ubezpieczonemu czyny
dotyczà wy∏àcznie odpowiedzialnoÊci cywilnej.
Pokrycie kosztów nie nast´puje w przypadku, je˝eli problem
prawny ubezpieczonego dotyczy jego dzia∏alnoÊci zawodowej,
pracy za granicà lub prowadzenia i posiadania pojazdu mechanicznego.
Signal Iduna S.A. pokrywa koszty pomocy prawnej do wysokoÊci
równowartoÊci w z∏otych 1.000 EUR.
5) zast´pstwo kierowcy
Pokrycie kosztów wynaj´cia zawodowego kierowcy lub innej
osoby posiadajàcej prawo jazdy, która przewiezie ubezpieczonego
do Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy w wyniku nag∏ego
zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku stan zdrowia
ubezpieczonego, potwierdzony w formie pisemnej przez lekarza
prowadzàcego, nie pozwala na prowadzenie w∏asnego samochodu,
a osoba towarzyszàca ubezpieczonemu nie posiada prawa jazdy.
Signal Iduna S.A. pokrywa koszty zast´pstwa kierowcy do
wysokoÊci równowartoÊci w z∏otych 500 EUR.
§9
Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie Standard i w wariancie
Super mogà byç, po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki, koszty leczenia
zwiàzane z dodatkowo wyst´pujàcym ryzykiem wynikajàcym z:
1) wykonywania pracy za granicà (kod WA),
2) uprawiania jazdy konnej, myÊlistwa, nurkowania z aparatem
tlenowym (kod HR),
3) wyczynowego uprawiania sportu lub brania udzia∏u w zawodach,
wyÊcigach, wyst´pach i treningach sportowych (kod SP),
4) uprawiania sportów motorowych, powietrznych, wspinaczki
wysokogórskiej, speleologii (kod SM),
5) nast´pstwa chorób przewlek∏ych (kod CP).
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 10
1. Suma ubezpieczenia uzgadniana jest z ubezpieczajàcym, na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i wynosi:
przy wyjazdach do Europy i basenu Morza Âródziemnego
9
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- minimalnie 10.000 EUR lub 20.000 EUR oraz przy wyjazdach
do pozosta∏ych paƒstw Êwiata - minimalnie 30.000 EUR
lub 50.000 EUR (w zale˝noÊci od wariantu ubezpieczenia).
2. Z wybranej sumy ubezpieczenia na leczenie ambulatoryjne,
zakup lekarstw i Êrodków opatrunkowych mo˝e byç wykorzystane
nie wi´cej ni˝ 1.000 EUR.
3. Signal Iduna S.A. zwraca poniesione koszty leczenia wynikajàce
z nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku a˝
do wyczerpania, okreÊlonej w polisie, sumy ubezpieczenia,
w∏aÊciwej dla wybranego wariantu umowy ubezpieczenia,
z zastrze˝eniem § 7 ust. 2 pkt 9, § 7 ust. 3 pkt 4, 7, 8, 9, § 8
ust. 4, 5 i § 10 ust. 2 niniejszych warunków ubezpieczenia.
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
§ 11
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te koszty pobytu
ubezpieczonego w szpitalu, jak równie˝ koszty okreÊlone w § 7
ust. 3 oraz § 8, poniesienie których nie zosta∏o wczeÊniej
zaakceptowane przez Central´ Alarmowà lub gdy ubezpieczony
postàpi∏ wbrew decyzji Centrali Alarmowej uzgodnionej z lekarzem
prowadzàcym leczenie za granicà.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te koszty leczenia oraz
koszty powsta∏e w zwiàzku z koniecznoÊcià powrotu
ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej, koszty transportu
zw∏ok ubezpieczonego, jak równie˝ pozosta∏e koszty b´dàce
przedmiotem ubezpieczenia, je˝eli powsta∏y w przypadku:
1) usi∏owania lub pope∏nienia przez ubezpieczonego przest´pstwa
lub samobójstwa, umyÊlnego dzia∏ania ubezpieczonego,
2) wypadku powsta∏ego w czasie prowadzenia przez ubezpieczonego
pojazdu lub innych Êrodków lokomocji w stanie po u˝yciu
alkoholu, narkotyków lub innych podobnie dzia∏ajàcych Êrodków
odurzajàcych lub bez wymaganych uprawnieƒ do prowadzenia
tego pojazdu,
3) zdarzeƒ po spo˝yciu alkoholu, za˝yciu narkotyków lub innych
Êrodków odurzajàcych,
4) dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego
lub udzia∏u ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach,
strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach,
5) istnienia przeciwwskazaƒ lekarskich co do odbycia podró˝y
zagranicznej, je˝eli mia∏o to wp∏yw na powstanie kosztów
leczenia,
6) gdy przed wyjazdem za granic´ istnia∏y wskazania lekarskie
co do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania si´
leczeniu lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych,
7) chorób przewlek∏ych, zaburzeƒ psychicznych, depresji,
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wad wrodzonych,
8) chorób wenerycznych, leczenia chorób wynikajàcych z zaka˝enia
wirusem HIV, chorób tropikalnych i epidemii,
9) leczenia przekraczajàcego zakres niezb´dny dla przywrócenia
stanu zdrowia ubezpieczonego do stanu umo˝liwiajàcego
mu powrót do kraju,
10) porodu, który nastàpi∏ po 32 tygodniu cià˝y, sztucznego
zap∏odnienia i ka˝dego innego leczenia bezp∏odnoÊci,
11) przerywania cià˝y, zakupu Êrodków antykoncepcyjnych,
operacji plastycznych i kosmetycznych,
12) zakupu protez i aparatów s∏uchowych, leczenia
stomatologicznego zachowawczego (z wyjàtkiem nag∏ych
stanów zapalnych) i protetycznego,
13) specjalnego od˝ywiania ubezpieczonego, Êrodkami
wzmacniajàcymi oraz Êrodkami, z których ubezpieczony
korzysta zwyczajowo, szczepieniami, a tak˝e masa˝ami,
kàpielami, inhalacjami, gimnastykà leczniczà, naÊwietlaniem
(nawet jeÊli którykolwiek z tych Êrodków by∏ zalecony przez
lekarza),
14) podró˝y w celach terapeutycznych, pobytu w sanatoriach
uzdrowiskach,
15) leczenia we w∏asnym zakresie lub leczenia przez lekarza
b´dàcego cz∏onkiem rodziny ubezpieczonego.
UBEZPIECZENIE
NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW
(kod ryzyka - NW)
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 12
1. Umowa ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
obejmuje nast´pujàce Êwiadczenia:
1) na wypadek trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
2) na wypadek Êmierci.
2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà wypadki, które wydarzy∏y si´
w czasie trwania umowy ubezpieczenia.
§ 13
Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç, po op∏aceniu dodatkowej
sk∏adki, nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków zwiàzane z dodatkowo
wyst´pujàcym ryzykiem wynikajàcym z:
1) wykonywania pracy za granicà (kod WA),
2) uprawiania jazdy konnej, myÊlistwa, nurkowania z aparatem
tlenowym (kod HR),
3) wyczynowego uprawiania sportu lub brania udzia∏u w zawodach,
wyÊcigach, wyst´pach i treningach sportowych (kod SP),
4) uprawiania sportów motorowych, powietrznych, wspinaczki
wysokogórskiej, speleologii (kod SM).
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SUMA UBEZPIECZENIA
§ 14
1. Suma ubezpieczenia uzgadniana jest z ubezpieczajàcym i mo˝e
wynosiç: 7.000 z∏otych lub 16.000 z∏otych (w zale˝noÊci od
wariantu ubezpieczenia).
2. Maksymalna suma ubezpieczenia wyp∏acana jest w przypadku
100% - owego uszczerbku na zdrowiu, a w razie cz´Êciowego
uszczerbku taki procent, sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony
dozna∏ trwa∏ego uszczerbku, a 50% sumy ubezpieczenia na wypadek
Êmierci ubezpieczonego, je˝eli wskutek nieszcz´Êliwego wypadku
ubezpieczony zmar∏ przed up∏ywem 2 lat od daty wypadku.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§ 15
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te wypadki powsta∏e
przypadku:
1) zaburzenia ÊwiadomoÊci oraz umys∏u, równie˝ w przypadku,
gdy powsta∏y one np. w stanie po spo˝yciu alkoholu, narkotyków
lub innych Êrodków odurzajàcych, ataków apoplektycznych,
padaczkowych lub innych ataków skurczowych obejmujàcych
ca∏e cia∏o ubezpieczonego.
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je˝eli zaburzenia te lub
ataki sà wynikiem nieszcz´Êliwego wypadku, obj´tego umowà
ubezpieczenia.
2) pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia przez ubezpieczajàcego
/ubezpieczonego przest´pstwa lub samobójstwa,
3) prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lub innych
Êrodków lokomocyjnych bez wymaganych uprawnieƒ,
4) zaburzeƒ psychicznych, depresji, chorób przewlek∏ych,
wad wrodzonych,
5) dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego,
aktów terroryzmu, aktów sabota˝u oraz udzia∏u ubezpieczonego
w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych,
blokadach dróg i bójkach,
6) niew∏aÊciwego leczenia albo niew∏aÊciwie wykonanych
zabiegów na ciele.
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je˝eli leczenie, w tym
równie˝ diagnoza oraz zabiegi by∏y nast´pstwem wypadku
obj´tego umowà ubezpieczenia,
7) infekcji
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je˝eli w wyniku ran
odniesionych w wypadku ubezpieczony zosta∏ zaka˝ony
wirusem i / lub bakterià chorobotwórczà.
Do ran odniesionych w wypadku nie zalicza si´ nieznacznych
otarç naskórka oraz b∏ony Êluzowej.
Nast´pstwa zaka˝eƒ wirusowych i/lub bakteryjnych powsta∏e
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w wyniku otarç w czasie wypadku lub w póêniejszym okresie
nie sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà. Ograniczeniu temu
nie podlegajà wÊcieklizna oraz t´˝ec,
8) zatrucia przewodu pokarmowego w wyniku spo˝ycia p∏ynnych
albo sta∏ych substancji,
9) przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych.
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je˝eli przepuklina brzuszna
lub pachwinowa powsta∏a w nast´pstwie wypadku,
10) uszkodzenia dysków mi´dzykr´gowych, krwawienia z organów
wewn´trznych. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je˝eli
przyczynà powstania ww. uszkodzeƒ by∏ nieszcz´Êliwy
wypadek, zdefiniowany w § 2 pkt 8.
11) wylewów krwi do mózgu, zawa∏ów, udarów.
USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZE¡
§ 16
1. Rodzaje i wysokoÊç przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ ustala si´ po
stwierdzeniu, ˝e istnieje zwiàzek przyczynowy pomi´dzy
nieszcz´Êliwym wypadkiem, a Êmiercià lub trwa∏ym uszczerbkiem
na zdrowiu.
2. Ustalenie zwiàzku przyczynowego, o którym mowa w § 16
ust. 1 oraz rodzaju i wysokoÊci przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ
nast´puje na podstawie dostarczonych dokumentów okreÊlonych
w § 30.
3. Ustalenia stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu dokonujà lekarze
powo∏ani przez Signal Iduna S.A. na podstawie tabeli norm
uszczerbku na zdrowiu, stosowanej przy orzekaniu o nast´pstwach
wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy.
4. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony
niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl´dnieniem
rehabilitacji, najpóêniej 24 miesiàce od daty wypadku.
5. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk∏adu, których
funkcje przed wypadkiem by∏y ju˝ upoÊledzone wskutek samoistnej
choroby lub trwa∏ego inwalidztwa, stopieƒ trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu okreÊla si´ w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy stopniem
trwa∏ego uszczerbku w∏aÊciwym dla stanu danego organu, narzàdu
lub uk∏adu po wypadku, a stopniem uszczerbku istniejàcym przed
wypadkiem.
6. Przy ustalaniu stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie
uwzgl´dnia si´ rodzaju pracy lub innych czynnoÊci wykonywanych
przez ubezpieczonego.
§ 17
1. Je˝eli ubezpieczony otrzyma∏ Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, a nast´pnie zmar∏ na skutek tego samego
wypadku, Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ wówczas,
je˝eli jest ono wy˝sze od Êwiadczenia wyp∏aconego
13

SIGNAL IDUNA

ubezpieczonemu z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
przy czym potràca si´ poprzednio wyp∏aconà kwot´.
2. Je˝eli ubezpieczony zmar∏ po ustaleniu stopnia trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu, a Êmierç nie pozostaje w zwiàzku przyczynowym
z nieszcz´Êliwym wypadkiem, niewyp∏acone przed Êmiercià
ubezpieczonemu Êwiadczenia za trwa∏y uszczerbek na zdrowiu
wyp∏aca si´ osobie uprawnionej, a w razie braku takiej osoby
zwraca si´ koszty pogrzebu w granicach tego Êwiadczenia osobie,
która te koszty ponios∏a.
3. Je˝eli stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta∏ ustalony
przed Êmiercià ubezpieczonego, przyjmuje si´ go jako
przypuszczalny wed∏ug oceny lekarzy Signal Iduna S.A.
UBEZPIECZENIE BAGA˚U PODRÓ˚NEGO
(kod ryzyka - BP)
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 18
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest baga˝ podró˝ny, za który uwa˝a si´
rzeczy nale˝àce do ubezpieczonego, zwyczajowo przeznaczone do jego
osobistego u˝ytku podczas wyjazdu, zabrane przez niego w podró˝.
2. Baga˝ podró˝ny jest obj´ty ochronà ubezpieczeniowà jedynie
wówczas, gdy znajduje si´ pod bezpoÊrednià opiekà
ubezpieczonego lub gdy jest:
1) oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga˝u,
2) powierzony zawodowemu przewoênikowi do przewozu
na podstawie dokumentu przewozowego,
3) w zamkni´tym indywidualnym pomieszczeniu baga˝owym
na dworcu lub w hotelu,
4) w zamkni´tym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania
ubezpieczonego (z wy∏àczeniem namiotu),
5) w zamkni´tym pojeêdzie samochodowym, pod warunkiem umieszczenia
baga˝u w zamkni´tym baga˝niku lub w lukach baga˝owych,
6) w zamkni´tej kabinie przyczepy lub jednostki p∏ywajàcej.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 19
Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Signal
Iduna S.A., uzgadniana jest z ubezpieczajàcym i mo˝e wynosiç: 800
z∏otych lub 1.800 z∏otych (w zale˝noÊci od wariantu ubezpieczenia).
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§ 20
Umowà ubezpieczenia baga˝u podró˝nego nie sà obj´te:
1) pieniàdze w gotówce i papiery wartoÊciowe, bony towarowe,
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2)
3)
4)
5)
6)

bilety i karty kredytowe, bi˝uteria, przedmioty z metali i kamieni
szlachetnych,
dzie∏a sztuki, dokumenty, zbiory kolekcjonerskie, instrumenty
muzyczne,
przedmioty s∏u˝àce dzia∏alnoÊci us∏ugowo-produkcyjnej oraz
handlowej, paliwa nap´dowe,
sprz´t audio-video, urzàdzenia ∏àcznoÊci, sprz´t fotograficzny,
sprz´t komputerowy, sprz´t sportowy, broƒ oraz akcesoria z nimi
zwiàzane,
akcesoria samochodowe, przedmioty b´dàce wyposa˝eniem
przyczep campingowych, pó∏ci´˝arówek campingowych i ∏odzi,
namioty i wiatrochrony.
§ 21

Signal Iduna S.A. odpowiada za szkody powsta∏e w baga˝u podró˝nym,
tj. utrat´ lub ubytek wartoÊci ubezpieczonych rzeczy z powodu ich
zniszczenia, uszkodzenia i zagini´cia wskutek:
wypadku lub katastrofy Êrodka komunikacji,
1) ognia, huraganu, powodzi, piorunu, wybuchu, nawalnego deszczu,
gradu, lawiny, trz´sienia, usuwania i zapadania si´ ziemi, upadku
pojazdu powietrznego oraz wydostania si´ wody z urzàdzeƒ
wodno-kanalizacyjnych,
2) nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania ubezpieczonego,
w wyniku którego utraci on w sposób nag∏y mo˝liwoÊç opiekowania
si´ baga˝em,
3) kradzie˝y z w∏amaniem z pomieszczeƒ wymienionych w § 18,
4) udokumentowanego rabunku - bez wzgl´du na miejsce jego dokonania.
§ 22
Signal Iduna S.A. nie odpowiada za szkody:
1) nie przekraczajàce 100 z∏otych,
2) wyrzàdzone umyÊlnie lub powsta∏e wskutek niedbalstwa
ubezpieczonego, osób za które ponosi odpowiedzialnoÊç
lub cz∏onków jego rodziny,
3) polegajàce na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub zu˝yciu
sprz´tu sportowo-turystycznego w zwiàzku z jego u˝ytkowaniem,
4) polegajàce wy∏àcznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników
baga˝u (waliz, kufrów itp.),
5) powsta∏e w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych wskutek
ich wad oraz dzia∏ania pràdu elektrycznego podczas eksploatacji,
chyba ˝e dzia∏anie pràdu elektrycznego spowodowa∏o po˝ar,
6) powsta∏e wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu
wyjàtkowego, aktów terroryzmu, aktów sabota˝u lub udzia∏u
ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach,
7) b´dàce skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez
organa celne lub inne w∏adze,
8) b´dàce nast´pstwem zwyk∏ego zu˝ycia rzeczy ubezpieczonej,
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samozapalenia, samozepsucia i wycieku, a odnoÊnie rzeczy
t∏ukàcych si´ lub w szklanym opakowaniu - pot∏uczenia lub utraty
wartoÊci ubezpieczonej rzeczy.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
(kod ryzyka - OC)
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 23
W wariancie Super Signal Iduna S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie roszczeƒ o charakterze cywilnoprawnym,
powsta∏ych w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrzàdzonej
przez ubezpieczonego w trakcie jego podró˝y zagranicznej.
§ 24
1. W granicach swej odpowiedzialnoÊci Signal Iduna S.A. zobowiàzany
jest do:
1) zbadania zasadnoÊci wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu
roszczeƒ, udzielenia wszelkiej niezb´dnej pomocy prawnej
w przypadku niezasadnoÊci roszczeƒ,
2) wyp∏aty odszkodowania, które ubezpieczony zobowiàzany
jest zap∏aciç osobie poszkodowanej na podstawie uznania
wydanego lub zatwierdzonego przez Signal Iduna S.A., zawartej
lub zatwierdzonej przez niego ugody lub orzeczenia sàdu,
3) pokrycia kosztów wynaj´cia obroƒcy reprezentujàcego
w trakcie procesu interesy ubezpieczonego.
2. Wszelkie koszty i nak∏ady poniesione w zwiàzku z obronà przed
roszczeniami przeciwko ubezpieczonemu mogà byç pokryte
jedynie pod warunkiem uzyskania wczeÊniej pisemnej zgody
Signal Iduna S.A.
SUMA GWARANCYJNA
§ 25
1
2
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Suma gwarancyjna stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
Signal Iduna S.A., uzgadniana jest z ubezpieczajàcym i wynosi
100.000 EUR.
Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Signal Iduna S.A., w odniesieniu
do wszystkich zdarzeƒ szkodowych powsta∏ych w okresie
ubezpieczenia stanowi, suma gwarancyjna okreÊlona w polisie,
bez wzgl´du na liczb´ osób, które spowodowa∏y lub przyczyni∏y
si´ do powstania szkody.
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OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§ 26
1. Ochrona ubezpieczeniowa Signal Iduna S.A. nie obejmuje
odpowiedzialnoÊci ubezpieczonego z tytu∏u:
1) roszczeƒ wykraczajàcych poza zakres ustawowej
odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczonego, b´dàcych
wynikiem zawartej przez niego umowy lub szczególnych przyrzeczeƒ,
2) szkód wyrzàdzonych przez ubezpieczonego osobom bliskim,
3) szkód wyrzàdzonych umyÊlnie przez ubezpieczonego
lub osoby za które ponosi odpowiedzialnoÊç,
4) szkód i strat z tytu∏u zagini´cia gotówki, papierów wartoÊciowych,
bi˝uterii, wszelkiego rodzajów dokumentów,
5) szkód wyrzàdzonych w stanie ograniczonej ÊwiadomoÊci
ubezpieczonego m.in. w stanie po spo˝yciu alkoholu, leków,
narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych,
6) szkód wynikajàcych z posiadania, kierowania, u˝ywania,
uruchamiania pojazdów mechanicznych, statków powietrznych
i wodnych,
7) roszczeƒ o charakterze karnym, w szczególnoÊci za straty
moralne, zadoÊçuczynienie i o odszkodowanie z nawiàzkà
(punitive and exemplary damages),
8) utraty lub uszkodzenia mienia nale˝àcego do ubezpieczonego
albo mienia innej osoby, powierzonego, wynaj´tego,
po˝yczonego lub b´dàcego pod pieczà bàdê kontrolà
ubezpieczonego lub osób za które ponosi odpowiedzialnoÊç,
9) szkód wynikajàcych z wykonywania swojego zawodu, pracy
za granicà lub prowadzenia dzia∏alnoÊci majàcej na celu
wypracowanie zysku,
10) wyczynowego uprawiania sportu lub brania udzia∏u
w zawodach, wyÊcigach, wyst´pach i treningach sportowych,
11) szkód powsta∏ych w zwiàzku z uprawianiem jazdy konnej,
myÊlistwa, narciarstwa, snowbordu, windsurfingu,
12) roszczeƒ wynik∏ych z przeniesienia choroby na innà osob´,
13) szkód powsta∏ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
14) szkód powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu
wojennego, stanu wyjàtkowego, aktów terroryzmu, aktów
sabota˝u oraz udzia∏u ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach
dróg, bójkach.
2. Signal Iduna S.A. nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà roszczeƒ
nie przekraczajàcych 250 EUR i ka˝de Êwiadczenie Signal
Iduna S.A. pomniejszone jest o takà kwot´.
3. Signal Iduna S.A. nie odpowiada za koszty wynikajàce z braku
zgody ubezpieczonego na zawarcie przez Signal Iduna S.A., ugody
z poszkodowanym lub na zaspokojenie jego roszczeƒ.
4. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie
szkód rzeczowych wynosi 20% sumy gwarancyjnej okreÊlonej
w polisie.
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POST¢POWANIE W RAZIE NAG¸EGO ZACHOROWANIA
LUB NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU
§ 27
1. Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków zdarzenia przez niezw∏oczne
uzyskanie pomocy lekarskiej i poddanie si´ zaleconemu leczeniu,
2) niezw∏ocznie zawiadomiç Central´ Alarmowà, je˝eli w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego zachorowania konieczne
jest leczenie szpitalne, transport do kraju lub poniesienie
innych kosztów, w tym równie˝ okreÊlonych w § 7 oraz § 8,
3) podjàç aktywnà wspó∏prac´ z Centralà Alarmowà i Signal
Iduna S.A. w celu wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci
powstania nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku
i ustalenia ich nast´pstw,
4) stosowaç si´ do zaleceƒ Centrali Alarmowej i Signal
Iduna S.A., udzielajàc im informacji i niezb´dnych
pe∏nomocnictw,
5) uzyskaç dokumentacj´ lekarskà, stwierdzajàcà rozpoznanie
(diagnoz´ lekarskà) uzasadniajàcà koniecznoÊç prowadzenia
danego sposobu leczenia, opis przebiegu leczenia z wynikami
badaƒ, a tak˝e inne dokumenty zwiàzane z zaistnia∏ym zdarzeniem,
6) w stosunku do Signal Iduna S.A. zwolniç lekarzy leczàcych
ubezpieczonego w kraju i za granicà z obowiàzku dochowania
tajemnicy lekarskiej oraz zezwoliç na udost´pnienie
dokumentacji z przebiegu leczenia,
7) w stosunku do Signal Iduna S.A. zwolniç publiczne
i niepubliczne zak∏ady opieki zdrowotnej oraz Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z obowiàzku dochowania tajemnicy
oraz zezwoliç na udost´pnienie dokumentacji medycznej,
8) do zabezpieczenia dowodów zwiàzanych z nag∏ym zachorowaniem
lub nieszcz´Êliwym wypadkiem w celu uzasadnienia roszczenia,
9) w terminie 7 dni po powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej
zg∏osiç do Signal Iduna S.A. roszczenia o zwrot kosztów,
sk∏adajàc odpowiednio wype∏niony formularz i przedstawiajàc
dokumenty lekarskie oraz dowody poniesionych wydatków
zwiàzanych ze zdarzeniem obj´tym ubezpieczeniem,
10) na zlecenie Signal Iduna S.A. poddaç si´ badaniu przez
lekarza wskazanego przez Signal Iduna S.A., badaniom
laboratoryjnym lub obserwacji klinicznej, celem okreÊlenia
stanu zdrowia lub ustalenia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.
2. Je˝eli koszty leczenia nie przekraczajà kwoty 50 EUR,
to ubezpieczony jest zobowiàzany osobiÊcie je pokryç.
Signal Iduna S.A. po przed∏o˝eniu wszystkich wymaganych
dokumentów wyp∏aci Êwiadczenie z tytu∏u zwrotu poniesionych kosztów.
3. W razie Êmierci ubezpieczonego - uprawniony wyznaczony
imienne, zobowiàzany jest przed∏o˝yç oprócz dokumentów
okreÊlonych w pkt 1 dokument to˝samoÊci oraz kopi´ aktu zgonu,
a w przypadku braku osoby wyznaczonej imiennie - wyst´pujàcy
18

SIGNAL IDUNA

o wyp∏at´ Êwiadczenia cz∏onek rodziny obowiàzany jest przed∏o˝yç
dokumenty stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub powinowactwo
z ubezpieczonym.
POST¢POWANIE W PRZYPADKU
POWSTANIA SZKODY BAGA˚OWEJ
§ 28
1. Ubezpieczony jest zobowiàzany do stosowania si´ do przepisów
majàcych na celu zapobieganie powstawaniu szkód, a zw∏aszcza
do zachowania nale˝ytej starannoÊci w strze˝eniu mienia.
2. W razie powstania szkody ubezpieczony jest zobowiàzany do:
1) zapobiegania zwi´kszeniu si´ szkody,
2) zawiadomienia policji o ka˝dym wypadku kradzie˝y
z w∏amaniem, kradzie˝y, rabunku lub zagini´cia przedmiotów
obj´tych ubezpieczeniem w czasie trwania zdarzenia losowego
albo akcji ratowniczej i uzyskania pisemnego potwierdzenia
tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów
(rodzaj, iloÊç) z podaniem ich wartoÊci,
3) zawiadomienia w∏aÊciwego przewoênika lub kierownictwa
hotelu, domu wczasowego, kempingu itp. o ka˝dym
wystàpieniu szkody, która powsta∏a w publicznym Êrodku
komunikacji lub miejscu zakwaterowania i uzyskania
pisemnego potwierdzenia tego zawiadomienia
z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloÊç)
z podaniem ich wartoÊci,
4) zg∏oszenia szkody do Signal Iduna S.A. w terminie 7 dni
od daty powrotu do kraju, z∏o˝enia spisu uszkodzonych
lub utraconych przedmiotów z okreÊleniem ich wartoÊci, roku
nabycia oraz wszelkich dokumentów, wyjaÊnieƒ itp.
dotyczàcych okolicznoÊci, charakteru i rozmiaru szkody.
POST¢POWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY
Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 29
1. W razie zajÊcia zdarzenia powodujàcego lub mogàcego
spowodowaç roszczenie wobec ubezpieczonego, ubezpieczony
obowiàzany jest:
1) w miar´ mo˝liwoÊci zapobiec zwi´kszeniu si´ szkody, zebraç
i zabezpieczyç dowody ustalajàce okolicznoÊci zdarzenia,
2) powiadomiç niezw∏ocznie Central´ Alarmowà lub Signal
Iduna S.A. nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 7 dni od daty
zaistnienia zdarzenia mogàcego go obcià˝yç odpowiedzialnoÊcià
cywilnà, podaç okolicznoÊci szkody, nazwiska i adresy
poszkodowanych oraz Êwiadków zdarzenia,
3) nie braç na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci lub
zawieraç jakiejkolwiek ugody czy umowy, nie zaspokajaç
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roszczeƒ poszkodowanego bez pisemnej zgody Signal Iduna S.A.,
4) do udzielenia Signal Iduna S.A. pe∏nomocnictw niezb´dnych
do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym
pe∏nomocnictwa procesowego, je˝eli przeciwko
ubezpieczonemu wystàpiono na drog´ sàdowà,
5) przes∏aç do Signal Iduna S.A. orzeczenie w sprawie cywilnej,
karnej lub karno - administracyjnej zwiàzanej ze zdarzeniem,
z którego wynika odpowiedzialnoÊç ubezpieczonego, w takim
czasie, aby umo˝liwiç Signal Iduna S.A. zaj´cie stanowiska
odnoÊnie wniesienia Êrodka odwo∏awczego.
USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZENIA
§ 30
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 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, 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. ZasadnoÊç i wysokoÊç Êwiadczenia Signal Iduna S.A. ustala
na podstawie:
1) dowodu potwierdzajàcego koniecznoÊç bezzw∏ocznego
poddania si´ leczeniu w zwiàzku z nag∏ym zachorowaniem
lub nieszcz´Êliwym wypadkiem, wymienionego w § 27
ust. 1 pkt 5,
2) oryginalnych rachunków i oryginalnych dowodów op∏at
za udzielonà pomoc lekarskà, pogotowie ratunkowe oraz
rachunków za zakupione lekarstwa i Êrodki opatrunkowe,
3) oryginalnych rachunków i oryginalnych dowodów op∏at
za transport zw∏ok ubezpieczonego do kraju lub pochówek
za granicà,
4) oryginalnych rachunków i oryginalnych dowodów op∏at
potwierdzajàcych inne wydatki zwiàzane z nag∏ym
zachorowaniem, nieszcz´Êliwym wypadkiem, bàdê innymi
zdarzeniami obj´tymi ubezpieczeniem,
5) raportu policji z miejsca wypadku,
6) w przypadku powstania ran zaÊwiadczenia lekarskiego
z opisem ran i uszkodzeƒ cia∏a lub ich skutków,
7) w przypadku Êmierci - akt zgonu,
8) protokó∏u policji o utracie baga˝u lub jego kradzie˝y, rabunku,
9) zeznaƒ Êwiadków z zaistnia∏ego zdarzenia,
10) dokumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem.
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4. WysokoÊç Êwiadczenia w przypadku baga˝u podró˝nego
ustala si´ wed∏ug kosztów naprawy bàdê wed∏ug rzeczywistej
wartoÊci przedmiotu z uwzgl´dnieniem stopnia jego
faktycznego zu˝ycia.
WartoÊç przedmiotu okreÊlana jest przez Signal Iduna S.A.
na podstawie orygina∏u rachunku zakupu lub na podstawie
wartoÊci nowego przedmiotu o identycznych lub podobnych
w∏aÊciwoÊciach u˝ytkowych w dniu zaistnienia zdarzenia.
5. Je˝eli ubezpieczony nie dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków,
o których mowa w § 27, § 28 i § 29 bàdê nie dostarczy∏
dokumentacji wymaganej przez Signal Iduna S.A., okreÊlonej
w § 30, a mia∏o to wp∏yw na powstanie szkody, ustalenie
okolicznoÊci lub rozmiaru szkody, Signal Iduna S.A. mo˝e
odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je zmniejszyç.
6. Âwiadczenie z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia wyp∏acane
jest w z∏otych polskich na rzecz ubezpieczonego.
7. Signal Iduna S.A. pokrywa uzasadnione i udokumentowane
koszty leczenia bezpoÊrednio na konto placówki medycznej
lub za poÊrednictwem Centrali Alarmowej.
8. Górnà granicà wyp∏acanych Êwiadczeƒ jest suma
ubezpieczenia okreÊlona w umowie ubezpieczenia.
9. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie
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.
10. Przeliczanie na z∏ote wydatków poniesionych w walutach
obcych dokonywane jest wed∏ug Êredniego kursu walut
ustalonego przez Prezesa NBP obowiàzujàcego w dniu
ustalenia Êwiadczenia.
§ 31
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 okolicznoÊci i podstaw´ prawnà uzasadniajàcà odmow´ wyp∏aty
Êwiadczenia.
4. Signal Iduna S.A. powiadamia na piÊmie ubezpieczonego
o wysokoÊci przyznanego Êwiadczenia.
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§ 32
1. W przypadku odzyskania skradzionych lub uszkodzonych
przedmiotów ubezpieczony jest zobowiàzany niezw∏ocznie
powiadomiç o tym fakcie Signal Iduna S.A.
2. Wyp∏acone za te przedmioty Êwiadczenia 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 15 dni od daty odzyskania przedmiotów ubezpieczony
mo˝e je zwróciç do Signal Iduna S.A. zatrzymujàc jednoczeÊnie
otrzymane Êwiadczenie.
SPRAWY SPORNE
§ 33
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
zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego,
uposa˝onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 34
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
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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
§ 35
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).
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.

Prezes Zarzàdu
Alojzy Choda

Wiceprezes Zarzàdu
Leslie J. Breer
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