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SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., na podstawie Umowy Generalnej nr M1159 zawartej
z Polskim Stowarzyszeniem Kart M∏odzie˝owych z Gdaƒska, ubezpiecza posiadaczy polskiej edycji Kart EURO 26
WORLD z tytu∏u :
1. kosztów leczenia, assistance, nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków i odpowiedzialnoÊci cywilnej w czasie
podró˝y zagranicznej do wszystkich paƒstw Êwiata (z wy∏àczeniem USA i Kanady),
2. nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie wa˝noÊci Karty EURO 26.
Nale˝y zapoznaç si´ z Warunkami Ubezpieczenia dla posiadaczy Kart EURO 26 WORLD stanowiàcymi integralnà
cz´Êç Umowy Generalnej nr M1159. Poni˝sza instrukcja jest jedynie materia∏em pomocniczym.
INSTRUKCJA POST¢POWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SZKODY - WIZYTA AMBULATORYJNA
W sytuacji nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku nale˝y:
1. jak najszybciej zg∏osiç si´ do lekarza, uzyskaç pomoc medycznà i poddaç si´ zaleconemu leczeniu,
2. zachowaç pe∏nà dokumentacj´ medycznà z udzielenia pierwszej pomocy zawierajàcà rozpoznanie (diagnoz´
lekarskà) oraz orygina∏y rachunków,
3. jeÊli koszty leczenia zosta∏y op∏acone z w∏asnych Êrodków, nale˝y zachowaç orygina∏y dowodów op∏aty celem
udokumentowania uiszczenia p∏atnoÊci,
4. jeÊli poniesione zosta∏y inne koszty zwiàzane z nag∏ym zachorowaniem lub nieszcz´Êliwym wypadkiem, nale˝y
zabezpieczyç dowody potwierdzajàce te koszty,
5. po powrocie do Polski uzyskaç od sprzedawcy Karty EURO 26 lub w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. druk
„zg∏oszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicà“.
Uwaga! Druki „zg∏oszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicà“ dost´pne sà równie˝ na stronach
internetowych www.signal-iduna.pl lub www.euro26.pl
6. Dok∏adnie wype∏niony druk „zg∏oszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicà“ wraz z uzyskanà
dokumentacjà medycznà (koniecznie orygina∏y) nale˝y wys∏aç w ciàgu 7 dni od powrotu z zagranicy na adres:
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Zespó∏ Likwidacji Szkód Turystycznych
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, tel.: 0-22 50-56-160, fax: 0-22 50-56-161
HOSPITALIZACJA LUB KONIECZNOÂå ZORGANIZOWANIA TRANSPORTU Z ZAGRANICY DO POLSKI
Nale˝y:
1. fakt zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku nale˝y zg∏osiç do: Centrali Alarmowej
tel: +48 (22) 864 55 22, +48 508 399 440, fax: +48 (22) 864 55 23, e-mail : assista@coris.com.pl
2. podaç swoje imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, dat´ urodzenia, numer Karty EURO 26, kontaktowy numer
telefonu oraz w miar´ mo˝liwoÊci odpowiedzieç na pytania zadawane przez pracownika Centrali Alarmowej,
3. stosowaç si´ do zaleceƒ Centrali Alarmowej i udzieliç jej niezb´dnych pe∏nomocnictw,
4. w stosunku do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwolniç lekarzy z zachowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwoliç
na udost´pnienie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia.
INSTRUKCJA POST¢POWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENA NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU
Nale˝y:
1. uzyskaç pomoc medycznà i poddaç si´ zaleconemu leczeniu a nast´pnie, jeÊli stan zdrowia tego wymaga
procesowi rehabilitacji,
2. zachowaç pe∏nà dokumentacj´ medycznà z udzielenia pierwszej pomocy zawierajàcà opis obra˝eƒ cia∏a,
rozpoznanie (diagnoz´ lekarskà) oraz wszystkie wyniki badaƒ dotyczàce nieszcz´Êliwego wypadku,
3. uzyskaç od sprzedawcy Karty EURO 26 lub w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. druk „zg∏oszenia szkody
z ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
Uwaga! Druki zg∏oszenia szkody dost´pne sà równie˝ na stronach internetowych
www.signal-iduna.pl lub www.euro26.pl
4. po zakoƒczonym leczeniu i rehabilitacji, jednak nie póêniej ni˝ w 24 miesiàcu liczàc od daty zdarzenia, przes∏aç
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. dok∏adnie wype∏niony druk „zg∏oszenia szkody z ubezpieczenia NNW“
oraz skompletowanà dokumentacj´ medycznà wraz z wynikami badaƒ na adres:
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Zespó∏ Likwidacji Szkód Turystycznych
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, tel.: 0-22 50-56-160, fax: 0-22 50-56-161
INSTRUKCJA POST¢POWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SZKODY
Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
W razie zajÊcia zdarzenia powodujàcego roszczenie nale˝y:
1. zabezpieczyç dowody dotyczàce okolicznoÊci zdarzenia,
2. powiadomiç Central´ Alarmowà tel: +48 (22) 864 55 22, +48 508 399 440, fax: +48 (22) 864 55 23
e-mail: assista@coris.com.pl
3. udzieliç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. stosownych pe∏nomocnictw do reprezentowania ubezpieczonego przed
organami sàdowymi,
4. przekazaç do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. orzeczenia zwiàzane ze zdarzeniem, celem zaj´cia stanowiska
odnoÊnie Êrodka odwo∏awczego,
5. przes∏aç dokumenty na adres:
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Zespó∏ Likwidacji Szkód Turystycznych
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, tel.: 0-22 50-56-160, fax: 0-22 50-56-161
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SIGNAL IDUNA
WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY
KART EURO 26
Wersja ÂWIAT
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., zwane dalej „ubezpieczycielem”, zawiera
z Polskim Stowarzyszeniem Kart M∏odzie˝owych z siedzibà w Gdaƒsku przy ulicy
D∏ugi Targ 11/13, zwanym dalej „ubezpieczajàcym”, umowy ubezpieczenia
kosztów leczenia wraz z assistance, nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków oraz
odpowiedzialnoÊci cywilnej na rzecz wszystkich posiadaczy wersji Kart EURO 26
WORLD, którzy w dniu ich nabycia ukoƒczyli 7 a nie przekroczyli 30 roku ˝ycia,
zwanych dalej „ubezpieczonymi”.
DEFINICJE
§2
1. 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.
2. Osoba bliska - wspó∏ma∏˝onek, konkubent, konkubina, dzieci (równie˝
przysposobione), rodzeƒstwo, rodzice.
3. 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.
4. Choroba przewlek∏a - choroba majàca d∏ugotrwa∏y przebieg, trwajàca zwykle
miesiàcami lub latami, leczona w sposób sta∏y lub okresowy.
5. 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∏.
6. Trwa∏y uszczerbek na zdrowiu - wymienione wy∏àcznie w Tabeli Âwiadczeƒ
w § 15 niniejszych warunków ubezpieczenia rodzaje uszkodzeƒ cia∏a osoby
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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.
7. Centrala alarmowa - jednostka organizacyjna wskazana przez SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.; ubezpieczony obowiàzany jest zg∏osiç
zaistnienie zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.
8. 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
warunków ubezpieczenia poj´cie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum,
oÊrodka leczenia uzale˝nieƒ, oÊrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych,
prewentoriów oraz centrów i oÊrodków rehabilitacyjnych.
9. Leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu trwajàcy co najmniej 24 godziny.
10. 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
warunków ubezpieczenia poj´cie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum,
oÊrodka leczenia uzale˝nieƒ, oÊrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych,
prewentoriów oraz centrów i oÊrodków rehabilitacyjnych.
11. Leczenie ambulatoryjne - udzielenie pomocy lekarskiej w szpitalu lub innej
placówce medycznej, trwajàce nie d∏u˝ej ni˝ 24 godziny.
12. 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.
13. Ekspedycja - zorganizowana wyprawa majàca na celu zrealizowanie
wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym.
14. Sporty wysokiego ryzyka - rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach
górskich, nurkowanie przy u˝yciu aparatów tlenowych, skoki ze spadochronem,
paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów
silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne,
wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, myÊlistwo, jazda konna,
bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych oraz sporty, w których
wykorzystywane sà pojazdy poruszajàce si´ po Êniegu lub lodzie.
15. Wykonywanie pracy - podj´cie przez ubezpieczonego za granicà czynnoÊci,
za które zwyczajowo otrzymuje si´ wynagrodzenie i które zwi´kszajà ryzyko
powstania szkody.
16. Kraj sta∏ego pobytu - kraj, w którym ubezpieczony uzyska∏ zezwolenie
na osiedlenie si´.
17. Dokument ubezpieczenia - ka˝da wa˝na wersja karty EURO 26 wydana przez
ubezpieczajàcego.
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18. Z∏amanie - urazowe przerwanie ciàg∏oÊci tkanki kostnej.Przez z∏amanie rozumie
si´ równie˝ urazowe z∏uszczenie chrzàstek nasadowych.
19. Oparzenie - uszkodzenie skóry oraz tkanek pod nià le˝àcych na skutek dzia∏ania
wysokiej temperatury, substancji chemicznych, promieniowania jonizujàcego
lub pràdu elektrycznego.
20. Odmro˝enie - uszkodzenie skóry oraz tkanek pod nià le˝àcych naskutek
dzia∏ania niskiej temperatury.
21. WstrzàÊnienie mózgu - zespó∏ objawów klinicznych, które wyst´pujà po urazie
g∏owy, charakteryzujàce si´ utratà przytomnoÊci z niepami´cià wstecznà,
dotyczàcà okresu poprzedzajàcego uraz, po którym nast´puje wyzdrowienie
bez ubytków neurologicznych.
22. St∏uczenie mózgu - stan miejscowego zgniecenia lub p´kni´cia tkanki mózgowej
ze wspó∏istniejàcym krwawieniem Êródmià˝szowym lub miejscowym obrz´kiem.
23. Utrata narzàdu - amputacja narzàdu lub ca∏kowita trwa∏a utrata w∏adzy
w narzàdzie.
24. Szkoda rzeczowa - szkoda polegajàca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy
lub utracie rzeczy.
25. Szkoda osobowa - szkoda polegajàca na spowodowaniu Êmierci, uszkodzeniu
cia∏a lub rozstroju zdrowia.
26. Zdarzenie szkodowe - zdarzenie obj´te postanowieniami umowy ubezpieczenia,
w nast´pstwie którego wobec ubezpieczonego mogà zostaç wysuni´te
roszczenia z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej.
DOKUMENT UBEZPIECZENIA
§3
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza si´ dokumentem ubezpieczenia.
2. Dokument ubezpieczenia zawiera, co najmniej, nast´pujàce dane:
1) imi´ i nazwisko ubezpieczonego,
2) okres ubezpieczenia (okres wa˝noÊci karty).
SUMA UBEZPIECZENIA
§4
1. Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
za wszystkie szkody obj´te ochronà ubezpieczeniowà, wynik∏e z jednego
zdarzenia, bez wzgl´du na ∏àcznà liczb´ zdarzeƒ w okresie ubezpieczenia.
2. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych rodzajach ubezpieczeƒ okreÊla poni˝sza
tabela:
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SUMA UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

oraz górne limity odpowiedzialnoÊci
Koszty leczenia

koszty leczenia wraz z assistance

do 60.000 EUR

leczenie ambulatoryjne, koszty
lekarstw i Êrodków opatrunkowych

do 1.000 EUR

leczenie szpitalne

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty pobytu w szpitalu

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty transportu ubezpieczonego
do szpitala

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty naprawy i zakupu okularów,
naprawy protez

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty leczenia stomatologicznego

do 800 z∏

koszty transportu ubezpieczonego
do kraju

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty podró˝y osoby towarzyszàcej

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty wy˝ywienia i zakwaterowania
osoby towarzyszàcej

do 100 EUR za dzieƒ

koszty transportu zw∏ok ubezpieczonego
do kraju zamieszkania lub pogrzebu
za granicà

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty zakupu trumny

do wysokoÊci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty osoby wizytujàcej

do 100 EUR za dzieƒ, nie d∏u˝ej ni˝ 7 dni

koszty rekonwalescencji
ubezpieczonego

do 100 EUR za dzieƒ, nie d∏u˝ej ni˝ 7 dni

koszty transportu ubezpieczonego
w celu kontynuacji podró˝y

do 500 EUR

Nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków
trwa∏y uszczerbek na zdrowiu

20.000 z∏

Êmierç w nast´pstwie
nieszcz´Êliwego wypadku

15.000 z∏

dzienne Êwiadczenie szpitalne

40 z∏, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu

OdpowiedzialnoÊç Cywilna - 50.000 EUR
OC osobowe

40.000 EUR

OC rzeczowe

10.000 EUR
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3. Do okreÊlenia sumy ubezpieczenia w z∏otych przyjmuje si´ Êredni kurs 1 EUR
ustalony przez NBP i obowiàzujàcy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
OKRES UBEZPIECZENIA
§5
1. Okres ubezpieczenia oznacza si´ w dokumencie ubezpieczenia.
2. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od dnia wskazanego
w dokumencie ubezpieczenia, jako poczàtek okresu ubezpieczenia, nie wczeÊniej
ni˝ od dnia nast´pnego po dniu wystawienia karty i zap∏aceniu sk∏adki.
3. Je˝eli osoba, na rzecz której zawiera si´ umow´ ubezpieczenia przebywa za
granicà - odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ z up∏ywem 7 dni
od daty wystawienia karty i zap∏aceniu sk∏adki.
4. OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela koƒczy si´ z up∏ywem okresu ubezpieczenia
wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia.
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.
WYGAÂNI¢CIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§6
1. Od umowy ubezpieczenia zawar tej 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 Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A. udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
2. Odstàpienie od umowy w podanym ustawowo terminie nie powoduje potràcenia
kosztów manipulacyjnych.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA
(kod ryzyka - KL)
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§7
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty leczenia ubezpieczonego, który
przebywajàc za granicà Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajem sta∏ego pobytu
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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 leczenie ubezpieczonego,
5) transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
6) pobyt w ambulatorium lub szpitalu (zabiegi, honoraria lekarzy, lekarstwa,
analizy, operacje),
7) 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 ust. 5 niniejszych warunków
ubezpieczenia powodujàcym trwa∏y uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego
zdefiniowany w § 2 ust. 6 niniejszych warunków ubezpieczenia,
8) leczenie stomatologiczne nag∏ych stanów zapalnych (do wysokoÊci
w z∏otych równowartoÊci 800 z∏), które wystàpi∏y w obr´bie z´ba dotychczas
nie leczonego . OdpowiedzialnoÊcià obj´te jest tylko doraêne zaopatrzenie
z´ba z wy∏àczeniem póêniejszego wype∏nienia sta∏ego, wype∏nienia kana∏ów,
odbudowy korony. Nie jest obj´te odpowiedzialnoÊcià leczenie deformacji
z´bów, nieprawid∏owoÊci ich wzrostu.
3. Ubezpieczenie obejmuje równie˝:
1) koszty transportu w zwiàzku z koniecznoÊcià powrotu ubezpieczonego
do Rzeczpospolitej Polskiej z uwagi na jego stan zdrowia wymagajàcy
niezw∏ocznej kontynuacji leczenia, najtaƒszym dost´pnym Êrodkiem
lokomocji, zaakceptowanym przez lekarza,
2) koszty transportu do Rzeczpospolitej Polskiej po zakoƒczeniu leczenia,
w przypadku gdy ubezpieczony nie mo˝e kontynuowaç podró˝y,
ani powróciç do kraju wczeÊniej zaplanowanym Êrodkiem transportu,
3) 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,
4) dodatkowe koszty wy˝ywienia i zakwaterowania osoby towarzyszàcej
ubezpieczonemu niezb´dnej do za∏atwienia spraw zwiàzanych z powrotem
ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej, za okres nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni,
maksymalnie do wysokoÊci w z∏otych równowartoÊci 100 EUR dziennie,
5) koszty transpor tu zw∏ok ubezpieczonego do miejsca pochówku
w Rzeczpospolitej Polskiej lub koszty pochówku za granicà.
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. refunduje koszty
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sprowadzenia zw∏ok ubezpieczonego do miejsca pochówku
w Rzeczpospolitej Polskiej lub koszty pochówku za granicà - do wysokoÊci
kosztów sprowadzenia zw∏ok do Rzeczpospolitej Polskiej, jakie ponios∏oby
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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.
6) koszty zakupu trumny za granicà, je˝eli miejscowe przepisy dotyczàce
transportu zw∏ok tego zakupu wymagajà,
7) koszty wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, zamieszka∏ej
na terenie Rzeczpospolitej 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 Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ 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.
8) 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 Rzeczpospolitej 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,
9) dodatkowe koszty transportu ubezpieczonego po zakoƒczeniu leczenia
z miejsca hospitalizacji za granicà do miejsca umo˝liwiajàcego kontynuowanie
przewidzianej podró˝y, maksymalnie do wysokoÊci równowar toÊci
w z∏otych 500 EUR.
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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za efekty tych dzia∏aƒ.
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§8
Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà dodatkowo koszty wymienione w § 7 niniejszych
warunków ubezpieczenia, zwiàzane równie˝ z:
1) wykonywaniem pracy zgodnej z przepisami o zatrudnieniu obowiàzujàcymi
w kraju pobytu ubezpieczonego,
2) naukà, wymianà m∏odzie˝owà, praktykami, stypendiami.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§9
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te koszty pobytu ubezpieczonego
w szpitalu, jak równie˝ koszty okreÊlone w § 7 ust. 3 niniejszych warunków
ubezpieczenia, 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 Rzeczpospolitej
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) istnienia wskazaƒ lekarskich co do wykonania zabiegu operacyjnego lub
poddania si´ leczeniu lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych,
przed wyjazdem za granic´, je˝eli mia∏o to wp∏yw na powstanie kosztów
leczenia,
7) chorób przewlek∏ych, zaburzeƒ psychicznych, depresji, wad wrodzonych,
8) chorób wenerycznych, leczenia chorób wynikajàcych z zaka˝enia wirusem
HIV, epidemii,
9) nag∏ych zachorowaƒ i nieszcz´Êliwych wypadków zwiàzanych z wyczynowym
uprawianiem sportu,
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10) nag∏ych zachorowaƒ i nieszcz´Êliwych wypadków zwiàzanych z uprawianiem
sportów wysokiego ryzyka,
11) leczenia przekraczajàcego zakres niezb´dny dla przywrócenia stanu zdrowia
ubezpieczonego do stanu umo˝liwiajàcego mu powrót do kraju,
12) leczenia i opieki zwiàzanej z cià˝à oraz wszelkimi konsekwencjami
i komplikacjami,
13) odbytego porodu i zwiàzanego z tym leczenia i opiekà nad matkà i dzieckiem,
14) sztucznego zap∏odnienia i ka˝dego innego leczenia bezp∏odnoÊci,
15) zabiegu usuwania cià˝y, nawet gdyby jego wykonanie zosta∏o zalecone
w celu ratowania ˝ycia lub zdrowia,
16) zakupu Êrodków antykoncepcyjnych,
17) operacji plastycznych i kosmetycznych,
18) zakupu protez i aparatów s∏uchowych, leczenia stomatologicznego
zachowawczego (z wyjàtkiem nag∏ych stanów zapalnych) i protetycznego,
19) 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 je˝eliby którykolwiek z tych Êrodków by∏ zalecony
przez lekarza),
20) podró˝y w celach terapeutycznych, pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach,
21) leczenia we w∏asnym zakresie lub leczenia przez lekarza b´dàcego cz∏onkiem
rodziny ubezpieczonego,
22) wykonywania pracy niezgodnej z przepisami o zatrudnieniu, obowiàzujàcymi
w kraju pobytu ubezpieczonego.
3. Ochrona ubezpieczeniowa ubezpieczyciela nie obejmuje równie˝:
1) kosztów, których wysokoÊç nie przekracza 150 z∏,
2) Êwiadczeƒ w zakresie, w jakim ubezpieczonemu w zwiàzku z tym samym
zdarzeniem przys∏uguje odszkodowanie z tytu∏u innej umowy
ubezpieczeniowej, lub które zosta∏y pokryte przez inne instytucje,
3) kosztów leczenia i nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
które powsta∏y na terytorium USA i Kanady.
UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW
(kod ryzyka - NW)
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 10
Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków doznanych
przez ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz za granicà,
z zastrze˝eniem postanowieƒ § 12 ust. 2 niniejszych warunków ubezpieczenia.
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§ 11
Ubezpieczyciel wyp∏aca nast´pujàce rodzaje Êwiadczeƒ:
1) z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu:
a) w przypadku uszczerbku w wysokoÊci 100% - pe∏nà sum´ ubezpieczenia
okreÊlonà w umowie,
b) w przypadku uszczerbku cz´Êciowego - procent sumy ubezpieczenia
odpowiadajàcy procentowi uszczerbku na zdrowiu,
2) w przypadku Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli nastàpi∏a
ona w okresie 2 lat od jego daty - 100% sumy ubezpieczenia okreÊlonej
w umowie.
§ 12
1. W przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu w nast´pstwie
nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, ubezpieczyciel
wyp∏aca dodatkowo dzienne Êwiadczenie szpitalne w wysokoÊci 40 z∏
za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu, liczàc od 10 dnia, jednak nie d∏u˝ej ni˝
do 60 dnia pobytu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
obejmuje wy∏àcznie pobyt w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Podstawà wyp∏aty dziennego Êwiadczenia szpitalnego jest karta informacyjna
leczenia szpitalnego.
§ 13
Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà dodatkowo nieszcz´Êliwe wypadki zwiàzane
równie˝ z:
1) wykonywaniem pracy zgodnej z przepisami o zatrudnieniu obowiàzujàcymi
w kraju pobytu ubezpieczonego,
2) naukà, wymianà m∏odzie˝owà, praktykami, stypendiami.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§ 14
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te wypadki powsta∏e w 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,
2) ataków apoplektycznych, padaczkowych lub innych ataków skurczowych
obejmujàcych ca∏e cia∏o ubezpieczonego.
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3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je˝eli zaburzenia te lub ataki sà wynikiem
nieszcz´Êliwego wypadku, obj´tego umowà ubezpieczenia.
pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia przez ubezpieczonego przest´pstwa
lub samobójstwa,
prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lub innych Êrodków
lokomocyjnych bez wymaganych uprawnieƒ,
zaburzeƒ psychicznych, depresji, chorób przewlek∏ych, wad wrodzonych,
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,
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,
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 w wyniku otarç w czasie wypadku
lub w póêniejszym okresie nie sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà.
Ograniczeniu temu nie podlegajà wÊcieklizna oraz t´˝ec,
zatrucia przewodu pokarmowego w wyniku spo˝ycia p∏ynnych albo sta∏ych
substancji,
przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych,
uszkodzenia dysków mi´dzykr´gowych, krwawienia z organów
wewn´trznych, wylewów krwi do mózgu, zawa∏ów, udarów,
wyczynowego uprawiania sportu,
uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
wypadków zwiàzanych z wykonywaniem pracy niezgodnej z przepisami
o zatrudnieniu, obowiàzujàcymi w kraju pobytu ubezpieczonego,
powsta∏e na terytorium USA i Kanady.
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TABELA ÂWIADCZE¡
NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW
§ 15

Pozycja

Rodzaj uszkodzenia cia∏a

Stopieƒ trwa∏ego
uszczerbku
na zdrowiu
Prawa

Lewa

1

Z∏amanie czaszki:

a

koÊci czaszki

1-20

b

koÊci twarzy - szcz´ki, koÊci jarzmowej

1-20

2

Z∏amanie ˝uchwy

1-15

3

Z∏amanie koÊci nosa

1-10

4

Z∏amanie kr´gos∏upa:

a

szyjnego

1-40

b

piersiowego

1-25

c

l´dêwiowego

1-35

5

Z∏amanie mostka

1-10

6

Z∏amanie ˝ebra

1- 5

7

Z∏amanie koÊci tworzàcych miednic´
(z wy∏àczeniem koÊci ogonowej):

a

w odcinku przednim (koÊç ∏onowa, koÊç kulszowa)

b

w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a)

8

Z∏amanie koÊci udowej (w obr´bie nasady
bli˝szej, szyjki lub trzonu)

5-55

9

Z∏amanie (Êródstawowe) nasady dalszej
koÊci udowej lub nasady bli˝szej koÊci piszczelowej

1-30

10

Z∏amanie koÊci piszczelowej

5-40

11

Z∏amanie koÊci strza∏ki

1- 5

12

Z∏amanie rzepki

5-40

13

Z∏amanie koÊci piszczelowej i koÊci strza∏ki
(obu koÊci podudzia)

5-40

14

Z∏amanie koÊci pi´towej

1-25

15

Z∏amanie koÊci skokowej

1-20

16

Z∏amanie koÊci st´pu

1-15

17

Z∏amanie koÊci Êródstopia

1-15

18

Z∏amanie palucha

1-12

19

Z∏amanie palców stopy od II do V
(za ka˝dy palec)

1- 3

13

5-15
10-35

20

Ca∏kowita utrata koƒczyny dolnej w obr´bie:

a

stawu biodrowego

b

uda

70

c

stawu kolanowego

65

d

podudzia

50

21

Ca∏kowita utrata stopy

40

22

Ca∏kowita utrata palucha stopy
(w przypadku utraty cz´Êciowej - 1/3 wartoÊci za ka˝dy paliczek)

6

23

Ca∏kowita utrata palca od II do V w stopie
(w przypadku utraty cz´Êciowej - 1/3 wartoÊci za ka˝dy paliczek)

24

Z∏amanie ∏opatki

25

Z∏amanie obojczyka

1-15 1-10

26

Z∏amanie nasady bli˝szej koÊci ramiennej

1-30 1-20

27

Z∏amanie trzonu koÊci ramiennej

5-45 5-40

28

Z∏amanie (Êródstawowe) nasady dalszej koÊci
ramiennej lub nasady bli˝szej koÊci promieniowej
lub nasady bli˝szej koÊci ∏okciowej

1-25 1-20

29

Z∏amanie trzonu koÊci ∏okciowej lub trzonu
koÊci promieniowej

1-30 1-25

30

Z∏amanie (Êródstawowe) nasady dalszej koÊci
∏okciowej lub nasady dalszej koÊci promieniowej

1-25 1-20

31

Z∏amanie (Êródstawowe) nasad dalszych
koÊci promieniowej i koÊci ∏okciowej (obu koÊci przedramienia)

1-35 1-30

32

Z∏amanie koÊci nadgarstka i Êródr´cza

1-25 1-20

33

Z∏amanie w obr´bie kciuka

1-20 1-15

34

Z∏amanie palca wskazujàcego

1-15 1-12

35

Z∏amanie w obr´bie palców od III do V r´ki (za ka˝dy palec)

1-10 1- 7

36

Ca∏kowita utrata koƒczyny górnej w obr´bie:

a

barku

75 65

b

ramienia

70 60

75

2
1-40 1-35

c

przedramienia

65 55

d

nadgarstka

55 45

37

Ca∏kowita utrata kciuka (w przypadku utraty
cz´Êciowej - 1/3 wartoÊci za ka˝dy paliczek)

20 15

38

Ca∏kowita utrata palca wskazujàcego
(w przypadku utraty cz´Êciowej - 1/3 wartoÊci za ka˝dy paliczek)

15 10

39

Ca∏kowita utrata palca d∏oni od III do V
(w przypadku utraty cz´Êciowej - 1/3 wartoÊci za ka˝dy paliczek)

5

40

Ca∏kowita utrata wzroku w obu oczach

100

14

4

41

Ca∏kowita utrata wzroku w jednym oku

40

42

Ca∏kowita utrata wzroku w jednym oku bez utraty oka

35

43

Ca∏kowita utrata ma∏˝owiny usznej

10

44

Ca∏kowita utrata s∏uchu w obu uszach

60

45

Ca∏kowita utrata s∏uchu w jednym uchu

46

Ca∏kowita utrata mowy

47

Ca∏kowita utrata j´zyka

40

48

Ca∏kowita utrata nosa (∏àcznie z koÊçmi nosa)

15

49

Ca∏kowita utrata w´chu

10

50

Ca∏kowita utrata p∏uca

30

51

Ca∏kowita utrata nerki

35

52

Ca∏kowita utrata ˝o∏àdka

20

53

Ca∏kowita utrata Êledziony

15

54

Ca∏kowita utrata macicy

40

55

Ca∏kowita utrata gruczo∏u sutkowego

25

56

Ca∏kowita utrata jajnika lub jàdra

20

57

Ca∏kowita utrata pràcia

58

Pora˝enie czterech koƒczyn - utrwalone

59

Pora˝enie dwóch koƒczyn - utrwalone

60

WstrzàÊnienie mózgu

61

St∏uczenie mózgu

62

Oparzenie II stopnia do 1% powierzchni cia∏a

1-5

63

Oparzenie II stopnia od 1% do 15% powierzchni cia∏a

6 - 20

64

Oparzenie II stopnia od 16% do 30% powierzchni cia∏a

21 - 35

65

Oparzenie II stopnia powy˝ej 30% powierzchni cia∏a

36-100

66

Oparzenie III stopnia do 5% powierzchni cia∏a

67

Oparzenie III stopnia od 6% do 10% powierzchni cia∏a

21 - 50

68

Oparzenie III stopnia powy˝ej 10% powierzchni cia∏a

51-100

69

Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu

70

Odmro˝enie II stopnia lub wy˝sze (za ka˝dy palec r´ki lub stopy)

71

Odmro˝enie II stopnia lub wy˝sze - wi´cej ni˝ jeden palec r´ki
lub palec stopy

72

Odmro˝enie II stopnia lub wy˝sze nosa lub ucha

73

Uszkodzenia pow∏ok twarzy (blizny i ubytki)

1 - 20

74

Blizny pow∏ok klatki piersiowej

1 - 20

75

Blizny pow∏ok jamy brzusznej

1 - 20

76

Blizny pow∏ok koƒczyny górnej, dolnej

1 - 15

20
100

35
100
80
5
10

15

1 - 20

1-100
5
15
20

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
(kod ryzyka - OC)
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 16
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 z wy∏àczeniem USA
i Kanady.
§ 17
1. W granicach swej odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A. zobowiàzany jest do:
1) zbadania zasadnoÊci wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu roszczeƒ,
udzielenia wszelkiej niezb´dnej pomocy prawnej wprzypadku niezasadnoÊci
roszczeƒ,
2) wyp∏aty odszkodowania, które ubezpieczony zobowiàzany jest zap∏aciç
osobie poszkodowanej na podstawie uznania wydanego lub zatwierdzonego
przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
SUMA GWARANCYJNA
§ 18
1. Suma gwarancyjna stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., uzgadniana jest z ubezpieczajàcym
i wynosi 50.000 EUR.
2. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ 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
§ 19
1. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska Towar zystwo
Ubezpieczeƒ 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 powietr znych 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) uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
12) szkód powsta∏ych w zwiàzku z uprawianiem jazdy konnej, myÊlistwa,
narciarstwa, snowbordu, windsurfingu,
13) roszczeƒ wynik∏ych z przeniesienia choroby na innà osob´,
14) szkód powsta∏ych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz USA i Kanady,
15) 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. nie obejmuje ochronà
ubezpieczeniowà roszczeƒ nie przekraczajàcych 250 EUR i ka˝de Êwiadczenie
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. pomniejszone jest
o takà kwot´.
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3. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. nie odpowiada za koszty
wynikajàce z braku zgody ubezpieczonego na zawarcie przez SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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.
POST¢POWANIE W RAZIE NAG¸EGO ZACHOROWANIA
LUB NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU
§ 20
1. Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków zdarzenia przez niezw∏oczne uzyskanie
pomocy lekarskiej i poddanie si´ zaleconemu leczeniu, w miar´ mo˝liwoÊci
korzystajàc z publicznej s∏u˝by zdrowia,
2) niezw∏ocznie zawiadomiç Central´ Alarmowà, je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku lub nag∏ego zachorowania konieczne jest leczenie szpitalne,
transport do Rzeczpospolitej Polskiej lub poniesienie innych kosztów,
w tym równie˝ okreÊlonych w § 7 niniejszych warunków ubezpieczenia,
3) podjàç aktywnà wspó∏prac´ z Centralà Alarmowà i SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Rzeczpospolitej Polskiej zg∏osiç do SIGNAL
IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. roszczenia o zwrot kosztów,
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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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. poddaç
si´ badaniu przez lekarza wskazanego przez SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 100 EUR, to ubezpieczony jest
zobowiàzany osobiÊcie je pokryç. Natomiast SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ 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 imiennie,
zobowiàzany jest przed∏o˝yç do wglàdu dodatkowo wyciàg z aktu zgonu
i dokumenty stwierdzajàce jego to˝samoÊç, a w przypadku braku osoby
wyznaczonej imiennie - wyst´pujàcy o wyp∏at´ Êwiadczenia cz∏onek rodziny
obowiàzany jest przed∏o˝yç dokumenty stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub
powinowactwo z ubezpieczonym.
POST¢POWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY
Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 21
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 Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 roszczeƒ poszkodowanego bez pisemnej
zgody SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.,
4) do udzielenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. orzeczenie
w sprawie cywilnej, karnej lub karno - administracyjnej zwiàzanej ze
zdarzeniem, z którego wynika odpowiedzialnoÊç ubezpieczonego, w takim
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czasie, aby umo˝liwiç SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
zaj´cie stanowiska odnoÊnie wniesienia Êrodka odwo∏awczego.
USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZENIA
Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA,
NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW,
ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§ 22
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. ma prawo do ich
weryfikacji i zasi´gania opinii specjalistów.
3. ZasadnoÊç i wysokoÊç Êwiadczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ 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 § 20 ust. 1 pkt 5 niniejszych warunków ubezpieczenia,
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) zaÊwiadczenia lekarskiego z opisem ran i uszkodzeƒ cia∏a lub ich skutków
- w przypadku powstania ran i uszkodzeƒ cia∏a,
7) aktu zgonu - w przypadku Êmierci ubezpieczonego,
8) karty informacyjnej leczenia szpitalnego - w przypadku ubiegania si´ przez
ubezpieczonego o dzienne Êwiadczenie szpitalne, o którym mowa w § 12
niniejszych warunków ubezpieczenia,
9) zeznaƒ Êwiadków z zaistnia∏ego zdarzenia,
10) dokumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem.
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4. Je˝eli ubezpieczony nie dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków, o których
mowa w § 20 niniejszych warunków ubezpieczenia, bàdê nie dostarczy∏
dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela, okreÊlonej w § 22 ust.
3 niniejszych warunków ubezpieczenia, a mia∏o to wp∏yw na powstanie szkody,
ustalenie okolicznoÊci lub rozmiaru szkody, SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
lub je zmniejszyç.
5. Âwiadczenie z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia wyp∏acane jest w z∏otych
polskich na rzecz ubezpieczonego lub osoby uprawnionej.
6. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. pokrywa uzasadnione
i udokumentowane koszty leczenia bezpoÊrednio na konto placówki medycznej
lub za poÊrednictwem Centrali Alarmowej.
7. Górnà granicà wyp∏acanych Êwiadczeƒ jest suma ubezpieczenia okreÊlona
w umowie ubezpieczenia.
8. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia kosztów leczenia 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.
9. 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.
USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA
NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW
§ 23
1. Rodzaje i wysokoÊç przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ ustala si´ po stwierdzeniu,
˝e istnieje zwiàzek przyczynowy pomi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem
a Êmiercià, trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu.
2. Ustalenie zwiàzku przyczynowego, o którym mowa w § 23 ust. 1 niniejszych
warunków ubezpieczenia oraz rodzaju i wysokoÊci przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ
nast´puje na podstawie dostarczonych dokumentów okreÊlonych w § 22
niniejszych warunków ubezpieczenia.
3. Ustalenia stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu dokonujà lekarze orzecznicy
powo∏ani przez ubezpieczyciela wy∏àcznie na podstawie Tabeli Âwiadczeƒ
zawartej w § 15 niniejszych warunków ubezpieczenia.
4. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony niezw∏ocznie
po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl´dnieniem rehabilitacji, najpóêniej 24 miesiàce
od daty nieszcz´Êliwego wypadku.
5. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk∏adu, których funkcje przed
21

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. Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego umowà ubezpieczenia
powstaje wi´cej ni˝ jedno uszkodzenie cia∏a okreÊlone w Tabeli Âwiadczeƒ
w § 15 niniejszych warunków ubezpieczenia - na wysokoÊç Êwiadczenia
z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu sk∏ada si´ suma Êwiadczeƒ nale˝nych
z tytu∏u ka˝dego rodzaju trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie wi´cej jednak
ni˝ do wysokoÊci sumy ubezpieczenia na wypadek 100% trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu.
7. Przy uszkodzeniu koƒczyn górnych u osób lewor´cznych wysokoÊç trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ przyjmujàc dla uszkodzeƒ r´ki lewej trwa∏y
uszczerbek na zdrowiu przewidziany dla r´ki prawej.
8. Przy ustalaniu stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie uwzgl´dnia si´
rodzaju pracy lub innych czynnoÊci wykonywanych przez ubezpieczonego.
9. Je˝eli ubezpieczony otrzyma∏ Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu, a nast´pnie zmar∏ na skutek tego samego nieszcz´Êliwego wypadku,
Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ wówczas, je˝eli jest ono wy˝sze
od Êwiadczenia wyp∏aconego ubezpieczonemu z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, przy czym potràca si´ poprzednio wyp∏aconà
kwot´.
10. 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.
11. Je˝eli stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta∏ ustalony przed
Êmiercià ubezpieczonego, przyjmuje si´ go jako przypuszczalny wed∏ug oceny
lekarzy orzeczników SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
§ 24
1. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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
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Êwiadczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. obowiàzane
jest wyp∏aciç w terminie okreÊlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. powiadamia na piÊmie
ubezpieczonego o wysokoÊci przyznanego Êwiadczenia.
SPOSÓB ROZPATRYWANIA
ODWO¸A¡, SKARG I WNIOSKÓW
§ 25
1. Od merytorycznej decyzji Ubezpieczyciela w sprawie wysokoÊci przyznanego
Êwiadczenia lub odmowy przyznania Êwiadczenia uprawnionemu przys∏uguje
prawo wniesienia odwo∏ania do Zarzàdu Ubezpieczyciela.
2. Odwo∏ania sà rozpatrywane w terminie 30 dni o dnia ich otrzymania.
3. Nadto Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony, wspó∏ubezpieczony i uprawniony,
w innych sprawach ni˝ opisane w ust 1, mogà zg∏aszaç do Ubezpieczyciela
skargi i za˝alenia.
4. Skargi i za˝alenia sà rozpatrywane w terminie 30 dni o dnia ich otrzymania
a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je z∏o˝y∏a jest informowana
niezw∏ocznie po ich rozpatrzeniu.
5. Skargi i za˝alenia mogà byç równie˝ kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych
oraz innych uprawnionych organów na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.
6. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma jako odwo∏ania bàdê skargi lub za˝alenia
decyduje treÊç otrzymanego pisma.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 26
1. Z dniem wyp∏aty Êwiadczenia, roszczenia (regres) przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego Êwiadczenia, przechodzi
z mocy prawa na SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
2. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. pokry∏o tylko
cz´Êç szkody, ubezpieczonemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci
pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniami SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
3. Nie przechodzi na SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
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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 Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A. zrzek∏ si´ roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkod´ lub je ograniczy∏, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ 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 Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A. mo˝e ˝àdaç od ubezpieczonego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci
wyp∏aconego Êwiadczenia.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 27
1. 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.
2. 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.
3. Je˝eli ubezpieczony, ubezpieczajàcy, uprawniony lub osoba sk∏adajàca
roszczenie zmieni∏ adres lub siedzib´ i nie zawiadomi∏ o tym SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., przyjmuje si´, ˝e SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. dope∏ni∏o swojego obowiàzku
zawiadomienia lub oÊwiadczenia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane pod ostatni
znany mu adres siedziby ubezpieczonego.
4. 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.).
5. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu
Nr 12/Z/2006 z 3 kwietnia 2006 r. i majà zastosowanie do umów zawartych
od dnia 01.05.2006 r.

Wiceprezes Zarzàdu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Leslie J. Breer

Prezes Zarzàdu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Alojzy Choda
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SIGNAL IDUNA

INSURANCE CERTIFICATE
OF A HOLDER OF EURO 26 CARD

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. hereby certifies that, by virtue of Gteneral
Agreement No. M1159 concluded by and between SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A. and Polish Society of Youth Cards, ul. D∏ugi Targ 11/13, 80-828 Gdaƒsk, the
insurance cover shall bbe granted to all the holders of EURO 26 cards in the following scope:
INSURANCE SCOPE

Medical costs
Treatment in dispensary, costs
of medicines and bandages
Treatment at hospital/ stay at hospital
Costs of the Insured's transport to the hospital
Costs of repair or purchase of glasses
and protheses
Costs of stomatological treatment

SUM INSURED
and upper limits of liability

60.000 EUR
Up to 1.000 EUR
Up to the sum insured KL
Up to the sum insured KL
Up to the sum insured KL
800 z∏

Costs of Transport and Repatriation
Costs of the Insured's transport to homeland
Costs of accomodation of the accompanying
person
Costs of transport of the Insured's corpse
to homeland or of burial abroad
Travel costs of the accompanying person
Travel costs of the visiting person
Costs of the Insured's convalescence
Costs of the Insured's transport in order
to continue the journey

Up to the sum insured KL
Up to 100 EUR daily
Up to the sum insured KL
Up to the sum insured KL
Up to 100 EUR daily
Up to 100 EUR daily
Up to 500 EUR

Accidents
Permanent health detriment
Death in the consequence of the accident
Daily hospital allowance

20.000 z∏
15.000 z∏
40 z∏ daily (in Poland)

THIRD PARTY LIABILITY
Third party liability
TPL- personal losses
TPL - material losses

50.000 EUR
40.000 EUR
10.000 EUR

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
Alojzy Choda

President of Management Board

Leslie Jones Breer

V-ce President of Management Board

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
KRS: 42793, Zarzàd: Alojzy Choda, Leslie J. Breer, Rainer Schönberg
NIP: 583-27-58-112, REGON: 192566592
Siedziba: ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
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SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a
tel. (48 22) 50 56 100, fax (48 22) 50 56 101
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