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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. Je˝eli ubezpieczyciel zmieni∏ adres lub siedzib´
i nie zawiadomi∏ o tym ubezpieczajàcego i ubezpieczonych,
przyjmuje si´, ˝e ubezpieczajàcy, ubezpieczony dope∏ni∏ swojego
obowiàzku zawiadomienia lub oÊwiadczenia, je˝eli pismo zosta∏o
wys∏ane pod ostatni znany mu adres siedziby ubezpieczyciela.
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 Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A. nr 42/Z/2007 z dnia 07.08.2007 r. i majà
zastosowanie do umów, zawartych od dnia 10.08.2007 r.

Prezes Zarzàdu
Alojzy Choda

Wiceprezes Zarzàdu
Leszek Gierada
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SPRAWY SPORNE
§ 16
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
§ 17
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, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´
umyÊlnie.
4. Je˝eli ubezpieczony bez zgody SIGNAL IDUNA S.A. zrzek∏ si´
roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
lub je ograniczy∏, SIGNAL IDUNA S.A. mo˝e odmówiç wyp∏aty
Êwiadczenia lub je zmniejszyç.
5. Je˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione
po wyp∏aceniu Êwiadczenia, SIGNAL IDUNA S.A. mo˝e ˝àdaç
od ubezpieczonego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego
Êwiadczenia.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 18
1. Wszelkie zawiadomienia i zaÊwiadczenia ubezpieczonego,
ubezpieczajàcego, uprawnionego i osoby sk∏adajàcej roszczenie
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, powinny byç sk∏adane
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5. W przypadku trwajàcego procesu leczenia lub rehabilitacji
ubezpieczony mo˝e domagaç si´ cz´Êciowego spe∏nienia
Êwiadczenia, je˝eli umowa ubezpieczenia przewiduje Êwiadczenie
SIGNAL IDUNA S.A. na wypadek Êmierci.
6. Je˝eli nie istniejà wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci roszczenia
ubezpieczajàcego SIGNAL IDUNA S.A. wyp∏aca na jego ˝àdanie
zaliczk´.
7. Ubezpieczonemu przys∏uguje prawo ponownego ustalenia
na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, stopnia trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu w okresie nieprzekraczajàcym 3 lat
od dnia wypadku. Je˝eli zostanie stwierdzony wy˝szy stopieƒ
inwalidztwa ani˝eli dotychczasowo stwierdzony, to oprócz wyp∏aty
ró˝nicy w Êwiadczeniu, suma ta zostanie oprocentowana
w wysokoÊci 5%.
8. Je˝eli ubezpieczony z powodu winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa nie dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków, o których
mowa w § 13 bàdê nie dostarczy∏ dokumentacji wymaganej
przez ubezpieczyciela, okreÊlonej w §13, §14, SIGNAL
IDUNA S.A. mo˝e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie,
je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub
uniemo˝liwi∏o ustalenie okolicznoÊci i skutków zdarzenia
ubezpieczeniowego.
9. Âwiadczenie z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia wyp∏acane
jest w z∏otych polskich na rzecz ubezpieczonego lub osoby
uprawnionej.
10. Górnà granicà wyp∏acanych Êwiadczeƒ jest suma ubezpieczenia
okreÊlona w umowie ubezpieczenia.
§ 15
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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6) na zlecenie SIGNAL IDUNA S.A. poddaç si´ badaniu przez
lekarza wskazanego przez SIGNAL IDUNA S.A., badaniom
laboratoryjnym lub obserwacji klinicznej, celem ustalenia
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
2. Je˝eli w wyniku wypadku nastàpi∏ zgon, ten fakt nale˝y zg∏osiç
SIGNAL IDUNA S.A. w ciàgu 48 godzin, równie˝ je˝eli wypadek
zosta∏ ju˝ zg∏oszony. Zg∏oszenie powinno nastàpiç w formie
pisemnej. SIGNAL IDUNA S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obdukcji poprzez wskazanego lekarza.
3. W razie Êmierci ubezpieczonego - uprawniony wyznaczony
imienne, 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 powinowadztwo
z ubezpieczonym.
USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZENIA
§ 14
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia losowego
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA S.A.
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje
o tym ubezpieczajàcego i ubezpieczonego oraz przeprowadza
post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia,
a tak˝e pisemnie lub drogà elektronicznà informuje
ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia
Êwiadczenia.
2. Ustalenie zasadnoÊci i wysokoÊci Êwiadczenia nast´puje
na podstawie dowodów przed∏o˝onych przez ubezpieczonego
lub osob´ uprawnionà, jednak˝e SIGNAL IDUNA S.A. ma prawo
do ich weryfikacji i zasi´gania opinii specjalistów.
3. ZasadnoÊç i wysokoÊç Êwiadczenia SIGNAL IDUNA S.A. ustala
na podstawie:
1) dowodu potwierdzajàcego koniecznoÊç bezzw∏ocznego
poddania si´ leczeniu w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem,
wymienionego w § 13,
2) raportu policji z miejsca wypadku,
3) w przypadku powstania ran zaÊwiadczenia lekarskiego
z opisem ran i uszkodzeƒ cia∏a lub ich skutków,
4) w przypadku Êmierci - Êwiadectwa zgonu,
5) zeznaƒ Êwiadków z zaistnia∏ego zdarzenia,
6) dokumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem.
4. Po otrzymaniu przez SIGNAL IDUNA S.A. kompletu dokumentów,
poÊwiadczajàcych wypadek i jego nast´pstwa, jak równie˝
zakoƒczenia procesu leczenia w celu okreÊlenia stopnia trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, SIGNAL IDUNA S.A. wyp∏aca nale˝ne
Êwiadczenie.
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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.
§ 12
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
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.
POST¢POWANIE W RAZIE NIESZCZ¢ÂLIWEGO WYPADKU
§ 13
1. Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) po wypadku, który mo˝e doprowadziç do wyp∏aty Êwiadczenia,
do natychmiastowego wezwania lekarza oraz powiadomienia
SIGNAL IDUNA S.A.
Ubezpieczony jest zobowiàzany zastosowaç si´ do zaleceƒ
lekarzy oraz podjàç dzia∏ania majàce na celu zmniejszenie
rozmiarów wypadku,
2) do rzetelnego wype∏nienia kwestionariusza wypadku,
niezw∏ocznego przes∏ania go do SIGNAL IDUNA S.A. oraz
niezw∏ocznego udzielenia wszelkich, wymaganych przez
SIGNAL IDUNA S.A. informacji,
3) w stosunku do SIGNAL IDUNA S.A. zwolniç lekarzy leczàcych
ubezpieczonego w kraju z obowiàzku dochowania tajemnicy
lekarskiej oraz zezwoliç na udost´pnienie dokumentacji
z przebiegu leczenia,
4) 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,
5) do zabezpieczenia dowodów zwiàzanych z nieszcz´Êliwym
wypadkiem w celu uzasadnienia roszczenia,
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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
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 5.
11) wylewów krwi do mózgu, zawa∏ów, udarów.
§ 11
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 § 11
ust. 1 oraz rodzaju i wysokoÊci przys∏ugujàcych Êwiadczeƒ
nast´puje na podstawie dostarczonych dokumentów okreÊlonych
w § 14.
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
6
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3. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà wypadki, które wydarzy∏y si´
w czasie trwania umowy ubezpieczenia.
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nieszcz´Êliwe wypadki
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§8
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç, po op∏aceniu dodatkowej
sk∏adki, nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków zwiàzane
z dodatkowo wyst´pujàcym ryzykiem wynikajàcym z:
1) uprawiania jazdy konnej, myÊlistwa, nurkowania z aparatem
tlenowym (kod HR),
2) wyczynowego uprawiania sportu lub brania udzia∏u
w zawodach, wyÊcigach, wyst´pach i treningach sportowych
(kod SP),
3) uprawiania sportów motorowych, powietrznych, wspinaczki
wysokogórskiej, speleologii (kod SM).
SUMA UBEZPIECZENIA
§9
Suma ubezpieczenia uzgadniana jest z ubezpieczajàcym i mo˝e
wynosiç: 10.000 z∏otych 15.000 z∏otych lub 20.000 z∏otych
(w zale˝noÊci od wariantu ubezpieczenia).
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§ 10
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, 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
5
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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. Poczàtek podró˝y nast´puje z chwilà opuszczenia mieszkania
przez ubezpieczonego, koniec podró˝y - z chwilà powrotu
ubezpieczonego do mieszkania.
4. 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.
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 bez potràcania kosztów
manipulacyjnych.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§7
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. 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.
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7. Choroba przewlek∏a - choroba majàca d∏ugotrwa∏y przebieg,
trwajàca zwykle miesiàcami lub latami, leczona w sposób sta∏y
lub okresowy.
8. 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.
9. Ekspedycja - zorganizowana wyprawa majàca na celu zrealizowanie
wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym.
10. Wykonywanie pracy - podj´cie przez ubezpieczonego za granicà
czynnoÊci, za które zwyczajowo otrzymuje si´ wynagrodzenie
i które zwi´kszajà ryzyko powstania szkody.
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 § 8,
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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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 w zakresie
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków z osobami fizycznymi,
majàcymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w czasie ich podró˝y na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczenie mo˝e byç zawarte w wariancie NWI lub NWI
i NWS.
1) Ubezpieczenie w wariancie NWI obejmuje Êwiadczenie
na wypadek trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
2) Ubezpieczenie w wariancie NWI i NWS obejmuje Êwiadczenie
na wypadek trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek
Êmierci.
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. 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 - 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.
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