Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA
WYCIĄG Z POSTANOWIEŃ UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
POSIADACZY LEGITYMACJI PTTK
(UMOWA NR M 183025)
Podstawa prawna
Umowa została zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków zatwierdzonych Uchwałą nr 10/Z/2008 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. z dnia
03.04.2008 r.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków osób fizycznych, członków
PTTK- posiadaczy legitymacji członkowskich, które powstały na terytorium EUROPY.
2. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków osób
wymienionych w ust. 1 powstałych w wariancie obejmującym pełny czas ochrony
ubezpieczeniowej, w szczególności w życiu prywatnym oraz:

3.

4.

5.
6.

1) podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.
2) podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku
z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych.
3) podczas zdobywania odznak turystycznych przewidzianych statutem PTTK,
4) podczas indywidualnego (organizowanej samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania
turystyki.
Ubezpieczenie zawiera się na rzecz osób trzecich (Ubezpieczonych), którymi są wszystkie osoby
spełniające warunki określone w ust 1. i posiadające ważną legitymację członkowską PTTK.
1) Za legitymację członkowską PTTK będącą jednocześnie dokumentem potwierdzającym
zawarcie ubezpieczenia uznaje się legitymację posiadającą znaczek członkowski PTTK
zakupiony lub przyznany osobie uprawnionej w roku:
a) 2010 i ważny do 31 marca 2011r. oraz
b) 2011 i ważny do 31 marca 2012r.
2) W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje ochroną
ubezpieczeniową również osoby spełniające warunki określone w ust. 1, niezależnie od wieku.
3) W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje ochroną
ubezpieczeniową również osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprezy podczas prac
przygotowawczych i zamykających jej organizację (niezależnie od spełnienia warunku
określonego w ust. 1).
4) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również osoby wymienione w §6 ust. 2.
5) W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje również
ochroną ubezpieczeniową wypadki powstałe podczas rekreacyjnego uprawiania sportów
wodnych i konnych.
W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie:
1) trwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) śmierci Ubezpieczonego,
3) zawału serca lub udaru mózgu,
4) refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych,
5) refundacji kosztów operacji kosmetycznych,
6) kosztów ratownictwa
na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
zatwierdzonych uchwałą nr 32/Z/2007. Zarządu SIGNAL IDUNA S.A. z dnia 22.05.2007 r. (dalej
zwane OWU NNW) oraz Klauzulą nr 1 dotyczącą kosztów ratownictwa, stanowiących Załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
Warunki niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed zapisami OWU NNW.
W niniejszej umowie ubezpieczenia nie stosuje się zapisów OWU NNW zawartych w:
§ 3 ust. 2-5; § 3 ust. 6, § 4 ust. 2 pkt. 2), § 4 ust. 2 pkt. 3), § 4 ust. 3, § 4 ust. 4, § 6 ust. 1), § 6
ust. 2), § 6 ust. 3), § 6 ust. 5), § 6 ust. 6), § 7 ust. 1, pkt. 4), § 7 ust.1, pkt. 16), § 8 ust. 3, § 8
ust. 4, § 9 ust. 3 pkt. 2), § 9 ust. 3 pkt. 3), § 10 ust. 2, § 11.
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7. Zdarzenie ubezpieczeniowe (nieszczęśliwy wypadek) powstałe poza szlakiem turystycznym (np. na
skutek zejścia przez Ubezpieczonego ze szlaku turystycznego) w rozumieniu niniejszej umowy nie
stanowi przesłanki ograniczającej lub wyłączającej odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Polska TU
S.A.
8. W przypadku konieczności przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika wskazanego przez
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A odległego od miejsca zamieszkania poszkodowanego dalej niż 50
km, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A pokrywa koszty przejazdu pociągiem 2 kl. lub autobusem.
Zwrot poniesionych przez poszkodowanego kosztów przejazdu następuje na podstawie oryginały
biletu lub rachunku.
9. W uzasadnionych przypadkach poszkodowanemu przysługuje prawo skorzystania z innych
środków komunikacji, z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej zgody Biura Szkód i Świadczeń
Signal Iduna. Poniesione koszty muszą być udokumentowane rachunkiem, fakturą lub innym
dokumentem (np. rozliczeniem kilometrówki).
Sumy ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi:
1) 20.000 PLN, świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) Wysokość świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
3) 10.000 PLN, świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
4) 8.000 PLN, świadczenie na tytułu zawału serca lub wylewu krwi do mózgu,
5) 2.400 PLN refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych.
6) 2.400 PLN refundacja kosztów operacji kosmetycznych.
2. Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów ratownictwa wynosi równowartość w złotych
4.800 Euro (na jedno zdarzenie).
3. Wysokość świadczeń oblicza się wg Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do OWU NNW Signal
Iduna.

SIGNAL IDUNA Polska TU SA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
KRS: 42793, NIP: 583-27-58-112, REGON: 192566592

2

