go roszczenia, SIGNAL IDUNA Polska pisemnie zawiadamia Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub osobê
uprawnion¹, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz podstawê
prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia.
9. Je¿eli w ci¹gu jednego roku po wyst¹pieniu nieszczêœliwego wypadku nie zosta³o zakoñczone leczenie jego nastêpstw,
SIGNAL IDUNA Polska wyp³aca œwiadczenie z tytu³u sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, jaki mo¿e byæ
ustalony w danym momencie, nie wiêcej jednak ni¿ 50 %
sumy ubezpieczenia.
10. SIGNAL IDUNA Polska wyp³aca œwiadczenie na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej w wyniku w³asnych ustaleñ dokonanych w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym, zawartej z Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczonym lub osob¹ uprawnion¹ ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du.

postanowienia odbiegaj¹ce od niniejszych OWU.
3. Wszelkie regulacje odbiegaj¹ce od postanowieñ niniejszych OWU oraz porozumienia dodatkowe wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni adres lub siedzibê i nie poinformuje o tym SIGNAL IDUNA Polska, wszelkie pisma
wywo³uj¹ skutki prawne od dnia dorêczenia na adres
podany przed zmian¹ adresu.
5. Powiadomienia i oœwiadczenia sk³adane w zwi¹zku z
umow¹ ubezpieczenia wymagaj¹ formy pisemnej pod
rygorem niewa¿noœci.
6. Ewentualne spory wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia
bêd¹ rozstrzygane przez s¹d w³aœciwy miejscowo dla
siedziby SIGNAL IDUNA Polska lub dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego
lub osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia.
7. Niniejsze OWU zosta³y przyjête na mocy uchwa³y Zarz¹du
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. z
dnia 10.07.2002 r. oraz uchwa³y Zarz¹du SIGNAL IDUNA
Polska z dnia 11.12.2003 r. wprowadzaj¹cej aneksem nr 1
zmiany do OWU i znajduj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych od dnia 01.01.2004 r.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje
siê przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i inne przepisy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce.
2. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mog¹
zostaæ wprowadzone dodatkowe porozumienia oraz
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miêœni, œciêgien, wi¹zade³ lub torebek stawowych.
3. Za nieszczêœliwy wypadek przy pracy uwa¿a siê nieszczêœliwy
wypadek, jakiego Ubezpieczony dozna w zwi¹zku z prac¹, tj.:
1) podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zwyk³ych czynnoœci nale¿¹cych do zakresu obowi¹zków s³u¿bowych Ubezpieczonego w ramach wykonywanej pracy albo z wykonywaniem poleceñ prze³o¿onych;
2) podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynnoœci w interesie pracodawcy, nawet
bez polecenia;
3) w czasie pozostawania Ubezpieczonego w dyspozycji pracodawcy w drodze miêdzy siedzib¹ pracodawcy a miejscem wykonywania obowi¹zku wynikaj¹cego ze stosunku pracy;
4) w czasie trwania podró¿y s³u¿bowej, chyba, ¿e wypadek zosta³ spowodowany zachowaniem Ubezpieczonego, które nie pozostawa³o w zwi¹zku z wykonywaniem powierzonych mu zadañ.
4. Za nieszczêœliwy wypadek w drodze do pracy lub w drodze z pracy uwa¿a siê nieszczêœliwy wypadek, jakiego
Ubezpieczony dozna w drodze od miejsca zamieszkania
do pracy lub w drodze z pracy do miejsca zamieszkania,
je¿eli droga ta by³a drog¹ najkrótsz¹ lub najdogodniejsz¹
dla Ubezpieczonego i nie zosta³a przerwana lub je¿eli
przerwa w drodze by³a ¿yciowo uzasadniona i jej czas
nie przekracza³ granic potrzeby.
5. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie i zdrowie Ubezpieczonego. W ramach umowy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA
Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego;
2) œmierci Ubezpieczonego;
3) kosztów niezbêdnych operacji kosmetycznych
Ubezpieczonego;
4) kosztów nabycia protez przez Ubezpieczonego;
5) kosztów aktywizacji zawodowej Ubezpieczonego;
6) dziennego œwiadczenia szpitalnego zwi¹zanego z
pobytem Ubezpieczonego w szpitalu.

§1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych w dalszej czêœci w skrócie OWU, SIGNAL
IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna,
zwane dalej SIGNAL IDUNA Polska, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz
jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cymi.
2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na
w³asn¹ rzecz lub na rzecz osoby trzeciej. Osoba, której
¿ycie i zdrowie objête jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ na
mocy umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU okreœlana jest dalej jako Ubezpieczony.
W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej,
postanowienia dotycz¹ce Ubezpieczaj¹cego stosuje siê
odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz
osoby trzeciej, zarówno Ubezpieczaj¹cy, jak i Ubezpieczony s¹ odpowiedzialni za wykonanie obowi¹zków wynikaj¹cych z tej umowy.
4. Wszystkie postanowienia obowi¹zuj¹ce Ubezpieczaj¹cego stosuje siê odpowiednio do jego nastêpców prawnych i innych osób wnosz¹cych roszczenia.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2
1. SIGNAL IDUNA Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zajœcia nieszczêœliwych wypadków, które powsta³y w okresie objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nieszczêœliwym wypadkiem jest nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, oddzia³uj¹ce na organizm
Ubezpieczonego, w nastêpstwie którego Ubezpieczony
wbrew w³asnej woli dozna sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu lub nast¹pi jego œmieræ. Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê tak¿e sytuacjê, gdy na
skutek nadmiernego wysi³ku koñczyn lub krêgos³upa
nast¹pi zwichniêcie stawu, naci¹gniêcie lub zerwanie
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§3
1. Pracodawca (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ umowê
ubezpieczenia na rzecz zatrudnionych przez siebie pracowników (Ubezpieczonych).

1

RODZAJE ŒWIADCZEÑ
SUMA UBEZPIECZENIA

2. Ochrona ubezpieczeniowa mo¿e zostaæ zawarta w nastêpuj¹cych wariantach czasowych – obejmowaæ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, jakich Ubezpieczony dozna:
1) przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy (praca +
droga);
2) przy pracy, w drodze do i z pracy oraz w czasie wolnym
(24 godziny).
3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ w zakresie opisanym w ust.
2 mog¹ zostaæ objêci wy³¹cznie Ubezpieczeni w wieku
od 14 do 65 lat.
4. Minimalna liczba Ubezpieczonych do zawarcia umowy
ubezpieczenia zgodnie z ust.1 wynosi 3 osoby.

§6
1. Rodzaje œwiadczeñ przys³uguj¹cych Ubezpieczonemu i
wysokoœæ sumy ubezpieczenia, bêd¹cej podstaw¹ ustalenia wysokoœci œwiadczenia, okreœla umowa ubezpieczenia. Powstanie prawa do œwiadczenia i wymiar œwiadczeñ
okreœlaj¹ niniejsze OWU.
2. Suma ubezpieczenia dla jednego Ubezpieczonego jest
ustalana w umowie ubezpieczenia w pe³nych tysi¹cach
z³otych, nie mo¿e byæ ona ni¿sza ni¿ 5.000 z³otych i wy¿sza ni¿ 60.000 z³otych, o ile strony nie uzgodni³y inaczej.

§4
§7
Œwiadczenie w przypadku sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu

1. Stowarzyszenie (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na rzecz swoich cz³onków (Ubezpieczonych).
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, jakich Ubezpieczony dozna w
trakcie wykonywania czynnoœci zmierzaj¹cych do realizacji statutowych celów stowarzyszenia, w sposób
zgodny ze statutem, w ramach dzia³alnoœci stowarzyszenia.
3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ w zakresie opisanym w ust. 2
mog¹ zostaæ objêci wy³¹cznie Ubezpieczeni w wieku
do 65 lat.
4. Minimalna liczba Ubezpieczonych do zawarcia umowy
ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 wynosi 20 osób.
5. Stowarzyszenie (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na rzecz zatrudnionych przez
siebie pracowników (Ubezpieczonych). W takim przypadku zapisy § 3 stosuje siê odpowiednio.

1. Je¿eli w wyniku nieszczêœliwego wypadku objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ dojdzie do sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, rozumianego jako trwa³e upoœledzenie funkcji fizycznych lub
psychicznych organizmu wskutek uszkodzenia czêœci cia³a
lub narz¹dów zmys³ów, SIGNAL IDUNA Polska wyp³aca
œwiadczenie pieniê¿ne w wysokoœci ustalonej wed³ug poni¿szych ustêpów.
2. Sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu musi wyst¹piæ oraz zostaæ zg³oszony SIGNAL IDUNA Polska w ci¹gu
jednego roku od nieszczêœliwego wypadku. Zg³oszenie
SIGNAL IDUNA Polska wyst¹pienia uszczerbku na zdrowiu musi nast¹piæ przed up³ywem 90 dni od jego wyst¹pienia, niezale¿nie, czy proces leczenia zosta³ zakoñczony,
czy nie.
3. Wysokoœæ œwiadczenia okreœla siê wed³ug stopnia sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez lekarza wskazanego przez SIGNAL IDUNA
Polska na podstawie „Tabeli procentowej oceny sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu” stosowanej
w SIGNAL IDUNA Polska.
4. Je¿eli w wyniku nieszczêœliwego wypadku upoœledzeniu ulega wiêksza liczba funkcji fizycznych lub psychicznych, stopnie sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na
zdrowiu wynikaj¹ce z „Tabeli procentowej oceny sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu” stosowanej przez SIGNAL IDUNA Polska s¹ sumowane.
5. Maksymalny uznawany stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wynosi ³¹cznie (w odniesieniu
do wszystkich czêœci cia³a i narz¹dów zmys³ów) 100 %.
6. Je¿eli skutki nieszczêœliwego wypadku dotycz¹ funkcji
fizycznej lub psychicznej, wobec której ju¿ wczeœniej zaistnia³ sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu, za
stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, bêd¹cy podstaw¹ okreœlenia wysokoœci œwiadczenia uznaje siê ró¿nicê pomiêdzy wczeœniejszym stopniem sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu

§5
1. Przedszkole lub szko³a (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na rzecz dzieci lub m³odzie¿y znajduj¹cych siê pod jego/jej opiek¹ (Ubezpieczonych). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie
osoby wpisane na listê uczniów / wychowanków danej szko³y / przedszkola.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonych
w czasie przebywania w placówce, drogi do placówki
lub z placówki oraz w czasie wolnym (24 godziny) i nie
wygasa w okresach przerwy w zajêciach, je¿eli Ubezpieczony nie zosta³ skreœlony z listy uczniów / wychowanków i bêdzie kontynuowa³ naukê w danej placówce po zakoñczeniu przerwy.
3. Minimalna liczba Ubezpieczonych do zawarcia umowy
ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 wynosi 20 osób.
4. Przedszkole lub szko³a (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ
umowê ubezpieczenia tak¿e na rzecz zatrudnionych
przez siebie pracowników (Ubezpieczonych). W takim
przypadku zapisy § 3 stosuje siê odpowiednio.
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5. Je¿eli w wyniku wypadku dosz³o do œmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczaj¹cy lub osoba uprawniona ma obowi¹zek zg³osiæ ten fakt SIGNAL IDUNA Polska pisemnie
w ci¹gu 48 godzin, nawet, je¿eli sam wypadek zosta³ ju¿
zg³oszony wczeœniej. SIGNAL IDUNA Polska zastrzega
sobie prawo do dokonania obdukcji przez wskazanych
przez siebie lekarzy.
6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powy¿szych
obowi¹zków, SIGNAL IDUNA Polska jest zwolnione z
obowi¹zku wyp³aty œwiadczenia, chyba ¿e naruszenie
nie mia³o wp³ywu na ustalenie prawa do œwiadczenia ani
na wysokoœæ œwiadczenia.

umowy ubezpieczenia, niezw³ocznie po ich wyst¹pieniu.
4. Je¿eli w okresie ubezpieczenia wyst¹pi¹ zmiany, które
mog¹ siê wi¹zaæ ze zwiêkszeniem ryzyka, od dnia wyst¹pienia tych zmian SIGNAL IDUNA Polska ma prawo naliczyæ podwy¿szon¹ sk³adkê. W takim przypadku SIGNAL
IDUNA Polska wezwie Ubezpieczaj¹cego do zap³aty podwy¿szonej sk³adki, a Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ci¹gu 14
dni od otrzymania wezwania odst¹piæ od umowy ubezpieczenia. Je¿eli ujawnienie powy¿szych zmian nast¹pi³o po zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego, SIGNAL
IDUNA Polska mo¿e odpowiednio zmniejszyæ nale¿ne
œwiadczenie.
5. Je¿eli ujawniona zmiana stanowi takie zwiêkszenie ryzyka, ¿e znaj¹c tê okolicznoœæ SIGNAL IDUNA Polska
nie zawar³oby umowy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA
Polska jest uprawnione do odst¹pienia od umowy ubezpieczenia w ci¹gu 30 dni od dnia, w którym powziê³o
wiadomoœæ o tej zmianie. Je¿eli ujawnienie okolicznoœci nast¹pi³o ju¿ po zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego lub w ci¹gu 30 dni przed zdarzeniem, SIGNAL
IDUNA Polska ma prawo odmówiæ wyp³aty œwiadczenia w ca³oœci lub w czêœci.

USTALENIE I WYP£ATA ŒWIADCZEÑ
§ 20
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, SIGNAL IDUNA
Polska w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczonego o przyjêciu zg³oszenia oraz przedstawi wykaz dokumentów niezbêdnych do rozpatrzenia roszczenia.
2. SIGNAL IDUNA Polska jest zobowi¹zane do uznania lub
odmowy uznania prawa do œwiadczenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Je¿eli wyjaœnienie okolicznoœci niezbêdnych do ustalenia
odpowiedzialnoœci lub wysokoœci œwiadczenia jest niemo¿liwe, Ubezpieczony zostanie poinformowany o tym
fakcie pisemnie ze wskazaniem przyczyn niemo¿noœci
spe³nienia œwiadczenia w podanym terminie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, œwiadczenie
wyp³acane jest w terminie 14 dni od otrzymania pe³nej
wymaganej dokumentacji potwierdzaj¹cej wyst¹pienie
nieszczêœliwego wypadku i jego nastêpstw objêtych
ochron¹ ubezpieczeniow¹.
4. Z zastrze¿eniem postanowienia ust. 2, ustalenie prawa do
œwiadczenia nastêpuje po zakoñczeniu leczenia urazu. Za
okres leczenia uwa¿a siê czas leczenia bezpoœredniego
wraz z okresem zalecanej i zakoñczonej rehabilitacji.
5. Na ¿¹danie Ubezpieczonego SIGNAL IDUNA Polska mo¿e
wyp³aciæ zaliczkê na poczet œwiadczenia z tytu³u sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, je¿eli obowi¹zek œwiadczenia zosta³ okreœlony wstêpnie tylko co do
podstawy. Wysokoœæ zaliczki nie mo¿e przekroczyæ 25%
sumy ubezpieczenia.
6. W przypadku ustalenia wysokoœci œwiadczenia w kwocie
ni¿szej ni¿ wyp³acona uprzednio zaliczka, Ubezpieczaj¹cy,
Ubezpieczony lub osoby uprawnione zobowi¹zane s¹
zwróciæ nadp³acon¹ czêœæ SIGNAL IDUNA Polska w ci¹gu
14 dni od dnia ustalenia wysokoœci œwiadczenia.
7. SIGNAL IDUNA Polska ma prawo potr¹ciæ z wyp³acanego œwiadczenia, pozosta³e do zap³aty raty sk³adki, nale¿ne za ca³y roczny okres ubezpieczenia.
8. Je¿eli œwiadczenie z tytu³u z³o¿onego roszczenia nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci, ni¿ wynika³oby to z zawartej umowy ubezpieczenia lub zg³oszone-

POSTÊPOWANIE PO WYPADKU
§ 19
1. Po wyst¹pieniu nieszczêœliwego wypadku, objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ przez SIGNAL IDUNA Polska,
Ubezpieczony jest zobowi¹zany niezw³ocznie skorzystaæ
z pomocy lekarza i powiadomiæ Ubezpieczaj¹cego nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od zajœcia zdarzenia lub od
dnia, w którym dokonanie takiego powiadomienia sta³o
siê mo¿liwe. Ubezpieczony ma obowi¹zek wype³niaæ zalecenia lekarskie a ponadto, na ile jest to mo¿liwe, minimalizowaæ nastêpstwa wypadku.
2. Po otrzymaniu od Ubezpieczonego powiadomienia o
wypadku Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek wype³niæ otrzymany od SIGNAL IDUNA Polska formularz zg³oszenia
wypadku zgodnie z prawd¹ i niezw³ocznie odes³aæ go
do SIGNAL IDUNA Polska. Ponadto, zarówno Ubezpieczony jak i Ubezpieczaj¹cy, s¹ zobowi¹zani do niezw³ocznego udzielania dodatkowych wyjaœnieñ dotycz¹cych
okolicznoœci wypadku.
3. Ubezpieczony podda siê badaniom prowadzonym przez
lekarzy wskazanych przez SIGNAL IDUNA Polska, którzy
stwierdz¹ wysokoœæ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz zasadnoœæ roszczeñ
o wyp³atê innych œwiadczeñ wynikaj¹cych z umowy
ubezpieczenia. SIGNAL IDUNA Polska ponosi niezbêdne
koszty tych badañ.
4. Ubezpieczony upowa¿ni SIGNAL IDUNA Polska do uzyskiwania niezbêdnych informacji od lekarzy, którzy – tak¿e z
innych przyczyn – leczyli lub badali Ubezpieczonego oraz
od innych instytucji ubezpieczeniowych lub urzêdów.
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SIGNAL IDUNA Polska udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
3. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w ka¿dym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w ci¹gu 30 dni od dnia wyp³aty œwiadczenia lub dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu decyzji o odmowie wyp³aty,
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie jest wa¿ne tylko w przypadku, gdy zostanie dorêczone drugiej stronie w ci¹gu 30 dni od dnia
wyp³aty œwiadczenia lub dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu
decyzji o odmowie wyp³aty œwiadczenia. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego
od obowi¹zku zap³aty sk³adki za okres, w którym SIGNAL
IDUNA Polska udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
5. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub
jej wypowiedzenia przez któr¹kolwiek ze stron, sk³adka
za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi jedynie wówczas, je¿eli w okresie ubezpieczenia nie
nast¹pi³a wyp³ata œwiadczenia ani je¿eli SIGNAL IDUNA
Polska nie jest zobowi¹zane do jego wyp³aty.

bek na zdrowiu lub wymóg istnienia sta³ej opieki.
7. Sk³adka op³acona za osoby, które w okresie trwania ubezpieczenia przesta³y byæ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹
w rozumieniu ust. 6 podlega zwrotowi od dnia nastêpnego po wyst¹pieniu okolicznoœci opisanych w ust. 6.
Zwrot sk³adki nie przys³uguje, je¿eli w okresie udzielania
ochrony ubezpieczeniowej dosz³o do zdarzenia ubezpieczeniowego, w zwi¹zku z którym SIGNAL IDUNA Polska
wyp³aci³o lub jest zobowi¹zane wyp³aciæ œwiadczenie.

PRAWA I OBOWI¥ZKI STRON UMOWY
§ 17
1. Ubezpieczaj¹cy jest obowi¹zany prowadziæ listê imienn¹,
pozwalaj¹c¹ na jednoznaczn¹ identyfikacjê Ubezpieczonych w ka¿dym dniu obowi¹zywania umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczaj¹cy jest obowi¹zany do zg³aszania nowych
Ubezpieczonych w formie pisemnej, listem poleconym
do SIGNAL IDUNA Polska, pod rygorem niewa¿noœci.
3. W przypadku niewykonania obowi¹zków okreœlonych w
ustêpach 1–2, SIGNAL IDUNA Polska mo¿e wstrzymaæ
siê z wyp³at¹ œwiadczenia. SIGNAL IDUNA Polska jest
uprawnione do wstrzymania wyp³aty œwiadczenia równie¿ w przypadku niedokonania przez ubezpieczaj¹cego
dop³aty sk³adki. Niewyp³acenie przez SIGNAL IDUNA
Polska œwiadczenia do czasu wykonania przez Ubezpieczaj¹cego powy¿szych obowi¹zków nie stanowi niewykonania lub nie nale¿y tego wykonania zobowi¹zañ
SIGNAL IDUNA Polska

§ 16
1. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje przez okres, za który
zosta³y op³acone sk³adki. Je¿eli szkoda powsta³a wskutek zdarzenia objêtego ubezpieczeniem w okresie, za który
sk³adka nie jest op³acona, SIGNAL IDUNA Polska jest
zwolnione z obowi¹zku wyp³aty odszkodowania.
2. Ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu na okres odbywania przez Ubezpieczonego s³u¿by w jednostce wojskowej lub podobnej formacji uzbrojonej, na wojnie lub
podczas udzia³u w akcji zbrojnej. Ochrona ubezpieczeniowa ulega wznowieniu od dnia nastêpnego po otrzymaniu
przez SIGNAL IDUNA Polska zawiadomienia od Ubezpieczaj¹cego o zakoñczeniu takiej s³u¿by. Za okres zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej sk³adki nie op³aca siê.
3. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci przez Ubezpieczaj¹cego (podmiot
gospodarczy, stowarzyszenie, klub sportowy, itp.).
4. Ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego wygasa:
1) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub jej
rozwi¹zania przez któr¹kolwiek ze stron;
2) z dniem wygaœniêcia jego powi¹zania z Ubezpieczaj¹cym (ustania stosunku pracy, wyst¹pienia ze stowarzyszenia, likwidacji stowarzyszenia, zmiany przedszkola lub szko³y, skreœlenia z listy uczniów / wychowanków);
3) z koñcem okresu ubezpieczenia;
4) z dniem œmierci Ubezpieczonego.
6. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego koñczy siê z dniem, w którym u Ubezpieczonego stwierdza siê chorobê psychiczn¹ lub upoœledzenie
umys³owe, chorobê nerwow¹, zapalenie opon mózgowych, epilepsjê, hemofiliê, ca³kowity zanik s³uchu lub
wzroku, 70 % lub wiêkszy sta³y lub d³ugotrwa³y uszczer-

a stopniem, jaki powsta³ wskutek nieszczêœliwego wypadku. Jego ustalenia dokonuje siê zgodnie z zapisami
ust. 3–5.
7. Œwiadczenie z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego nie przys³uguje, je¿eli w
ci¹gu jednego roku od nieszczêœliwego wypadku nast¹pi œmieræ Ubezpieczonego spowodowana tym wypadkiem. Œwiadczenie wyp³acane z tytu³u œmierci Ubezpieczonego zostaje pomniejszone o wartoœæ œwiadczenia
wyp³aconego wczeœniej z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego tym wypadkiem. Je¿eli wyp³acone wczeœniej œwiadczenie z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu
by³o wy¿sze, ni¿ œwiadczenie nale¿ne z tytu³u œmierci
Ubezpieczonego, œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego nie jest wyp³acane.
8. Je¿eli nast¹pi œmieræ Ubezpieczonego z przyczyn niezwi¹zanych z nieszczêœliwym wypadkiem w ci¹gu jednego roku od wypadku lub – niezale¿nie od przyczyny –
póŸniej ni¿ rok od wypadku, a prawo do œwiadczenia z
tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu powsta³o zgodnie z ust. 1 i 2, wysokoœæ œwiadczenia okreœla siê wed³ug stopnia sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, z jakim nale¿a³oby siê liczyæ
na podstawie wyników ostatnich badañ lekarskich.
9. Wysokoœæ œwiadczenia dla nastêpuj¹cych stopni sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wynosi:
stopieñ uszczerbku
na zdrowiu

wysokoœæ
œwiadczenia

do 49%

1 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

od 50% do 79%

1,5 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

od 80% do 89%

2 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

od 90% do 99%

4 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

100%

5 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

§ 18
1. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
ma obowi¹zek zg³osiæ SIGNAL IDUNA Polska wszystkie znane mu okolicznoœci istotne dla ubezpieczanego ryzyka. Za istotne uwa¿a siê takie okolicznoœci,
które mog¹ mieæ wp³yw na decyzjê SIGNAL IDUNA
Polska o zawarciu umowy lub jej warunkach. Okolicznoœci, o które SIGNAL IDUNA Polska pyta³o na piœmie, w tym pytania znajduj¹ce siê we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, uwa¿a siê za istotne.
2. Je¿eli wbrew obowi¹zkowi wskazanemu w ust. 1 Ubezpieczaj¹cy nie dokona³ zg³oszenia istotnej okolicznoœci,
SIGNAL IDUNA Polska jest zwolnione z odpowiedzialnoœci, chyba ¿e okolicznoœæ ta nie mia³a wp³ywu na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego. Dotyczy to zw³aszcza przypadku, gdy zg³oszenie istotnej dla oceny ryzyka okolicznoœci nie nast¹pi³o, gdy¿ Ubezpieczaj¹cy œwiadomie zaniecha³ udzielenia informacji o istotnej okolicznoœci lub gdy powiadomienie o istotnej okolicznoœci by³o niezgodne z prawd¹.
3. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany zg³aszaæ SIGNAL IDUNA
Polska zmiany istotnych okolicznoœci w czasie trwania
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niu na wypadek œmierci s¹ równe.
3. W przypadku braku wskazanej osoby uprawnionej w
chwili œmierci Ubezpieczonego, œwiadczenie wyp³aca siê
cz³onkom rodziny Ubezpieczonego w kolejnoœci:
1) ma³¿onek;
2) dzieci, je¿eli brak jest ma³¿onka œwiadczenie wyp³acane jest im w równych czêœciach;
3) rodzice, je¿eli brak jest ma³¿onka i dzieci œwiadczenie
wyp³acane jest im w równych czêœciach;
4) krewni powo³ani do dziedziczenia ustawowego, je¿eli brak jest osób wymienionych w pkt. 1–3 œwiadczenie wyp³acane jest im w równych czêœciach.
4. W razie braku osób, wymienionych w ust. 3, SIGNAL
IDUNA Polska wyp³aca udokumentowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego osobie, która te koszty ponios³a, do
wysokoœci œwiadczenia na wypadek œmierci.
§9
Operacje kosmetyczne
1. Je¿eli na skutek nieszczêœliwego wypadku objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ powierzchnia cia³a Ubezpieczonego ulegnie uszkodzeniu lub deformacji w taki sposób, ¿e po zakoñczeniu leczenia wygl¹d Ubezpieczonego bêdzie trwale zeszpecony i zdecyduje siê on na poddanie siê operacji kosmetycznej w celu usuniêcia tej
deformacji, oraz gdy operacja taka znajduje uzasadnienie medyczne, SIGNAL IDUNA Polska pokrywa –
po przedstawieniu stosownych rachunków – zwi¹zane
z operacj¹ i leczeniem klinicznym koszty honorariów lekarskich, lekarstw, materia³ów opatrunkowych oraz innych œrodków leczniczych zaleconych przez lekarza do
wysokoœci 25% uzgodnionej sumy ubezpieczenia.
2. Operacja i leczenie szpitalne Ubezpieczonego musz¹
nast¹piæ w ci¹gu 3 lat od nieszczêœliwego wypadku, którego skutkiem by³o trwa³e zeszpecenie wygl¹du Ubezpieczonego.
3. Je¿eli w chwili wyst¹pienia nieszczêœliwego wypadku
Ubezpieczony nie ukoñczy³ jeszcze 18-go roku ¿ycia,
SIGNAL IDUNA Polska zwraca wy¿ej wymienione koszty
tak¿e w przypadku, gdy operacja i leczenie szpitalne zostan¹ przeprowadzone póŸniej ni¿ 3 lata od nieszczêœliwego wypadku, nie póŸniej jednak ni¿ przed ukoñczeniem przez Ubezpieczonego 21-go roku ¿ycia.

§8
Œwiadczenie na wypadek œmierci

§ 10
Koszty protezy i koszty aktywizacji zawodowej

1. Je¿eli w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹, w ci¹gu jednego roku od tego
wypadku nast¹pi œmieræ Ubezpieczonego, SIGNAL IDUNA
Polska wyp³aca œwiadczenie na wypadek œmierci w wysokoœci 50% okreœlonej w umowie sumy ubezpieczenia.
2. Œwiadczenie na wypadek œmierci wyp³aca siê osobie
uprawnionej, wyznaczonej imiennie przez Ubezpieczonego. Ubezpieczony mo¿e wskazaæ jedn¹ lub wiêcej osób
uprawnionych do otrzymania œwiadczenia na wypadek
œmierci. W przypadku wskazania wiêcej ni¿ jednej osoby
uprawnionej i nie wskazania udzia³u ka¿dej z tych osób
w œwiadczeniu, przyjmuje siê, ¿e ich udzia³y w œwiadcze-

1. W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska
zwraca – po przedstawieniu stosownych rachunków – koszty poniesione na skutek nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ przez Ubezpieczonego na:
1) nabycie protez oraz specjalnych œrodków ochronnych i
pomocniczych, niezbêdnych przy leczeniu i rehabilitacji, wynikaj¹cych ze sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku – do wysokoœci 25% sumy ubezpieczenia;
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lokautami, jeœli Ubezpieczony uczestniczy³ w nich po
stronie sprawców;
7) zwi¹zanych z nielegalnym œwiadczeniem pracy;
8) zwi¹zanych z u¿ytkowaniem urz¹dzeñ lataj¹cych, ze
skokami spadochronowymi, jak równie¿ zaistnia³e w
trakcie dzia³alnoœci zawodowej wykonywanej przy
pomocy urz¹dzeñ lataj¹cych;
9) osób pracuj¹cych w przemyœle chemicznym, wydobywczym lub metalurgicznym (odlewnie, stalownie,
huty, walcownie);
10) policjantów, ¿o³nierzy zawodowych, saperów, pirotechników i innych osób zatrudnionych przy materia³ach wybuchowych, ratowników górskich, przewodników górskich (ekspedycje), osób wykonuj¹cych pracê w przemyœle energetycznym, gazowniczym,
górnictwie, kopalnictwie, kaskaderów, nurków, akrobatów, artystów cyrkowych, treserów zwierz¹t;
11) zwi¹zanych z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu;
12) zwi¹zanych ze zorganizowanym uprawianiem sportu, o ile strony nie umówi³y siê inaczej;
13) zwi¹zanych z uprawianiem w jakikolwiek sposób nastêpuj¹cych dyscyplin: sportów wodnych, lotniczych,
motorowych, konnych oraz zwi¹zanych z u¿yciem broni, o ile strony umowy nie uzgodni³y inaczej;
14) spowodowanych uprawianiem sportu przy u¿yciu
sprzêtu lub narzêdzi nie spe³niaj¹cych wymogów bezpieczeñstwa, w szczególnoœci nie posiadaj¹cych wymaganych atestów;
15) spowodowanych uczestnictwem w imprezach motorowych jako kierowca, pomocnik kierowcy, pasa¿er pojazdu silnikowego, w³¹cznie ze zwi¹zanymi z
nimi jazdami treningowymi, w których chodzi o osi¹ganie maksymalnych prêdkoœci;
16) zwi¹zanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:
1) chorób zawodowych oraz wszelkich chorób lub stanów chorobowych, tak¿e gdy wystêpuj¹ nagle, lecz
nie s¹ nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹;
2) uszczerbków na zdrowiu powsta³ych w wyniku promieniowania lub oddzia³ywania energii j¹drowej;
3) uszczerbków na zdrowiu spowodowanych œrodkami
leczniczymi lub zabiegami, wykonanymi lub zleconymi do wykonania przez Ubezpieczonego na jego organizmie; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeœli
zabiegi lub œrodki lecznicze, tak¿e z zakresu diagnostyki i leczenia przy pomocy promieniowania, stosowane s¹ w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia;
4) infekcji; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeœli
zarazki chorobotwórcze dosta³y siê do organizmu w
wyniku ran odniesionych w nieszczêœliwym wypadku
objêtym ochron¹ wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia:
a) do ran powypadkowych nie zalicza siê drobnych
uszkodzeñ skóry lub œluzówki, przez które zarazki
chorobotwórcze dostaj¹ siê do organizmu; ogra-

2) aktywizacjê zawodow¹ Ubezpieczonego, który dozna³
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu –
do wysokoœci 25% sumy ubezpieczenia; przez aktywizacjê zawodow¹ Ubezpieczonego rozumie siê
uzgodnione na piœmie z SIGNAL IDUNA Polska przed
jego rozpoczêciem przeszkolenie, umo¿liwiaj¹ce podjêcie innej pracy zawodowej ni¿ ta, jak¹ Ubezpieczony wykonywa³ przed zajœciem nieszczêœliwego wypadku, a której dalsze jej wykonywanie jest niemo¿liwe w wyniku nieszczêœliwego wypadku.
2. SIGNAL IDUNA Polska zwraca poniesione koszty nabycia protez oraz specjalnych œrodków ochronnych i pomocniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz koszty
aktywizacji zawodowej pod warunkiem ich powstania
przed up³ywem 3 lat od dnia nieszczêœliwego wypadku,
w wyniku którego koszty te powsta³y.
§ 11
Dzienne œwiadczenie szpitalne
1. Dzienne œwiadczenie szpitalne jest wyp³acane za ka¿dy
dzieñ kalendarzowy, w którym, z powodu nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, Ubezpieczony poddany jest koniecznemu z medycznego
punktu widzenia leczeniu szpitalnemu, pod warunkiem,
¿e nieprzerwany pobyt w szpitalu trwa d³u¿ej ni¿ 7 dni,
najd³u¿ej jednak przez 90 dni, licz¹c od dnia wypadku.
2. Dzienne œwiadczenie szpitalne wyp³aca siê w wysokoœci 0,1% sumy ubezpieczenia za ka¿dy dzieñ pobytu w
szpitalu.
3. Dzienne œwiadczenie szpitalne nie przys³uguje w przypadku pobytu w sanatorium, zak³adzie leczniczym lub
wypoczynkowym.

WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA ŒWIADCZEÑ
§ 12
Wy³¹czenia ochrony ubezpieczeniowej
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy³¹czone s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków:
1) spowodowanych przez Ubezpieczonego umyœlnie;
2) doznanych pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub
innych œrodków odurzaj¹cych;
3) spowodowanych zaburzeniami umys³u lub œwiadomoœci Ubezpieczonego, tak¿e gdy s¹ nastêpstwem
udarów mózgu, napadów epilepsji lub innych napadów drgawek, obejmuj¹cych cia³o Ubezpieczonego;
4) wynikaj¹cych z pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przestêpstwa przez Ubezpieczonego;
5) bezpoœrednio lub poœrednio spowodowanych dzia³aniami wojennymi, wojn¹ domow¹, stanem wojennym lub wyj¹tkowym;
6) bezpoœrednio lub poœrednio spowodowanych zamieszkami spo³ecznymi, rozruchami, strajkami lub

4

niczenie to nie dotyczy wœcieklizny i tê¿ca.
b) w odniesieniu do infekcji spowodowanych œrodkami leczniczymi pkt. 3) stosuje siê odpowiednio;
5) zatruæ na skutek doustnego za¿ycia substancji sta³ych lub p³ynnych;
6) przepuklin brzusznych lub pachwinowych; ochrona
ubezpieczeniowa istnieje jednak, gdy przepukliny
brzuszne lub pachwinowe s¹ nastêpstwem objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ nieszczêœliwego wypadku,
polegaj¹cego na oddzia³ywaniu z zewn¹trz przemoc¹;
7) uszkodzeñ dysków miêdzykrêgowych oraz krwawienia z organów wewnêtrznych i mózgu; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeœli przyczyn¹ jest nieszczêœliwy wypadek objêty ochron¹ wynikaj¹c¹ z
umowy ubezpieczenia;
8) zaburzeñ chorobowych na skutek reakcji psychicznych, niezale¿nie od przyczyn tych reakcji.
3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie mog¹ zostaæ objête i nie s¹
objête, mimo op³acenia sk³adki, osoby chore lub upoœledzone umys³owo, chore nerwowo, chore na zapalenie
opon mózgowych, dotkniête epilepsj¹, chore na hemofiliê, nies³ysz¹ce lub niewidome, osoby posiadaj¹ce stwierdzony na podstawie dokumentacji medycznej 70 % lub
wiêkszy sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu, osoby które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia oraz osoby wymagaj¹ce
sta³ej opieki. Za osobê wymagaj¹c¹ sta³ej opieki uwa¿a
siê osobê, która do za³atwiania wiêkszoœci spraw ¿ycia
codziennego potrzebuje pomocy.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 13
Ograniczenia œwiadczeñ
7.
1. W odniesieniu do œwiadczeñ z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu oraz œwiadczeñ na wypadek œmierci, z wyj¹tkiem udokumentowanych kosztów pogrzebu, o których mowa w § 8 ust. 4, nie nastêpuje potr¹cenie kwot wyp³aconych z tego tytu³u przez
powszechny system ubezpieczeñ spo³ecznych.
2. W odniesieniu do œwiadczeñ z tytu³u operacji kosmetycznych, kosztów protez i kosztów aktywizacji zawodowej
oraz udokumentowanych kosztów pogrzebu, o których
mowa w § 8 ust. 4, SIGNAL IDUNA Polska wyp³aca œwiadczenie tylko w zakresie, w jakim koszty z tego tytu³u nie s¹
refundowane przez powszechny system ubezpieczeñ spo³ecznych lub powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

8.

nionego i podpisanego przez Ubezpieczaj¹cego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, sporz¹dzonego
na formularzu SIGNAL IDUNA Polska.
Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do przedstawienia SIGNAL
IDUNA Polska imiennej listy ubezpieczonych osób, stanowi¹cej za³¹cznik do wniosku.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê w dniu wskazanym we wniosku jako pocz¹tek okresu ubezpieczenia,
pod warunkiem dokonania zlecenia przelewu sk³adki
w wysokoœci wskazanej przez SIGNAL IDUNA Polska na
konto SIGNAL IDUNA Polska przed t¹ dat¹.
W odniesieniu do osób przystêpuj¹cych do umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê w pierwszym dniu nastêpuj¹cym po
dniu pisemnego poinformowania o tym fakcie SIGNAL
IDUNA Polska i op³aceniu sk³adki dodatkowej.
Warunkiem objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ nowych
osób jest zaliczenie ich do tych samych grup ryzyka ze
wzglêdu na wykonywany zawód, cz³onkostwo w stowarzyszeniu b¹dŸ uczêszczanie do przedszkola lub szko³y,
co osoby objête dotychczasow¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹. Je¿eli osoby przystêpuj¹ce do umowy ubezpieczenia nie spe³niaj¹ powy¿szego warunku, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê wobec nich dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez SIGNAL IDUNA Polska przyjêcia tych osób do ubezpieczenia.
Ubezpieczaj¹cy op³aca sk³adkê na konto bankowe SIGNAL
IDUNA Polska, za roczny okres ubezpieczenia – zgodnie z
zasadami ustalonymi w umowie ubezpieczenia – jednorazowo lub w równych ratach (pó³rocznych lub kwartalnych),
wyliczonych zgodnie z taryf¹ sk³adek, na podstawie liczby Ubezpieczonych na pocz¹tku okresu ubezpieczenia.
Sk³adkê uwa¿a siê za op³acon¹ w dniu dokonania zlecenia przelewu lub z³o¿enia polecenia zap³aty w banku lub
w urzêdzie pocztowym na wskazany rachunek bankowy
SIGNAL IDUNA Polska, przy czym warunkiem uznania
sk³adki za op³acon¹ jest wp³yw pe³nej kwoty sk³adki lub
raty sk³adki na rachunek SIGNAL IDUNA Polska.
Po otrzymaniu i akceptacji wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz potwierdzeniu op³aty wyliczonej przez SIGNAL
IDUNA Polska sk³adki ubezpieczeniowej, SIGNAL IDUNA
Polska wystawia i dorêcza Ubezpieczaj¹cemu dokument
potwierdzj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia (polisê).
§ 15

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego
roku, chyba ¿e strony umówi¹ siê inaczej.
2. Je¿eli umowê zawarto na okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy,
Ubezpieczaj¹cy ma mo¿liwoœæ odst¹pienia od umowy
ubezpieczenia w ci¹gu 30 dni od daty zawarcia umowy
lub zmiany jej warunków – je¿eli jest osob¹ fizyczn¹ albo
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub zmiany jej
warunków – je¿eli jest osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego
od obowi¹zku zap³aty sk³adki za okres, w którym
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lokautami, jeœli Ubezpieczony uczestniczy³ w nich po
stronie sprawców;
7) zwi¹zanych z nielegalnym œwiadczeniem pracy;
8) zwi¹zanych z u¿ytkowaniem urz¹dzeñ lataj¹cych, ze
skokami spadochronowymi, jak równie¿ zaistnia³e w
trakcie dzia³alnoœci zawodowej wykonywanej przy
pomocy urz¹dzeñ lataj¹cych;
9) osób pracuj¹cych w przemyœle chemicznym, wydobywczym lub metalurgicznym (odlewnie, stalownie,
huty, walcownie);
10) policjantów, ¿o³nierzy zawodowych, saperów, pirotechników i innych osób zatrudnionych przy materia³ach wybuchowych, ratowników górskich, przewodników górskich (ekspedycje), osób wykonuj¹cych pracê w przemyœle energetycznym, gazowniczym,
górnictwie, kopalnictwie, kaskaderów, nurków, akrobatów, artystów cyrkowych, treserów zwierz¹t;
11) zwi¹zanych z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu;
12) zwi¹zanych ze zorganizowanym uprawianiem sportu, o ile strony nie umówi³y siê inaczej;
13) zwi¹zanych z uprawianiem w jakikolwiek sposób nastêpuj¹cych dyscyplin: sportów wodnych, lotniczych,
motorowych, konnych oraz zwi¹zanych z u¿yciem broni, o ile strony umowy nie uzgodni³y inaczej;
14) spowodowanych uprawianiem sportu przy u¿yciu
sprzêtu lub narzêdzi nie spe³niaj¹cych wymogów bezpieczeñstwa, w szczególnoœci nie posiadaj¹cych wymaganych atestów;
15) spowodowanych uczestnictwem w imprezach motorowych jako kierowca, pomocnik kierowcy, pasa¿er pojazdu silnikowego, w³¹cznie ze zwi¹zanymi z
nimi jazdami treningowymi, w których chodzi o osi¹ganie maksymalnych prêdkoœci;
16) zwi¹zanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:
1) chorób zawodowych oraz wszelkich chorób lub stanów chorobowych, tak¿e gdy wystêpuj¹ nagle, lecz
nie s¹ nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹;
2) uszczerbków na zdrowiu powsta³ych w wyniku promieniowania lub oddzia³ywania energii j¹drowej;
3) uszczerbków na zdrowiu spowodowanych œrodkami
leczniczymi lub zabiegami, wykonanymi lub zleconymi do wykonania przez Ubezpieczonego na jego organizmie; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeœli
zabiegi lub œrodki lecznicze, tak¿e z zakresu diagnostyki i leczenia przy pomocy promieniowania, stosowane s¹ w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia;
4) infekcji; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeœli
zarazki chorobotwórcze dosta³y siê do organizmu w
wyniku ran odniesionych w nieszczêœliwym wypadku
objêtym ochron¹ wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia:
a) do ran powypadkowych nie zalicza siê drobnych
uszkodzeñ skóry lub œluzówki, przez które zarazki
chorobotwórcze dostaj¹ siê do organizmu; ogra-

2) aktywizacjê zawodow¹ Ubezpieczonego, który dozna³
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu –
do wysokoœci 25% sumy ubezpieczenia; przez aktywizacjê zawodow¹ Ubezpieczonego rozumie siê
uzgodnione na piœmie z SIGNAL IDUNA Polska przed
jego rozpoczêciem przeszkolenie, umo¿liwiaj¹ce podjêcie innej pracy zawodowej ni¿ ta, jak¹ Ubezpieczony wykonywa³ przed zajœciem nieszczêœliwego wypadku, a której dalsze jej wykonywanie jest niemo¿liwe w wyniku nieszczêœliwego wypadku.
2. SIGNAL IDUNA Polska zwraca poniesione koszty nabycia protez oraz specjalnych œrodków ochronnych i pomocniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz koszty
aktywizacji zawodowej pod warunkiem ich powstania
przed up³ywem 3 lat od dnia nieszczêœliwego wypadku,
w wyniku którego koszty te powsta³y.
§ 11
Dzienne œwiadczenie szpitalne
1. Dzienne œwiadczenie szpitalne jest wyp³acane za ka¿dy
dzieñ kalendarzowy, w którym, z powodu nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, Ubezpieczony poddany jest koniecznemu z medycznego
punktu widzenia leczeniu szpitalnemu, pod warunkiem,
¿e nieprzerwany pobyt w szpitalu trwa d³u¿ej ni¿ 7 dni,
najd³u¿ej jednak przez 90 dni, licz¹c od dnia wypadku.
2. Dzienne œwiadczenie szpitalne wyp³aca siê w wysokoœci 0,1% sumy ubezpieczenia za ka¿dy dzieñ pobytu w
szpitalu.
3. Dzienne œwiadczenie szpitalne nie przys³uguje w przypadku pobytu w sanatorium, zak³adzie leczniczym lub
wypoczynkowym.

WY£¥CZENIA I OGRANICZENIA ŒWIADCZEÑ
§ 12
Wy³¹czenia ochrony ubezpieczeniowej
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy³¹czone s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków:
1) spowodowanych przez Ubezpieczonego umyœlnie;
2) doznanych pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub
innych œrodków odurzaj¹cych;
3) spowodowanych zaburzeniami umys³u lub œwiadomoœci Ubezpieczonego, tak¿e gdy s¹ nastêpstwem
udarów mózgu, napadów epilepsji lub innych napadów drgawek, obejmuj¹cych cia³o Ubezpieczonego;
4) wynikaj¹cych z pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przestêpstwa przez Ubezpieczonego;
5) bezpoœrednio lub poœrednio spowodowanych dzia³aniami wojennymi, wojn¹ domow¹, stanem wojennym lub wyj¹tkowym;
6) bezpoœrednio lub poœrednio spowodowanych zamieszkami spo³ecznymi, rozruchami, strajkami lub
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niczenie to nie dotyczy wœcieklizny i tê¿ca.
b) w odniesieniu do infekcji spowodowanych œrodkami leczniczymi pkt. 3) stosuje siê odpowiednio;
5) zatruæ na skutek doustnego za¿ycia substancji sta³ych lub p³ynnych;
6) przepuklin brzusznych lub pachwinowych; ochrona
ubezpieczeniowa istnieje jednak, gdy przepukliny
brzuszne lub pachwinowe s¹ nastêpstwem objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ nieszczêœliwego wypadku,
polegaj¹cego na oddzia³ywaniu z zewn¹trz przemoc¹;
7) uszkodzeñ dysków miêdzykrêgowych oraz krwawienia z organów wewnêtrznych i mózgu; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeœli przyczyn¹ jest nieszczêœliwy wypadek objêty ochron¹ wynikaj¹c¹ z
umowy ubezpieczenia;
8) zaburzeñ chorobowych na skutek reakcji psychicznych, niezale¿nie od przyczyn tych reakcji.
3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie mog¹ zostaæ objête i nie s¹
objête, mimo op³acenia sk³adki, osoby chore lub upoœledzone umys³owo, chore nerwowo, chore na zapalenie
opon mózgowych, dotkniête epilepsj¹, chore na hemofiliê, nies³ysz¹ce lub niewidome, osoby posiadaj¹ce stwierdzony na podstawie dokumentacji medycznej 70 % lub
wiêkszy sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu, osoby które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia oraz osoby wymagaj¹ce
sta³ej opieki. Za osobê wymagaj¹c¹ sta³ej opieki uwa¿a
siê osobê, która do za³atwiania wiêkszoœci spraw ¿ycia
codziennego potrzebuje pomocy.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 13
Ograniczenia œwiadczeñ
7.
1. W odniesieniu do œwiadczeñ z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu oraz œwiadczeñ na wypadek œmierci, z wyj¹tkiem udokumentowanych kosztów pogrzebu, o których mowa w § 8 ust. 4, nie nastêpuje potr¹cenie kwot wyp³aconych z tego tytu³u przez
powszechny system ubezpieczeñ spo³ecznych.
2. W odniesieniu do œwiadczeñ z tytu³u operacji kosmetycznych, kosztów protez i kosztów aktywizacji zawodowej
oraz udokumentowanych kosztów pogrzebu, o których
mowa w § 8 ust. 4, SIGNAL IDUNA Polska wyp³aca œwiadczenie tylko w zakresie, w jakim koszty z tego tytu³u nie s¹
refundowane przez powszechny system ubezpieczeñ spo³ecznych lub powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

8.

nionego i podpisanego przez Ubezpieczaj¹cego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, sporz¹dzonego
na formularzu SIGNAL IDUNA Polska.
Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do przedstawienia SIGNAL
IDUNA Polska imiennej listy ubezpieczonych osób, stanowi¹cej za³¹cznik do wniosku.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê w dniu wskazanym we wniosku jako pocz¹tek okresu ubezpieczenia,
pod warunkiem dokonania zlecenia przelewu sk³adki
w wysokoœci wskazanej przez SIGNAL IDUNA Polska na
konto SIGNAL IDUNA Polska przed t¹ dat¹.
W odniesieniu do osób przystêpuj¹cych do umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê w pierwszym dniu nastêpuj¹cym po
dniu pisemnego poinformowania o tym fakcie SIGNAL
IDUNA Polska i op³aceniu sk³adki dodatkowej.
Warunkiem objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ nowych
osób jest zaliczenie ich do tych samych grup ryzyka ze
wzglêdu na wykonywany zawód, cz³onkostwo w stowarzyszeniu b¹dŸ uczêszczanie do przedszkola lub szko³y,
co osoby objête dotychczasow¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹. Je¿eli osoby przystêpuj¹ce do umowy ubezpieczenia nie spe³niaj¹ powy¿szego warunku, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna siê wobec nich dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez SIGNAL IDUNA Polska przyjêcia tych osób do ubezpieczenia.
Ubezpieczaj¹cy op³aca sk³adkê na konto bankowe SIGNAL
IDUNA Polska, za roczny okres ubezpieczenia – zgodnie z
zasadami ustalonymi w umowie ubezpieczenia – jednorazowo lub w równych ratach (pó³rocznych lub kwartalnych),
wyliczonych zgodnie z taryf¹ sk³adek, na podstawie liczby Ubezpieczonych na pocz¹tku okresu ubezpieczenia.
Sk³adkê uwa¿a siê za op³acon¹ w dniu dokonania zlecenia przelewu lub z³o¿enia polecenia zap³aty w banku lub
w urzêdzie pocztowym na wskazany rachunek bankowy
SIGNAL IDUNA Polska, przy czym warunkiem uznania
sk³adki za op³acon¹ jest wp³yw pe³nej kwoty sk³adki lub
raty sk³adki na rachunek SIGNAL IDUNA Polska.
Po otrzymaniu i akceptacji wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz potwierdzeniu op³aty wyliczonej przez SIGNAL
IDUNA Polska sk³adki ubezpieczeniowej, SIGNAL IDUNA
Polska wystawia i dorêcza Ubezpieczaj¹cemu dokument
potwierdzj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia (polisê).
§ 15

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego
roku, chyba ¿e strony umówi¹ siê inaczej.
2. Je¿eli umowê zawarto na okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy,
Ubezpieczaj¹cy ma mo¿liwoœæ odst¹pienia od umowy
ubezpieczenia w ci¹gu 30 dni od daty zawarcia umowy
lub zmiany jej warunków – je¿eli jest osob¹ fizyczn¹ albo
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub zmiany jej
warunków – je¿eli jest osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego
od obowi¹zku zap³aty sk³adki za okres, w którym
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SIGNAL IDUNA Polska udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
3. Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w ka¿dym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w ci¹gu 30 dni od dnia wyp³aty œwiadczenia lub dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu decyzji o odmowie wyp³aty,
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie jest wa¿ne tylko w przypadku, gdy zostanie dorêczone drugiej stronie w ci¹gu 30 dni od dnia
wyp³aty œwiadczenia lub dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu
decyzji o odmowie wyp³aty œwiadczenia. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego
od obowi¹zku zap³aty sk³adki za okres, w którym SIGNAL
IDUNA Polska udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
5. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub
jej wypowiedzenia przez któr¹kolwiek ze stron, sk³adka
za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi jedynie wówczas, je¿eli w okresie ubezpieczenia nie
nast¹pi³a wyp³ata œwiadczenia ani je¿eli SIGNAL IDUNA
Polska nie jest zobowi¹zane do jego wyp³aty.

bek na zdrowiu lub wymóg istnienia sta³ej opieki.
7. Sk³adka op³acona za osoby, które w okresie trwania ubezpieczenia przesta³y byæ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹
w rozumieniu ust. 6 podlega zwrotowi od dnia nastêpnego po wyst¹pieniu okolicznoœci opisanych w ust. 6.
Zwrot sk³adki nie przys³uguje, je¿eli w okresie udzielania
ochrony ubezpieczeniowej dosz³o do zdarzenia ubezpieczeniowego, w zwi¹zku z którym SIGNAL IDUNA Polska
wyp³aci³o lub jest zobowi¹zane wyp³aciæ œwiadczenie.

PRAWA I OBOWI¥ZKI STRON UMOWY
§ 17
1. Ubezpieczaj¹cy jest obowi¹zany prowadziæ listê imienn¹,
pozwalaj¹c¹ na jednoznaczn¹ identyfikacjê Ubezpieczonych w ka¿dym dniu obowi¹zywania umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczaj¹cy jest obowi¹zany do zg³aszania nowych
Ubezpieczonych w formie pisemnej, listem poleconym
do SIGNAL IDUNA Polska, pod rygorem niewa¿noœci.
3. W przypadku niewykonania obowi¹zków okreœlonych w
ustêpach 1–2, SIGNAL IDUNA Polska mo¿e wstrzymaæ
siê z wyp³at¹ œwiadczenia. SIGNAL IDUNA Polska jest
uprawnione do wstrzymania wyp³aty œwiadczenia równie¿ w przypadku niedokonania przez Ubezpieczaj¹cego
dop³aty sk³adki. Niewyp³acenie przez SIGNAL IDUNA
Polska œwiadczenia do czasu wykonania przez Ubezpieczaj¹cego powy¿szych obowi¹zków nie stanowi niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ
SIGNAL IDUNA Polska

§ 16
1. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje przez okres, za który
zosta³y op³acone sk³adki. Je¿eli szkoda powsta³a wskutek zdarzenia objêtego ubezpieczeniem w okresie, za który
sk³adka nie jest op³acona, SIGNAL IDUNA Polska jest
zwolnione z obowi¹zku wyp³aty odszkodowania.
2. Ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu na okres odbywania przez Ubezpieczonego s³u¿by w jednostce wojskowej lub podobnej formacji uzbrojonej, na wojnie lub
podczas udzia³u w akcji zbrojnej. Ochrona ubezpieczeniowa ulega wznowieniu od dnia nastêpnego po otrzymaniu
przez SIGNAL IDUNA Polska zawiadomienia od Ubezpieczaj¹cego o zakoñczeniu takiej s³u¿by. Za okres zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej sk³adki nie op³aca siê.
3. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci przez Ubezpieczaj¹cego (podmiot
gospodarczy, stowarzyszenie, klub sportowy, itp.).
4. Ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego wygasa:
1) z dniem odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub jej
rozwi¹zania przez któr¹kolwiek ze stron;
2) z dniem wygaœniêcia jego powi¹zania z Ubezpieczaj¹cym (ustania stosunku pracy, wyst¹pienia ze stowarzyszenia, likwidacji stowarzyszenia, zmiany przedszkola lub szko³y, skreœlenia z listy uczniów / wychowanków);
3) z koñcem okresu ubezpieczenia;
4) z dniem œmierci Ubezpieczonego.
6. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego koñczy siê z dniem, w którym u Ubezpieczonego stwierdza siê chorobê psychiczn¹ lub upoœledzenie
umys³owe, chorobê nerwow¹, zapalenie opon mózgowych, epilepsjê, hemofiliê, ca³kowity zanik s³uchu lub
wzroku, 70 % lub wiêkszy sta³y lub d³ugotrwa³y uszczer-

a stopniem, jaki powsta³ wskutek nieszczêœliwego wypadku. Jego ustalenia dokonuje siê zgodnie z zapisami
ust. 3–5.
7. Œwiadczenie z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego nie przys³uguje, je¿eli w
ci¹gu jednego roku od nieszczêœliwego wypadku nast¹pi œmieræ Ubezpieczonego spowodowana tym wypadkiem. Œwiadczenie wyp³acane z tytu³u œmierci Ubezpieczonego zostaje pomniejszone o wartoœæ œwiadczenia
wyp³aconego wczeœniej z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego tym wypadkiem. Je¿eli wyp³acone wczeœniej œwiadczenie z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu
by³o wy¿sze, ni¿ œwiadczenie nale¿ne z tytu³u œmierci
Ubezpieczonego, œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego nie jest wyp³acane.
8. Je¿eli nast¹pi œmieræ Ubezpieczonego z przyczyn niezwi¹zanych z nieszczêœliwym wypadkiem w ci¹gu jednego roku od wypadku lub – niezale¿nie od przyczyny –
póŸniej ni¿ rok od wypadku, a prawo do œwiadczenia z
tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu powsta³o zgodnie z ust. 1 i 2, wysokoœæ œwiadczenia okreœla siê wed³ug stopnia sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, z jakim nale¿a³oby siê liczyæ
na podstawie wyników ostatnich badañ lekarskich.
9. Wysokoœæ œwiadczenia dla nastêpuj¹cych stopni sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wynosi:
stopieñ uszczerbku
na zdrowiu

wysokoœæ
œwiadczenia

do 49%

1 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

od 50% do 79%

1,5 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

od 80% do 89%

2 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

od 90% do 99%

4 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

100%

5 x stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu x suma ubezpieczenia

§ 18
1. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
ma obowi¹zek zg³osiæ SIGNAL IDUNA Polska wszystkie znane mu okolicznoœci istotne dla ubezpieczanego ryzyka. Za istotne uwa¿a siê takie okolicznoœci,
które mog¹ mieæ wp³yw na decyzjê SIGNAL IDUNA
Polska o zawarciu umowy lub jej warunkach. Okolicznoœci, o które SIGNAL IDUNA Polska pyta³o na piœmie, w tym pytania znajduj¹ce siê we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, uwa¿a siê za istotne.
2. Je¿eli wbrew obowi¹zkowi wskazanemu w ust. 1 Ubezpieczaj¹cy nie dokona³ zg³oszenia istotnej okolicznoœci,
SIGNAL IDUNA Polska jest zwolnione z odpowiedzialnoœci, chyba ¿e okolicznoœæ ta nie mia³a wp³ywu na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego. Dotyczy to zw³aszcza przypadku, gdy zg³oszenie istotnej dla oceny ryzyka okolicznoœci nie nast¹pi³o, gdy¿ Ubezpieczaj¹cy œwiadomie zaniecha³ udzielenia informacji o istotnej okolicznoœci lub gdy powiadomienie o istotnej okolicznoœci by³o niezgodne z prawd¹.
3. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany zg³aszaæ SIGNAL IDUNA
Polska zmiany istotnych okolicznoœci w czasie trwania
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niu na wypadek œmierci s¹ równe.
3. W przypadku braku wskazanej osoby uprawnionej w
chwili œmierci Ubezpieczonego, œwiadczenie wyp³aca siê
cz³onkom rodziny Ubezpieczonego w kolejnoœci:
1) ma³¿onek;
2) dzieci, je¿eli brak jest ma³¿onka œwiadczenie wyp³acane jest im w równych czêœciach;
3) rodzice, je¿eli brak jest ma³¿onka i dzieci œwiadczenie
wyp³acane jest im w równych czêœciach;
4) krewni powo³ani do dziedziczenia ustawowego, je¿eli brak jest osób wymienionych w pkt. 1–3 œwiadczenie wyp³acane jest im w równych czêœciach.
4. W razie braku osób, wymienionych w ust. 3, SIGNAL
IDUNA Polska wyp³aca udokumentowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego osobie, która te koszty ponios³a, do
wysokoœci œwiadczenia na wypadek œmierci.
§9
Operacje kosmetyczne
1. Je¿eli na skutek nieszczêœliwego wypadku objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ powierzchnia cia³a Ubezpieczonego ulegnie uszkodzeniu lub deformacji w taki sposób, ¿e po zakoñczeniu leczenia wygl¹d Ubezpieczonego bêdzie trwale zeszpecony i zdecyduje siê on na poddanie siê operacji kosmetycznej w celu usuniêcia tej
deformacji, oraz gdy operacja taka znajduje uzasadnienie medyczne, SIGNAL IDUNA Polska pokrywa –
po przedstawieniu stosownych rachunków – zwi¹zane
z operacj¹ i leczeniem klinicznym koszty honorariów lekarskich, lekarstw, materia³ów opatrunkowych oraz innych œrodków leczniczych zaleconych przez lekarza do
wysokoœci 25% uzgodnionej sumy ubezpieczenia.
2. Operacja i leczenie szpitalne Ubezpieczonego musz¹
nast¹piæ w ci¹gu 3 lat od nieszczêœliwego wypadku, którego skutkiem by³o trwa³e zeszpecenie wygl¹du Ubezpieczonego.
3. Je¿eli w chwili wyst¹pienia nieszczêœliwego wypadku
Ubezpieczony nie ukoñczy³ jeszcze 18-go roku ¿ycia,
SIGNAL IDUNA Polska zwraca wy¿ej wymienione koszty
tak¿e w przypadku, gdy operacja i leczenie szpitalne zostan¹ przeprowadzone póŸniej ni¿ 3 lata od nieszczêœliwego wypadku, nie póŸniej jednak ni¿ przed ukoñczeniem przez Ubezpieczonego 21-go roku ¿ycia.

§8
Œwiadczenie na wypadek œmierci

§ 10
Koszty protezy i koszty aktywizacji zawodowej

1. Je¿eli w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹, w ci¹gu jednego roku od tego
wypadku nast¹pi œmieræ Ubezpieczonego, SIGNAL IDUNA
Polska wyp³aca œwiadczenie na wypadek œmierci w wysokoœci 50% okreœlonej w umowie sumy ubezpieczenia.
2. Œwiadczenie na wypadek œmierci wyp³aca siê osobie
uprawnionej, wyznaczonej imiennie przez Ubezpieczonego. Ubezpieczony mo¿e wskazaæ jedn¹ lub wiêcej osób
uprawnionych do otrzymania œwiadczenia na wypadek
œmierci. W przypadku wskazania wiêcej ni¿ jednej osoby
uprawnionej i nie wskazania udzia³u ka¿dej z tych osób
w œwiadczeniu, przyjmuje siê, ¿e ich udzia³y w œwiadcze-

1. W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska
zwraca – po przedstawieniu stosownych rachunków – koszty poniesione na skutek nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ przez Ubezpieczonego na:
1) nabycie protez oraz specjalnych œrodków ochronnych i
pomocniczych, niezbêdnych przy leczeniu i rehabilitacji, wynikaj¹cych ze sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku nieszczêœliwego
wypadku – do wysokoœci 25% sumy ubezpieczenia;
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RODZAJE ŒWIADCZEÑ
SUMA UBEZPIECZENIA

2. Ochrona ubezpieczeniowa mo¿e zostaæ zawarta w nastêpuj¹cych wariantach czasowych – obejmowaæ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, jakich Ubezpieczony dozna:
1) przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy (praca +
droga);
2) przy pracy, w drodze do i z pracy oraz w czasie wolnym (24 godziny).
3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ w zakresie opisanym w ust.
2 mog¹ zostaæ objêci wy³¹cznie Ubezpieczeni w wieku
od 14 do 65 lat.
4. Minimalna liczba Ubezpieczonych do zawarcia umowy
ubezpieczenia zgodnie z ust.1 wynosi 3 osoby.

§6
1. Rodzaje œwiadczeñ przys³uguj¹cych Ubezpieczonemu i
wysokoœæ sumy ubezpieczenia, bêd¹cej podstaw¹ ustalenia wysokoœci œwiadczenia, okreœla umowa ubezpieczenia. Powstanie prawa do œwiadczenia i wymiar œwiadczeñ
okreœlaj¹ niniejsze OWU.
2. Suma ubezpieczenia dla jednego Ubezpieczonego jest
ustalana w umowie ubezpieczenia w pe³nych tysi¹cach
z³otych, nie mo¿e byæ ona ni¿sza ni¿ 5.000 z³otych i wy¿sza ni¿ 60.000 z³otych, o ile strony nie uzgodni³y inaczej.

§4
§7
Œwiadczenie w przypadku sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu

1. Stowarzyszenie (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na rzecz swoich cz³onków (Ubezpieczonych).
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, jakich Ubezpieczony dozna w
trakcie wykonywania czynnoœci zmierzaj¹cych do realizacji statutowych celów stowarzyszenia, w sposób
zgodny ze statutem, w ramach dzia³alnoœci stowarzyszenia.
3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ w zakresie opisanym w ust.
2 mog¹ zostaæ objêci wy³¹cznie Ubezpieczeni w wieku
do 65 lat.
4. Minimalna liczba Ubezpieczonych do zawarcia umowy
ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 wynosi 20 osób.
5. Stowarzyszenie (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na rzecz zatrudnionych przez
siebie pracowników (Ubezpieczonych). W takim przypadku zapisy § 3 stosuje siê odpowiednio.

1. Je¿eli w wyniku nieszczêœliwego wypadku objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ dojdzie do sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, rozumianego jako trwa³e upoœledzenie funkcji fizycznych lub
psychicznych organizmu wskutek uszkodzenia czêœci cia³a
lub narz¹dów zmys³ów, SIGNAL IDUNA Polska wyp³aca
œwiadczenie pieniê¿ne w wysokoœci ustalonej wed³ug poni¿szych ustêpów.
2. Sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu musi wyst¹piæ oraz zostaæ zg³oszony SIGNAL IDUNA Polska w ci¹gu
jednego roku od nieszczêœliwego wypadku. Zg³oszenie
SIGNAL IDUNA Polska wyst¹pienia uszczerbku na zdrowiu musi nast¹piæ przed up³ywem 90 dni od jego wyst¹pienia, niezale¿nie, czy proces leczenia zosta³ zakoñczony,
czy nie.
3. Wysokoœæ œwiadczenia okreœla siê wed³ug stopnia sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez lekarza wskazanego przez SIGNAL IDUNA
Polska na podstawie „Tabeli procentowej oceny sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu” stosowanej
w SIGNAL IDUNA Polska.
4. Je¿eli w wyniku nieszczêœliwego wypadku upoœledzeniu ulega wiêksza liczba funkcji fizycznych lub psychicznych, stopnie sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na
zdrowiu wynikaj¹ce z „Tabeli procentowej oceny sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu” stosowanej przez SIGNAL IDUNA Polska s¹ sumowane.
5. Maksymalny uznawany stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wynosi ³¹cznie (w odniesieniu
do wszystkich czêœci cia³a i narz¹dów zmys³ów) 100 %.
6. Je¿eli skutki nieszczêœliwego wypadku dotycz¹ funkcji
fizycznej lub psychicznej, wobec której ju¿ wczeœniej zaistnia³ sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu, za
stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, bêd¹cy podstaw¹ okreœlenia wysokoœci œwiadczenia uznaje siê ró¿nicê pomiêdzy wczeœniejszym stopniem sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu

§5
1. Przedszkole lub szko³a (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na rzecz dzieci lub m³odzie¿y znajduj¹cych siê pod jego/jej opiek¹ (Ubezpieczonych). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie
osoby wpisane na listê uczniów / wychowanków danej szko³y / przedszkola.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ubezpieczonych
w czasie przebywania w placówce, drogi do placówki
lub z placówki oraz w czasie wolnym (24 godziny) i nie
wygasa w okresach przerwy w zajêciach, je¿eli Ubezpieczony nie zosta³ skreœlony z listy uczniów / wychowanków i bêdzie kontynuowa³ naukê w danej placówce po zakoñczeniu przerwy.
3. Minimalna liczba Ubezpieczonych do zawarcia umowy
ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 wynosi 20 osób.
4. Przedszkole lub szko³a (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ
umowê ubezpieczenia tak¿e na rzecz zatrudnionych
przez siebie pracowników (Ubezpieczonych). W takim
przypadku zapisy § 3 stosuje siê odpowiednio.

2

5. Je¿eli w wyniku wypadku dosz³o do œmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczaj¹cy lub osoba uprawniona ma obowi¹zek zg³osiæ ten fakt SIGNAL IDUNA Polska pisemnie
w ci¹gu 48 godzin, nawet, je¿eli sam wypadek zosta³ ju¿
zg³oszony wczeœniej. SIGNAL IDUNA Polska zastrzega
sobie prawo do dokonania obdukcji przez wskazanych
przez siebie lekarzy.
6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powy¿szych
obowi¹zków, SIGNAL IDUNA Polska jest zwolnione z
obowi¹zku wyp³aty œwiadczenia, chyba ¿e naruszenie
nie mia³o wp³ywu na ustalenie prawa do œwiadczenia ani
na wysokoœæ œwiadczenia.

umowy ubezpieczenia, niezw³ocznie po ich wyst¹pieniu.
4. Je¿eli w okresie ubezpieczenia wyst¹pi¹ zmiany, które
mog¹ siê wi¹zaæ ze zwiêkszeniem ryzyka, od dnia wyst¹pienia tych zmian SIGNAL IDUNA Polska ma prawo naliczyæ podwy¿szon¹ sk³adkê. W takim przypadku SIGNAL
IDUNA Polska wezwie Ubezpieczaj¹cego do zap³aty podwy¿szonej sk³adki, a Ubezpieczaj¹cy mo¿e w ci¹gu 14
dni od otrzymania wezwania odst¹piæ od umowy ubezpieczenia. Je¿eli ujawnienie powy¿szych zmian nast¹pi³o po zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego, SIGNAL
IDUNA Polska mo¿e odpowiednio zmniejszyæ nale¿ne
œwiadczenie.
5. Je¿eli ujawniona zmiana stanowi takie zwiêkszenie ryzyka, ¿e znaj¹c tê okolicznoœæ SIGNAL IDUNA Polska
nie zawar³oby umowy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA
Polska jest uprawnione do odst¹pienia od umowy ubezpieczenia w ci¹gu 30 dni od dnia, w którym powziê³o
wiadomoœæ o tej zmianie. Je¿eli ujawnienie okolicznoœci nast¹pi³o ju¿ po zajœciu zdarzenia ubezpieczeniowego lub w ci¹gu 30 dni przed zdarzeniem, SIGNAL
IDUNA Polska ma prawo odmówiæ wyp³aty œwiadczenia w ca³oœci lub w czêœci.

USTALENIE I WYP£ATA ŒWIADCZEÑ
§ 20
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, SIGNAL IDUNA
Polska w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczonego o przyjêciu zg³oszenia oraz przedstawi wykaz dokumentów niezbêdnych do rozpatrzenia roszczenia.
2. SIGNAL IDUNA Polska jest zobowi¹zane do uznania lub
odmowy uznania prawa do œwiadczenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Je¿eli wyjaœnienie okolicznoœci niezbêdnych do ustalenia
odpowiedzialnoœci lub wysokoœci œwiadczenia jest niemo¿liwe, Ubezpieczony zostanie poinformowany o tym
fakcie pisemnie ze wskazaniem przyczyn niemo¿noœci
spe³nienia œwiadczenia w podanym terminie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, œwiadczenie
wyp³acane jest w terminie 14 dni od otrzymania pe³nej
wymaganej dokumentacji potwierdzaj¹cej wyst¹pienie
nieszczêœliwego wypadku i jego nastêpstw objêtych
ochron¹ ubezpieczeniow¹.
4. Z zastrze¿eniem postanowienia ust. 2, ustalenie prawa do
œwiadczenia nastêpuje po zakoñczeniu leczenia urazu. Za
okres leczenia uwa¿a siê czas leczenia bezpoœredniego
wraz z okresem zalecanej i zakoñczonej rehabilitacji.
5. Na ¿¹danie Ubezpieczonego SIGNAL IDUNA Polska mo¿e
wyp³aciæ zaliczkê na poczet œwiadczenia z tytu³u sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, je¿eli obowi¹zek œwiadczenia zosta³ okreœlony wstêpnie tylko co do
podstawy. Wysokoœæ zaliczki nie mo¿e przekroczyæ 25%
sumy ubezpieczenia.
6. W przypadku ustalenia wysokoœci œwiadczenia w kwocie
ni¿szej ni¿ wyp³acona uprzednio zaliczka, Ubezpieczaj¹cy,
Ubezpieczony lub osoby uprawnione zobowi¹zane s¹
zwróciæ nadp³acon¹ czêœæ SIGNAL IDUNA Polska w ci¹gu
14 dni od dnia ustalenia wysokoœci œwiadczenia.
7. SIGNAL IDUNA Polska ma prawo potr¹ciæ z wyp³acanego œwiadczenia, pozosta³e do zap³aty raty sk³adki, nale¿ne za ca³y roczny okres ubezpieczenia.
8. Je¿eli œwiadczenie z tytu³u z³o¿onego roszczenia nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci, ni¿ wynika³oby to z zawartej umowy ubezpieczenia lub zg³oszone-

POSTÊPOWANIE PO WYPADKU
§ 19
1. Po wyst¹pieniu nieszczêœliwego wypadku, objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹ przez SIGNAL IDUNA Polska,
Ubezpieczony jest zobowi¹zany niezw³ocznie skorzystaæ
z pomocy lekarza i powiadomiæ Ubezpieczaj¹cego nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od zajœcia zdarzenia lub od
dnia, w którym dokonanie takiego powiadomienia sta³o
siê mo¿liwe. Ubezpieczony ma obowi¹zek wype³niaæ zalecenia lekarskie a ponadto, na ile jest to mo¿liwe, minimalizowaæ nastêpstwa wypadku.
2. Po otrzymaniu od Ubezpieczonego powiadomienia o
wypadku Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek wype³niæ otrzymany od SIGNAL IDUNA Polska formularz zg³oszenia
wypadku zgodnie z prawd¹ i niezw³ocznie odes³aæ go
do SIGNAL IDUNA Polska. Ponadto, zarówno Ubezpieczony jak i Ubezpieczaj¹cy, s¹ zobowi¹zani do niezw³ocznego udzielania dodatkowych wyjaœnieñ dotycz¹cych
okolicznoœci wypadku.
3. Ubezpieczony podda siê badaniom prowadzonym przez
lekarzy wskazanych przez SIGNAL IDUNA Polska, którzy
stwierdz¹ wysokoœæ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz zasadnoœæ roszczeñ
o wyp³atê innych œwiadczeñ wynikaj¹cych z umowy
ubezpieczenia. SIGNAL IDUNA Polska ponosi niezbêdne
koszty tych badañ.
4. Ubezpieczony upowa¿ni SIGNAL IDUNA Polska do uzyskiwania niezbêdnych informacji od lekarzy, którzy – tak¿e z
innych przyczyn – leczyli lub badali Ubezpieczonego oraz
od innych instytucji ubezpieczeniowych lub urzêdów.
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go roszczenia, SIGNAL IDUNA Polska pisemnie zawiadamia Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub osobê
uprawnion¹, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz podstawê
prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia.
9. Je¿eli w ci¹gu jednego roku po wyst¹pieniu nieszczêœliwego wypadku nie zosta³o zakoñczone leczenie jego nastêpstw,
SIGNAL IDUNA Polska wyp³aca œwiadczenie z tytu³u sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, jaki mo¿e byæ
ustalony w danym momencie, nie wiêcej jednak ni¿ 50 %
sumy ubezpieczenia.
10. SIGNAL IDUNA Polska wyp³aca œwiadczenie na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej w wyniku w³asnych ustaleñ dokonanych w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym, zawartej z Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczonym lub osob¹ uprawnion¹ ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du.

postanowienia odbiegaj¹ce od niniejszych OWU.
3. Wszelkie regulacje odbiegaj¹ce od postanowieñ niniejszych OWU oraz porozumienia dodatkowe wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni adres lub siedzibê i nie poinformuje o tym SIGNAL IDUNA Polska, wszelkie pisma
wywo³uj¹ skutki prawne od dnia dorêczenia na adres
podany przed zmian¹ adresu.
5. Powiadomienia i oœwiadczenia sk³adane w zwi¹zku z
umow¹ ubezpieczenia wymagaj¹ formy pisemnej pod
rygorem niewa¿noœci.
6. Ewentualne spory wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia
bêd¹ rozstrzygane przez s¹d w³aœciwy miejscowo dla
siedziby SIGNAL IDUNA Polska lub dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego
lub osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia.
7. Niniejsze OWU zosta³y przyjête na mocy uchwa³y Zarz¹du
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. z
dnia 10.07.2002 r. oraz uchwa³y Zarz¹du SIGNAL IDUNA
Polska z dnia 11.12.2003 r. wprowadzaj¹cej aneksem nr 1
zmiany do OWU i znajduj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych od dnia 01.01.2004 r.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje
siê przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i inne przepisy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce.
2. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mog¹
zostaæ wprowadzone dodatkowe porozumienia oraz
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miêœni, œciêgien, wi¹zade³ lub torebek stawowych.
3. Za nieszczêœliwy wypadek przy pracy uwa¿a siê nieszczêœliwy
wypadek, jakiego Ubezpieczony dozna w zwi¹zku z prac¹, tj.:
1) podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zwyk³ych czynnoœci nale¿¹cych do zakresu obowi¹zków s³u¿bowych Ubezpieczonego w ramach wykonywanej pracy albo z wykonywaniem poleceñ prze³o¿onych;
2) podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynnoœci w interesie pracodawcy, nawet
bez polecenia;
3) w czasie pozostawania Ubezpieczonego w dyspozycji pracodawcy w drodze miêdzy siedzib¹ pracodawcy a miejscem wykonywania obowi¹zku wynikaj¹cego ze stosunku pracy;
4) w czasie trwania podró¿y s³u¿bowej, chyba, ¿e wypadek zosta³ spowodowany zachowaniem Ubezpieczonego, które nie pozostawa³o w zwi¹zku z wykonywaniem powierzonych mu zadañ.
4. Za nieszczêœliwy wypadek w drodze do pracy lub w drodze z pracy uwa¿a siê nieszczêœliwy wypadek, jakiego
Ubezpieczony dozna w drodze od miejsca zamieszkania
do pracy lub w drodze z pracy do miejsca zamieszkania,
je¿eli droga ta by³a drog¹ najkrótsz¹ lub najdogodniejsz¹
dla Ubezpieczonego i nie zosta³a przerwana lub je¿eli
przerwa w drodze by³a ¿yciowo uzasadniona i jej czas
nie przekracza³ granic potrzeby.
5. Przedmiotem ubezpieczenia jest ¿ycie i zdrowie Ubezpieczonego. W ramach umowy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA
Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
1) sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego;
2) œmierci Ubezpieczonego;
3) kosztów niezbêdnych operacji kosmetycznych
Ubezpieczonego;
4) kosztów nabycia protez przez Ubezpieczonego;
5) kosztów aktywizacji zawodowej Ubezpieczonego;
6) dziennego œwiadczenia szpitalnego zwi¹zanego z
pobytem Ubezpieczonego w szpitalu.

§1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych w dalszej czêœci w skrócie OWU, SIGNAL
IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna,
zwane dalej SIGNAL IDUNA Polska, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz
jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cymi.
2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia na
w³asn¹ rzecz lub na rzecz osoby trzeciej. Osoba, której
¿ycie i zdrowie objête jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ na
mocy umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU okreœlana jest dalej jako Ubezpieczony.
W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej,
postanowienia dotycz¹ce Ubezpieczaj¹cego stosuje siê
odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz
osoby trzeciej, zarówno Ubezpieczaj¹cy, jak i Ubezpieczony s¹ odpowiedzialni za wykonanie obowi¹zków wynikaj¹cych z tej umowy.
4. Wszystkie postanowienia obowi¹zuj¹ce Ubezpieczaj¹cego stosuje siê odpowiednio do jego nastêpców prawnych i innych osób wnosz¹cych roszczenia.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2
1. SIGNAL IDUNA Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zajœcia nieszczêœliwych wypadków, które powsta³y w okresie objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nieszczêœliwym wypadkiem jest nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, oddzia³uj¹ce na organizm
Ubezpieczonego, w nastêpstwie którego Ubezpieczony
wbrew w³asnej woli dozna sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu lub nast¹pi jego œmieræ. Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê tak¿e sytuacjê, gdy na
skutek nadmiernego wysi³ku koñczyn lub krêgos³upa
nast¹pi zwichniêcie stawu, naci¹gniêcie lub zerwanie
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§3
1. Pracodawca (Ubezpieczaj¹cy) mo¿e zawrzeæ umowê
ubezpieczenia na rzecz zatrudnionych przez siebie pracowników (Ubezpieczonych).
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