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Lp. Jakie informacj e: Gdzie znaleźć:

1.
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

świadczeń.

§ 8;

§ 9;

§ 10

2.

Ograniczenia oraz wyłączenia

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

uprawniające do odmowy wypłaty

odszkodowania i innych świadczeń

lub ich obniżenia.

§ 1 ust. 2;

§ 4;

§ 8 ust. 4;

§ 11;

§ 12 ust. 2;

§ 13 ust. 2;

§ 16 ust. 4 i ust. 5

Najważniejsze informacje zawarte

w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje:
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Co dodatkowo obejmuje ubezpieczenie od rezygnacji
z imprezy turystycznej:

• dopłatędo pokoju jednoosobowego w przypadku rezygnacji współuczestnika
podróży,

• koszty transportu na miejsce imprezy, gdy spóźniszsięna transport przewidzi-
any w umowiezbiurempodróży.

Co ubezpieczamy:
Rezygnacjęz:

• imprezy turystycznej,

• konferencji,

• wyjazdu pakietowego,

• biletu lotniczego, autokarowego, promowego i kolejowego,

• rezerwacji noclegów
orazprzerwanie imprezy turystycznej.

Na jaki zwrot możesz liczyć:
Wzależności od wersji ubezpieczenia – 80%lub 100%poniesionych kosztów.

Kogo dotyczy ubezpieczenie:
• ubez

• wspó

• osób
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§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych da-
lej OWU) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
(zwana dalej SIGNAL IDUNA) zawiera z Ubezpieczającym umowy ubezpie-
czenia w następujących wariantach:

1) rezygnacja zpodróży poprzez:
a) rezygnacjęz imprezy turystycznej, zwyjazdu

pakietowego lub zudziału w konferencji (kod RG),
b) anulacjębiletu (kod RGF),
c) anulację rezerwacji noclegów (kod RGH).
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4. Dokument ubezpieczenia – polisa, karta, certyğkat lub inny dokument po-
twierdzający zawarcieprzezstrony umowy ubezpieczenia.

5. Działanie pod wpływem alkoholu – działanie w stanie, gdy zawartość
alkoholu w organizmie jest wyższa niż0.0‰ stężenia alkoholu we krwi lub
gdy zawartość alkoholu jest powyżej 0.0 mg alkoholu na 1 dm³ wydycha-
nego powietrza.

6. Impreza turystyczna – co najmniej dwieusługi turystyczne trwająceponad
24 godziny lub obejmujące nocleg, które tworzą jednolity program i objęte
sąwspólnącenąorazzostaływykupioneuorganizatoraturystyki, agentalub
pośrednika turystycznego.

7. Klient – Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpie-
czenia, będący osobąğzyczną, która zamierza lub złożyła reklamację.

8. Konferencja – spotkanie przedstawicieli danych instytucji lub organizacji
w celuomówieniaokreślonychzagadnieńzorganizowaneprzezorganizatora
konferencji; za cenę konferencji w niniejszych OWU rozumie się sumę ceny
uczestnictwaw konferencji orazcenynoclegu i/lubbiletu, którychzakup miał
związek zuczestnictwemw konferencji.
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21. Współuczestnik podróży:
a) przy imprezie turystycznej – osoby biorące udział w danej imprezie

turystycznej, które są wskazane w jednej umowie zawartej z biurem
podróży i zakwaterowanew tymsamympokoju;

b) przy wyjeździe pakietowym – osoby wskazane w tych samych
dokumentach rezerwacji poszczególnych usług lub objęte jedną umową
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że wypłata odszkodowania może
nastąpić maksymalnie dla 5 Współuczestników podróży wskazanych
przezUbezpieczającego;

c) przy konferencji – osoby, których udział w konferencji odbywa się
w ramach delegacji służbowej oraz które objęte są jedną umową
ubezpieczenia;

d) przy rezerwacji noclegów – osoby wskazanew tej samej umowierezer-
wacji noclegów lub gdy nie jest to możliwe– osoby objęte jednąumową
ubezpieczenia;

e) przy bilecie – osoby wskazane na jednym bilecie lub na jednym doku-
mencie rezerwacji biletu, lub osoby objęte jedną umową ubezpieczenia
zzastrzeżeniem, że wypłata odszkodowania może nastąpićmaksymalnie
dl 5 W ół t ikó d óż k h Ub i j
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6. Ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia
Ubezpieczonemu OWUprzed objęciem
Ubezpieczonego ochronąubezpieczeniową
orazpowiadomieniaUbezpieczonego o jego
obowiązkach wynikających zumowy ubezpiecze
OWUprzekazywanesąUbezpieczonemu na piśmie
lub na innymtrwałymnośniku, jeżeli Ubezpieczony
wyrazi na to zgodę.

7. Prawawynikającezumowyubezpieczeniaprzysługująosobie, narzeczktórej
zawarto ubezpieczenie. Ubezpieczony jest obok Ubezpieczającego odpowie-
dzialny za dotrzymanie obowiązków wynikających zumowy ubezpieczenia.

8. Jeżeli nie uzgodniono inaczej umowa ubezpieczenia musi zawierać co naj-
mniej: imię, nazwisko, datę urodzenia lub pełną nazwę, NIP i adres ğrmy,
przedsiębiorstwa lub instytucji.

9. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez pod-
mioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz
przez
(a tak
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§ 5.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest w zależności od wariantu ubezpie-
czenia, wersji ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka, stawki składki określonej
w taryğe, obowiązującej w dniu zawarciaumowyubezpieczenia, liczbyosób
ubezpieczonych.

2. Składkapłatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarciaumowy
ubezpieczenia, chybażestrony umówiły się inaczej.

§ 6.

OKRESUBEZPIECZENIA / OCHRONYUBEZPIECZENIOWEJ
/ OKRESODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta maksymalnie na okres jednego
roku
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§ 7.

ODSTĄPIENIEUMOWYUBEZPIECZENIA

1. Od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia w terminie 30 dni (w przypadku
przedsiębiorcy – w terminie 7 dni) od daty zawarcia umowy. Jeżeli naj-
później w chwili zawarcia umowy SIGNAL IDUNA nie poinformowało
Ubezpieczającego o prawieodstąpieniaod umowy, termin 30 dni biegnieod
dnia, w którymUbezpieczający dowiedział sięo tymprawie.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obo-
wiązku zapłaty składki za okres, w jakim SIGNAL IDUNA udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.

3. Odstąpienieod umowyw podanymustawowoterminieniepowodujepotrą-
cenia kosztów manipulacyjnych.

4. Odstąpienieod umowy ubezpieczenia powinno byćdokonanepisemnie.
5. Wysokośćnależnej do zwrotu składki ustala sięw kwociewyliczonej propor-

cjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym
każdyrozpoczętydzieńubezpieczeniatraktujesię jakowykorzystanyw pełni
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§ 9.

PRZEDMIOTUBEZPIECZENIA
PRZERWANIEIMPREZYTURYSTYCZNEJ

1. Przedmiotemubezpieczenia sąniewykorzystane
świadczenia podróżneUbezpieczonego związane
zkoniecznościąprzerwania imprezy turystycznej
i wcześniejszego zniej powrotu.

2. Zaniewykorzystaneświadczeniapodróżneuważasięniewykorzystanączęść
świadczeńprzewidzianychw umowiezbiurempodróżyokreślonąw procen-
tach ceny imprezy turystycznej.

3. SIGNALIDUNA zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego odpowia-
dającego standardowi usług transportowych przewidzianych w umowie
z biurem podróży. Koszty transportu są zwracane tylko w przypadku, gdy
umowazbiurempodróży obejmuje transport w obiestrony i gdy nie istnieje
możliwośćwykorzystaniazaplanowanegowcześniej transportupowrotnego.
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została rozszerzona o to ryzyko przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
Powyższe ograniczenie odpowiedzialności SIGNAL IDUNA nie znajduje
zastosowania, gdy przyczyną rezygnacji z podróży jest zgon Ubezpie-
czonego, Współuczestnika podróży lub osób imbliskich,

c) zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych,
d) wypadków spowodowanychumyślnie, samookaleczenia, usiłowaniaalbo

popełnieniasamobójstwa lub przestępstwa,
e) zdarzeń związanych bezpośrednio z działaniem pod wpływem alkoholu,

narkotyków lub innych środków odurzających,
f) wypadków komunikacyjnych, jeżeli Ubezpieczony, Współuczestnikpodró-
ży bądźosoby imbliskieprowadziły pojazd lub innyśrodek lokomocji bez
wymaganych uprawnień lub będąc pod wpływem alkoholu, lub innych
środków odurzających,

g) działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, aktów terro-
ru, aktów sabotażu oraz udziału w zamieszkach, rozruchach, strajkach,
aktach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach;

h) istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży, wskazania do
wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warun-
k h it l h któ h Ub i W ół t ik d óż b dź

datą rozpoczęciapodróży i została zgłoszona odpowiednimwładzom,
i) wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ

Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
j) wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez

pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL
IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej
umowy o pracęzwiny Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,

k) wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współ-
uczestnikowi podróży przezpracodawcęw okresie trwania podróży, o ile
w dniu zawarciaumowy ubezpieczeniaUbezpieczony lub Współuczestnik
podroży był zarejestrowany w UrzędziePracy jako osoba bezrobotna,

l) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwa-
nia do stawiennictwa w sądziew okresie trwania podróży, jeśli obecność
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa,

m) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwa-
niazsądunapierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin
rozprawy wypada w okresie trwania podróży,

n) rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku
kost ) d t l t ji któ j t i Ub i l b
Ws
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2) zgłosić roszczenie do SIGNALIDUNA w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub
poinformowania organizatora podróży. Zgłoszenie roszczenia następuje
poprzez dostarczenie do SIGNAL IDUNA dokumentów potwierdzających
zasadność i wysokośćzgłaszanego roszczenia, w tym:
a) odpowiedni formularzzgłoszenia roszczenia,
b) dokument ubezpieczenia,
c) umowęuczestnictwa w imprezie turystycznej lub konferencji, umowę

rezerwacji poszczególnych usług turystycznych wyjazdu pakietowego,
bilet lub fakturęzakupu biletu, umowę rezerwacji noclegów,

d) oryginały rachunków i dowodów wniesionych opłat,
e) poświadczoneprzezorganizatorapodróży oświadczenieo rezygnacji,
f) zaświadczenie organizatora podróży o wysokości potrąceń z tytułu

rezygnacji zpodróży,
g) dokumentację medyczną Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży

bądźosób imbliskich zprzeprowadzonego leczenia łączniezwynikami
badań, rozpoznaniem lekarskim (diagnozą) wraz z datą tego rozpo-
znania, potwierdzającąkoniecznośćrezygnacji zpodróży lub przerwa-
niauczestnictwaw imprezieturystycznej (anawniosekSIGNALIDUNA
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§ 13.

USTALENIEI WYPŁATA ODSZKODOWANIA

1. Ustalenie zasadności i wysokości roszczenia następuje na podstawie do-
wodów przedłożonych przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego. SIGNAL
IDUNA ma prawo do ich weryğkacji u organizatora podróży lub u innych
podmiotów orazdo zasięganiaopinii specjalistów.

2. Odszkodowaniewypłacane jest w złotych polskich.

§ 14.

TERMIN WYPŁATYODSZKODOWANIA

1. SIGNALIDUNA wypłacaodszkodowanie
w terminie30 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

2. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do
ustaleniazasadności i wysokości roszczenia okazało
sięniemożliwew powyższymterminie, odszkodowanie
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4. SIGNAL IDUNA rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi niezwło-
cznie, niepóźniej niżw terminie30dni od dnia jej otrzymania, chybażemają
miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpa-
trzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w tym terminie. W takiej sytuacji
SIGNALIDUNA poinformuje Klienta, o przyczynach opóźnienia oraz okolicz-
nościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który
nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku
niedotrzymania powyższych terminów rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, reklamacjęuważasięza rozpatrzonązgodniezwoląKlienta.

5. Odpowiedźna reklamację jest udzielanaw formiepapierowej, a na wniosek
Klienta – możebyć równieżdostarczona pocztąelektroniczną.

6. Klient może też składać skargi i zażalenia na działalnośćSIGNALIDUNA do
Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, miejskiego lub powia-
towego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się
ochronąklientów podmiotów rynkuğnansowego.

7. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy
(https // f l/)
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§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. SIGNALIDUNAudostępniaOWUnaswojej stronie internetowej orazw swo-
jej siedzibienieodpłatniew formieumożliwiającej ich pozyskanie, odtwarza-
nie i utrwalanie.

2. Wszelkie zawiadomienia i zaświadczenia SIGNAL IDUNA, Ubezpieczonego,
Ubezpieczającego i Uprawnionego powinny byćskładane na piśmie pod ry-
gorem nieważności, za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym,
chyba że postanowienia OWU lub umowy ubezpieczenia dopuszczają inną
formę.

3. Ubezpieczony, Ubezpieczający lub Uprawniony jako osoba zgłaszająca rosz-
czenie maobowiązek poinformowaćSIGNALIDUNA o zmianieadresu.

4. Wsprawachnieuregulowanychw niniejszychOWUmajązastosowanieprze-
pisy Kodeksu Cywilnego oraz inneprzepisy prawa polskiego.

5. Niniejsze OWUzostały zatwierdzone uchwałąNr 7/Z/2017 Zarządu SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. z dnia 14.02.2017 r. i mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU od dnia
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SIGNALIDUNA Polska
Towarzystwo UbezpieczeńS.A.

ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
infolinia 22 505 65 08
www.signal-iduna.pl

Rzecznik Finansowy – www.rf.gov.pl
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