OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwane dalej SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A., zawiera z Ubezpieczajàcym umowy
ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa
w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podró˝y, kosztów
niewykorzystanych Êwiadczeƒ, a tak˝e kosztów anulowania biletu
lotniczego, promowego, autokarowego.
2. Ubezpieczenie mo˝e byç zawarte w wariancie:
1) RG - Rezygnacje,
2) RGS - Rezygnacje,
3) RGF - FLY Rezygnacje.
3. W porozumieniu z Ubezpieczajàcym do umów ubezpieczenia
mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne
od ustalonych w niniejszych OWU.
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. Bilet lotniczy, promowy, autokarowy - dokument podró˝ny wydany
przez przewoênika lub w jego imieniu, zawierajàcy warunki umowy,
zawiadomienia oraz odcinki dotyczàce podró˝y i pasa˝era,
z zastrze˝eniem, i˝: w przypadku biletu lotniczego jest to bilet
komunikacji lotniczej na trasie mi´dzynarodowej lub krajowej,
a w przypadku biletu promowego, autokarowego jest to bilet na
trasie mi´dzynarodowej. Wymienione bilety muszà byç wykupione
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystawione na podró˝
rozpoczynajàcà si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku zakupu biletu w formie elektronicznej, dokumentem
podró˝y jest potwierdzenie zawierajàce numer biletu oraz jego
cen´.
2. Biuro podró˝y - majàcy siedzib´ na terenie RP przedsi´biorca
organizujàcy imprezy turystyczne lub poÊredniczàcy w zawieraniu
umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych.
3. Choroba nowotworowa - schorzenie polegajàce na niekontrolowanym rozroÊcie tkanki danego narzàdu. Schorzenie mo˝e
mieç charakter przewlek∏y, mo˝e równie˝ objawiç si´ objawami
ostrymi, pojawiajàcymi si´ nagle.
4. Choroba przewlek∏a - choroba majàca d∏ugotrwa∏y przebieg,
trwajàca zwykle miesiàcami lub latami, leczona w sposób sta∏y lub
okresowy.
5. Franszyza redukcyjna - okreÊlona procentowo kwota, o którà
pomniejszona jest kwota odszkodowania wyp∏acanego przez
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
6. Impreza turystyczna - co najmniej dwie us∏ugi turystyczne
tworzàce jednolity program i obj´te wspólnà cenà, je˝eli us∏ugi te
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obejmujà nocleg lub trwajà ponad 24 godziny albo je˝eli program
przewiduje zmian´ miejsca pobytu. Do imprez turystycznych
zalicza si´ równie˝ pobyty w wynaj´tych domach lub mieszkaniach
(apartamentach) wakacyjnych.
Nag∏e zachorowanie - powsta∏y w sposób nag∏y stan chorobowy
zagra˝ajàcy zdrowiu lub ˝yciu Ubezpieczonego, wymagajàcy
natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi∏a
koniecznoÊç poddania si´ leczeniu.
Nast´pstwo choroby przewlek∏ej/nowotworowej - powsta∏e
w sposób nag∏y, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlek∏ej/
nowotworowej o ostrym przebiegu, wymagajàce natychmiastowej
pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym nastàpi∏a koniecznoÊç
poddania si´ leczeniu przed rozpocz´ciem podró˝y lub w trakcie
jej trwania.
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∏.
Osoba bliska - wspó∏ma∏˝onek, konkubent, konkubina, dzieci
(równie˝ przysposobione), rodzeƒstwo, rodzice, teÊciowie a tak˝e
wspó∏uczestnik podró˝y, który jest wpisany na t´ samà umow´
zg∏oszenia i zakwaterowany jest w tym samym hotelu i w tym
samym pokoju co osoba ubezpieczona.
Przedwczesny poród - poród, który nastàpi∏ nie póêniej ni˝
w 32 tygodniu cià˝y.
Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajàcà osobowoÊci prawnej zawierajàca
umow´ ubezpieczenia i zobowiàzana do op∏acenia sk∏adki.
Ubezpieczony - osoba fizyczna, majàca miejsce zamieszkania
w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec przebywajàcy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykupuje imprez´
turystycznà lub bilet lotniczy, promowy, autokarowy w biurze
podró˝y (u organizatora, poÊrednika, agenta) z siedzibà na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz której zawarto umow´
ubezpieczenia.
Uprawniony - osoba upowa˝niona do otrzymania odszkodowania
w razie Êmierci Ubezpieczonego wyznaczona imiennie przez
Ubezpieczonego.
W razie nie wyznaczenia osoby uprawnionej, odszkodowanie
przys∏uguje cz∏onkom rodziny Ubezpieczonego wed∏ug
nast´pujàcej kolejnoÊci: ma∏˝onkowi, dzieciom, rodzicom, innym
ustawowym spadkobiercom.
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§3

1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na wniosek Ubezpieczajàcego.
2. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta w terminie najpóêniej do
5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie
turystycznej (wp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci - zaliczki) lub zakupu
biletu lotniczego, promowego, autokarowego. W przypadku gdy
do rozpocz´cia imprezy turystycznej lub dnia rozpocz´cia podró˝y
jest mniej ni˝ 30 dni, umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç
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jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie
turystycznej lub w dniu zakupu biletu lotniczego, promowego,
autokarowego.
Dokumentem niezb´dnym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest
orygina∏ umowy uczestnictwa Ubezpieczonego w imprezie
turystycznej lub bilet lotniczy, promowy, autokarowy.
Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ w formie indywidualnej bàdê
zbiorowej.
Umow´ w formie zbiorowej stosuje si´ pod warunkiem, ˝e
obejmuje ona wszystkich uczestników imprezy turystycznej
jednakowym zakresem ubezpieczenia z zastosowaniem tej samej
sk∏adki i sumy ubezpieczenia.
Imiennà ewidencj´ osób, o których mowa w ust. 5, sporzàdzonà
wg wzoru ustalonego przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
prowadzi Ubezpieczajàcy, który zobowiàzany jest do∏àczyç jà do
polisy lub udost´pniç SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na jego
˝àdanie.
Umow´ ubezpieczenia mo˝e zawrzeç na rzecz Ubezpieczonego
osoba trzecia (Ubezpieczajàcy).
Zawarcie umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
potwierdza dokumentem ubezpieczenia, zwanym polisà.
SUMA I SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
§4

1. Sumà ubezpieczenia dla wariantu RG i RGS jest cena imprezy
turystycznej, okreÊlona w umowie zawartej przez Ubezpieczonego
z biurem podró˝y.
2. Sumà ubezpieczenia dla wariantu RGF jest cena biletu lotniczego,
promowego, autokarowego z zastrze˝eniem, i˝ maksymalny limit
odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z tego tytu∏u
wynosi 4.000 PLN.
3. Sk∏adka ubezpieczeniowa ustalana jest w zale˝noÊci od:
1) wariantu ubezpieczenia,
2) sumy ubezpieczenia (cena imprezy turystycznej lub biletu
lotniczego, promowego, autokarowego),
3) stawki sk∏adki okreÊlonej w taryfie, obowiàzujàcej w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia.
OKRES UBEZPIECZENIA
§5
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego po
dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (daty wystawienia polisy
i uiszczenia sk∏adki).
2. Ochrona ubezpieczeniowa koƒczy si´ z dniem zakoƒczenia imprezy
turystycznej, nie póêniej jednak ni˝ z up∏ywem okresu
ubezpieczenia okreÊlonego w umowie ubezpieczenia. Data
zakoƒczenia imprezy turystycznej okreÊlana jest w umowie mi´dzy
Ubezpieczonym a biurem podró˝y. W przypadku ubezpieczenia
kosztów anulowania biletu lotniczego, promowego, autokarowego
ochrona ubezpieczeniowa koƒczy si´ z momentem wejÊcia
Ubezpieczonego na pok∏ad samolotu, promu lub autokaru.
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3. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilà zg∏oszenia rezygnacji
lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub zg∏oszenia
anulacji biletu lotniczego, promowego, autokarowego skutkujàcych
wyp∏atà odszkodowania przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
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 Polska TU S.A. udziela∏a
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 potràceniu kosztów
manipulacyjnych.
4. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umowy ubezpieczenia
przechodzà na wskazanà przez Ubezpieczonego, Ubezpieczajàcego
osob´, która - za zgodà biura podró˝y - zast´puje Ubezpieczonego
na imprezie turystycznej, pod warunkiem powiadomienia przez
Ubezpieczajàcego SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. o tym fakcie,
nie póêniej ni˝ przed rozpocz´ciem imprezy, je˝eli wczeÊniej
nie nastàpi∏o zdarzenie wymienione § 7 ust. 3, skutkujàce
zg∏oszeniem wobec SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. roszczenia
z tytu∏u umowy ubezpieczenia. Zmiana osoby ubezpieczonej
wymaga wystawienia nowej polisy (przy ubezpieczeniu
indywidualnym) lub zmiany w imiennej ewidencji osób
ubezpieczonych (przy ubezpieczeniu zbiorowym). Postanowienia
pkt. 4 nie majà zastosowania do ubezpieczenia kosztów
anulowania biletu lotniczego, promowego lub autokarowego.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
WARIANT RG Rezygnacje
§7
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty rezygnacji lub przerwania
uczestnictwa w imprezie turystycznej - z przyczyn losowych
wymienionych w ust. 3, niezale˝nych od Ubezpieczonego.
2. Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uwa˝a si´ op∏aty
przewidziane w pisemnej umowie zawartej z biurem podró˝y przez
Ubezpieczonego, poniesione przez niego w zwiàzku z rezygnacjà
z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpocz´ciem.
3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca op∏aty poniesione przez
Ubezpieczonego w zwiàzku z rezygnacjà, jedynie gdy rezygnacja
wynika z nast´pujàcych powodów:
1) nieszcz´Êliwy wypadek, przedwczesny poród, nag∏e
zachorowanie Ubezpieczonego - je˝eli uniemo˝liwiajà jego
uczestnictwo w imprezie lub Êmierç Ubezpieczonego,
2) powa˝na szkoda w mieniu Ubezpieczonego, powsta∏a
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w wyniku dzia∏ania ognia, katastrof ˝ywio∏owych lub b´dàca
nast´pstwem przest´pstwa, powodujàca koniecznoÊç
wykonania czynnoÊci prawnych i administracyjnych, przy
których niezb´dna jest obecnoÊç Ubezpieczonego,
3) nieszcz´Êliwy wypadek, przedwczesny poród, nag∏e
zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Êmierç
osoby bliskiej,
4) Êmierç, nieszcz´Êliwy wypadek, przedwczesny poród lub
nag∏e zachorowanie osoby towarzyszàcej w wyjeêdzie,
zg∏oszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy
z biurem podró˝y, jedynie, je˝eli umowa dotyczy wynajmu
domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena
wynajmu zosta∏a ustalona ∏àcznie dla wskazanej liczby osób.
Liczba zg∏oszonych osób nie mo˝e byç wi´ksza ni˝
dopuszczona umowà z biurem podró˝y.
4. Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uwa˝a
si´ poniesione przez Ubezpieczajàcego dodatkowe koszty
transportu powrotnego, b´dàce ró˝nicà mi´dzy kosztami
transportu powrotnego przewidzianymi w umowie z biurem
podró˝y a kosztami transportu zwiàzanymi z wczeÊniejszym
powrotem z imprezy.
5. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca dodatkowe koszty transportu
powrotnego odpowiadajàcego standardowi us∏ug transportowych
przewidzianych w umowie z biurem podró˝y. Koszty transportu
sà zwracane tylko w przypadku, gdy umowa z biurem podró˝y
obejmuje transport w obie strony.
6. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca dodatkowe koszty transportu
powrotnego, je˝eli uczestnictwo Ubezpieczonego, w okreÊlonej
w umowie imprezie turystycznej, nie mo˝e byç kontynuowane
zgodnie z planem z powodów wymienionych w ust. 3.
WARIANT RGS Rezygnacje
§8
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty wymienione w § 7 ust. 2
oraz po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki, koszty niewykorzystanych
Êwiadczeƒ podró˝nych, w przypadku przerwania uczestnictwa
w imprezie turystycznej.
2. Za niewykorzystane Êwiadczenia podró˝ne uwa˝a si´, okreÊlonà
w procentach ceny imprezy turystycznej, nie wykorzystanà cz´Êç
Êwiadczeƒ przewidzianych w umowie z biurem podró˝y.
3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca niewykorzystane
Êwiadczenia podró˝ne, o ile uczestnictwo w okreÊlonej w umowie
imprezie turystycznej zosta∏o przerwane z powodów wymienionych
w § 7 ust. 3.
WARIANT RGF - Fly Rezygnacje
§9
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty, jakimi Ubezpieczony zosta∏
obcià˝ony przez przewoênika w zwiàzku z anulowaniem biletu
lotniczego, promowego, autokarowego przed rozpocz´ciem
podró˝y lotniczej, autokarowej lub promowej na terenie
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Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z datà wylotu, wyjazdu lub
wyp∏yni´cia, okreÊlonà w pierwszym odcinku tego biletu.
2. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych na trasach krajowych
i mi´dzynarodowych oraz biletów promowych i autokarowych
na trasach mi´dzynarodowych, wykupionych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej za poÊrednictwem biur podró˝y.
3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca op∏aty poniesione przez
Ubezpieczonego w zwiàzku z anulowaniem biletu lotniczego,
promowego lub autokarowego z powodów wymienionych
w § 7 ust. 3.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§ 10
1. Z odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wy∏àczone
sà szkody powsta∏e z przyczyn wymienionych w § 7 ust. 3, jeÊli
powsta∏y w przypadku:
a) nast´pstw choroby przewlek∏ej, nowotworowej, stwierdzonej
u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, zaburzeƒ psychicznych, depresji, wad
wrodzonych (w przypadku nast´pstw choroby przewlek∏ej lub
nowotworowej stwierdzonych u Ubezpieczonego istnieje
mo˝liwoÊç w∏àczenia odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A., pod warunkiem op∏acenia dodatkowej
sk∏adki),
b) umyÊlnego dzia∏ania Ubezpieczonego lub osób bliskich,
usi∏owania albo pope∏nienia samobójstwa lub przest´pstwa,
c) spo˝ycia alkoholu, za˝ycia narkotyków lub innych Êrodków
odurzajàcych przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie,
d) wypadków, je˝eli Ubezpieczony lub osoba bliska prowadzi∏a
pojazd lub inny Êrodek lokomocji bez wymaganych
uprawnieƒ, lub b´dàc pod wp∏ywem alkoholu lub innych
Êrodków odurzajàcych,
e) dzia∏aƒ wojennych (stanu wyjàtkowego), stanu wojennego,
aktów terroru, aktów sabota˝u oraz udzia∏u Ubezpieczonego
i osób bliskich w zamieszkach, rozruchach, strajkach, aktach
protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach.
2. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci,
jeÊli Ubezpieczony w zwiàzku z tym samym zdarzeniem uzyska
Êwiadczenie z tytu∏u innej umowy ubezpieczenia lub które zosta∏y
pokryte przez inne instytucje.
3. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie zwraca dodatkowych kosztów
poniesionych przez Ubezpieczonego w zwiàzku ze zg∏oszeniem
rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa, nie
wliczonych w cen´ imprezy (wizy, telefony itp.). Nie sà równie˝
zwracane dodatkowe koszty zwiàzane z anulacjà biletu lotniczego,
promowego, autokarowego np. koszty wizy.
4. W przypadku ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego,
promowego, autokarowego z odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. wy∏àczone sà równie˝ szkody zwiàzane z:
1) anulowaniem biletów na loty czarterowe,
2) brakiem lub niemo˝liwoÊcià dokonania szczepienia, jak
i innych zabiegów prewencyjnych zwiàzanych z planowanà
podró˝à.
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POST¢POWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI
LUB PRZERWANIA UCZESTNICTWA
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
LUB ANULACJI BILETU LOTNICZEGO, PROMOWEGO
LUB AUTOKAROWEGO
§ 11
1. W przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie
turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, promowego,
autokarowego Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby zminimalizowaç koszty
zwiàzane z rezygnacjà. W tym celu, natychmiast po powzi´ciu
wiadomoÊci, ale nie póêniej ni˝ w ciàgu 2 (dwóch) dni
od daty zaistnienia zdarzenia wymienionego w § 7 ust. 3,
poinformowaç o tym biuro podró˝y i z∏o˝yç w biurze
wymagane dokumenty zg∏oszenia rezygnacji,
2) w ciàgu 7 dni od daty poinformowania biura podró˝y
dostarczyç do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (bezpoÊrednio
lub za poÊrednictwem biura) dokumenty potwierdzajàce
zasadnoÊç zg∏aszanego roszczenia, w tym:
a) polis´ oraz umow´ uczestnictwa w imprezie turystycznej dla
wariantu RG i RGS lub bilet lotniczy, promowy, autokarowy
lub faktur´ zakupu biletu (w przypadku biletu
elektronicznego) dla wariantu RGF,
b)oÊwiadczenie o z∏o˝onej w biurze podró˝y rezygnacji
z imprezy turystycznej lub przerwaniu uczestnictwa lub
anulowaniu biletu lotniczego, promowego, autokarowego
poÊwiadczone przez to biuro podró˝y,
c) zaÊwiadczenie biura podró˝y (rachunek) o wysokoÊci
potràceƒ z tytu∏u rezygnacji lub przerwania uczestnictwa
w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego,
promowego, autokarowego,
d)oryginalne rachunki i dowody op∏at za transport powrotny
w przypadku przerwania uczestnictwa w imprezie,
e) wymaganà przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
dokumentacj´ lekarskà, z przeprowadzonego leczenia wraz
z wynikami badaƒ, potwierdzajàcà koniecznoÊç rezygnacji
lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
lub anulowania biletu lotniczego, promowego,
autokarowego, zwolnienie lekarskie, zaÊwiadczenie
lekarskie o nag∏ym zachorowaniu lub nieszcz´Êliwym
wypadku Ubezpieczonego, osoby bliskiej,
f) zaÊwiadczenie policji o wystàpieniu szkody w mieniu
z powodów okreÊlonych w § 7 ust. 3 pkt 2.
3) zwolniç inne zak∏ady ubezpieczeƒ, urz´dy i leczàcych
go lekarzy z obowiàzku zachowania tajemnicy wobec
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
4) poddaç si´ badaniu przez lekarza wyznaczonego przez
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ponosi zwiàzane z tym koszty, w tym równie˝ zwiàzane
z utratà w tym dniu wynagrodzenia przez Ubezpieczonego.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy z powodu winy umyÊlnej lub ra˝àcego
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niedbalstwa nie dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków, o których
mowa w ust. 1, SIGNAL IDUNA Polska TU 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.
USTALENIE I WYP¸ATA ÂWIADCZENIA
§ 12
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia losowego
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
informuje o tym Ubezpieczonego oraz przeprowadza post´powanie
dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci
zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia, a tak˝e
pisemnie lub drogà elektronicznà informuje Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia Êwiadczenia.
2. Ustalenie zasadnoÊci i wysokoÊci Êwiadczenia nast´puje na
podstawie dowodów przed∏o˝onych przez Ubezpieczonego lub
osob´ uprawnionà, jednak˝e SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma
prawo do ich weryfikacji i zasi´gania opinii specjalistów.
3. WysokoÊç odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy
turystycznej uzale˝niona jest od daty zg∏oszenia rezygnacji
w biurze podró˝y w stosunku do dnia rozpocz´cia imprezy
i jest równa wysokoÊci potràceƒ dokonanych przez biuro podró˝y
z tego tytu∏u, na podstawie warunków biura podró˝y dotyczàcych
rezygnacji z imprezy, zawartych w umowie uczestnictwa
w imprezie.
4. WysokoÊç odszkodowania za nie wykorzystane Êwiadczenia
podró˝ne jest okreÊlana w procencie ceny imprezy, b´dàcym
proporcjà pomi´dzy liczbà dni nast´pujàcych po dniu przerwania
uczestnictwa do dnia zakoƒczenia imprezy a liczbà dni ca∏ej
imprezy, przewidzianà w umowie z biurem podró˝y.
5. WysokoÊç odszkodowania w przypadku anulowania biletu
lotniczego, promowego, autokarowego jest uzale˝niona od ceny
biletu, daty zg∏oszenia rezygnacji w biurze podró˝y i jest równa
wysokoÊci potràceƒ dokonanych przez przewoênika z tego tytu∏u .
6. Z ka˝dego wyp∏acanego odszkodowania Ubezpieczonemu
potràcana jest franszyza redukcyjna w wysokoÊci 20% wartoÊci
odszkodowania przyznanego z tytu∏u umowy ubezpieczenia, lecz
nie mniej ni˝ 50 z∏.
7. Górnà granic´ wyp∏aconych odszkodowaƒ z tytu∏u rezygnacji lub
przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania
biletu lotniczego, promowego, autokarowego stanowi suma
ubezpieczenia okreÊlona w § 4 ust. 1 i 2.
8. Je˝eli przyczynà wystàpienia o odszkodowanie z tytu∏u kosztów
rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie lub anulowania
biletu lotniczego, promowego, autokarowego jest Êmierç
Ubezpieczonego, odszkodowanie wyp∏acane jest osobie
uprawnionej, o której mowa w § 2 pkt 14.
9. Odszkodowanie wyp∏acane jest w z∏otych polskich.
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§ 13
1. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wyp∏aca Êwiadczenie w terminie
30 dni od daty zg∏oszenia roszczenia.
2. Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci
niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska TU 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 Polska TU S.A. obowiàzane jest wyp∏aciç
w terminie okreÊlonym w ust. 1.
3. Je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
informuje o tym Ubezpieczonego na piÊmie, w terminie
zgodnym z ust. 1, wskazujàc na okolicznoÊci i podstaw´ prawnà
uzasadniajàcà odmow´ wyp∏aty Êwiadczenia.
4. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. powiadamia na piÊmie
Ubezpieczonego o wysokoÊci przyznanego odszkodowania.
SPOSÓB ROZPATRYWANIA ODWO¸A¡, SKARG I WNIOSKÓW
§ 14
1. Od merytorycznej decyzji SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w sprawie
zakresu przyznanego odszkodowania lub odmowy przyznania
odszkodowania Uprawnionemu przys∏uguje prawo wniesienia
odwo∏ania do Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
2. Odwo∏ania sà rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania.
3. Nadto Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony, w innych sprawach ni˝
opisane w ust. 1, mogà zg∏aszaç do SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. skargi i za˝alenia.
4. Skargi i za˝alenia sà rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je z∏o˝y∏a
jest informowana niezw∏ocznie po ich rozpatrzeniu.
5. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma jako odwo∏ania bàdê
skargi lub za˝alenia decyduje treÊç otrzymanego pisma.
6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia
mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej
albo przed sàdem w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 15
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 Polska TU S.A.
2. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokry∏a tylko cz´Êç szkody,
Ubezpieczonemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci
pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniami
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
3. Nie przechodzi na SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. roszczenie
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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 Polska TU S.A.
zrzek∏ si´ roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkod´ lub je ograniczy∏, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. mo˝e
odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç.
5. Je˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wyp∏aceniu Êwiadczenia, SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. mo˝e ˝àdaç od Ubezpieczonego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci
wyp∏aconego Êwiadczenia.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 16
1. Wszelkie zawiadomienia i zaÊwiadczenia Ubezpieczonego,
Ubezpieczajàcego, Uprawnionego i osoby sk∏adajàcej roszczenie
w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, powinny byç sk∏adane na
piÊmie za pokwitowaniem lub przesy∏ane listem poleconym.
2. Je˝eli Ubezpieczony, Ubezpieczajàcy, Uprawniony lub osoba
sk∏adajàca roszczenie zmieni∏ adres lub siedzib´ i nie zawiadomi∏
o tym SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., przyjmuje si´, ˝e
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. dope∏ni∏a 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 i 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 Nr 51/Z/2007 z dnia 07.09.2007 r. majà
zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.10.2007 r.

Prezes Zarzàdu
Alojzy Choda

Wiceprezes Zarzàdu
Leszek Gierada
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