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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

 

Przedsiębiorstwo:  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.                 Produkt:   SIC World, World Sport, World Sport Plus

Niniejszy dokument zawiera ogólne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy 
dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia do kart Signal Iduna Card World, World Sport, World Sport Plus z dnia 
15.12.2015 roku oraz w innych dokumentach. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. szkód powstałych w związku z:
8	 	wykonywaniem pracy,
8	 	następstwami chorób przewlekłych/nowotworowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Posiadacze kart SIC World, World Sport, World Sport Plus 
ubezpieczeni są w czasie podróży zagranicznych w zależności 
od wariantu karty od:
4  kosztów leczenia wraz z assistance w związku z nagłym 

zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
4  kosztów ratownictwa, 
4  następstw nieszczęśliwych wypadków w tym śmierć i trwa-

ły uszczerbek na zdrowiu, 
4  odpowiedzialności cywilnej w  życiu prywatnym za szkody 

na osobie i szkody rzeczowe,
4  odpowiedzialności cywilnej związanej z amatorskim upra-

wianiem sportu, wyczynowym uprawianiem sportów, upra-
wianiem sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie wszystkich państw świata, z zastrzeżeniem, że w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz odpowiedzialności cywil-
nej nie obowiązuje na terenie Polski, USA i Kanady. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Roczne ubezpieczenie podróży zagranicznych dla osób w wieku 5-30 lat (Dział II Grupa 1, 2, 13).

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest do:
4	 	opłacenia składki ubezpieczeniowej,
4	 	doręczenia ubezpieczonemu OWU przez objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz powiadomienia go o jego obowiązkach wynikających  

z umowy ubezpieczenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. W zależności od sposobu zawarcia umowy płatność jest możliwa 
gotówką lub w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia i kończy po upływie roku. 

Jak rozwiązać umowę?
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 najpóźniej w chwili zawarcia umowy SIGNAL IDUNA nie poinformowało Ubezpieczającego o prawie odstą-
pienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o tym prawie.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia mające związek między in-
nymi z:
!	 umyślnym działaniem ubezpieczonego,
!	 	działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odu-

rzających,
!	 	zaburzeniami psychicznym, chorobami przewlekłymi, 
!	 	leczeniem przekraczający zakres niezbędny do przywrócenia do zdrowia 

umożliwiający powrót do kraju zamieszkania,
!	 	leczeniem we własnym zakresie lub leczeniem przez lekarza będącego 

członkiem rodziny ubezpieczonego,
Dodatkowo ochroną nie są objęte również takie następstwa nieszczęśliwych 
wypadów jak: doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne, oraz trwałe uszczerbki 
nie wymienione w tabeli świadczeń.
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