
 

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,
!	 		leczeniem we własnym zakresie lub leczeniem przez lekarza będącego 

członkiem rodziny ubezpieczonego, 
!	 		wylewami krwi do mózgu, zawałów i udarów.
Dodatkowo ochroną nie są objęte również takie następstwa nieszczęśliwych 
wypadów jak: doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi szkód: 
8	 	niezwiązanych z nieszczęśliwym wypadkiem
8	 	bez odpowiedniego rozszerzenia ochrony – powstałych w związku z upra-

wianiem sportów ekstremalnych i wyczynowym uprawiania sportów,
8	 	uszczerbków na zdrowiu, które nie są wymienione w procentowych tabe-

lach uszczerbku. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
W zależności od pakietu i wybranej sumy ubezpieczenia wska-
zanej w dokumencie ubezpieczenia:
4	 	następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym trwały 

uszczerbek na zdrowiu lub śmierć,
4	 	assistance m.in. wizyta lekarza, transport medyczny  

na terenie Polski,
4	 	koszty udzielenia pierwszej pomocy medycznej w tym 

m.in. zakup niezbędnych leków,
4	 	koszty ratownictwa w pasie przygranicznym państw sąsia-

dujących z Polską,
4	 	koszty rehabilitacji na terenie Polski,
4	 	bagaż podróżny,
4	 	sprzęt sportowy,
4	 	odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody 

na osobie i szkody rzeczowe w tym również zdarzenia 
związane z amatorskim uprawianiem sportu lub uprawia-
niem sportów zimowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
W zależności od wybranej strefy ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski lub Polski ze strefą przygraniczną państw sąsiadujących z Polską o szerokości  
30 km od granicy w głąb terytorium tych państw.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  
na terenie Polski
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.                         Produkt:   NNW na terenie Polski

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 Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej  
Polskiej z dnia 16.02.2015 roku oraz w innych dokumentach. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie wyjazdów na terenie Polski z możliwym rozszerzeniem o strefę przygraniczną (Dział II Grupa 1, 9, 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?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, w przypadku, gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Poprzez doręczenie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia przed upływem umówionego 
Termin opłacania składki jest wskazany w polisie. Przelewem bankowym, jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, do dnia poprzedzającego rozpoczęcie 
ochrony ubezpieczeniowej. terminu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż od godziny wystawienia dokumentu ubezpieczenia, a kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, 
a ponadto:
4	 	w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów rehabilitacji, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego i odpowiedzialności cy-

wilnej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży tj. z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania przez Ubezpieczonego, koniec 
ochrony następuje w momencie powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania,

4	 	w przypadku ubezpieczenia kosztów udzielenia pierwszej pomocy medycznej oraz kosztów ratownictwa ochrona rozpoczyna się w momencie przekroczenia 
granicy Polski i kończy się w momencie przekroczenia tejże granicy przy powrocie.

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.
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