
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających za granicę. Zapewnia szeroką gamę sum ubezpieczenia i możliwość dowolnego 
wyboru zakresu ryzyk.

Obok sugerowanych pakietów istnieje możliwość indywidualnego doboru zakresu ryzyk przez ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia kosztów 
leczenia i assistance od 15.000 EUR do 100.000 EUR, następstw nieszczęśliwych wypadków od 15.000 PLN do 100.000 PLN, odpowiedzialności 
cywilnej od 30.000 EUR do 100.000 EUR, bagażu (w tym sprzęt elektroniczny) oraz sprzętu sportowego od 1.000 PLN do 5.000 PLN.

Polisa wydawana do Ubezpieczenia jest wzorowana na karcie płatniczej. 
Ubezpieczenie dostępne jest w wersji:
 • imiennej,
 • bezimiennej (z tak zwanym limitem osobodni).

1.  Wersja Imienna  
Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 6 lub 12 miesięcy, w tym czasie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie wyjazdy bez 
względu na ich ilość pod warunkiem, że każdorazowa podróż nie trwa dłużej niż 60 dni. W przydatku tej polisy w tej wersji na karcie widniej 
wówczas imię i nazwisko pracownika delegowanego za granicę.

2.  Wersja Bezimienna 
Ubezpieczenie przeznaczone dla przedsiębiorców wysyłających swoich pracowników w podróże służbowe za granice, idealne dla firm 
transportowych, spedycyjnych, a także obsługujących wszelkiego rodzaju kontrakty zagraniczne. Jest to wygodna formą ubezpieczenia, którego 
nie trzeba odnawiać przy każdym wyjeździe zagranicznym. Ubezpieczenie jest zawierane na rok, ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana  
w ramach osobodni przyznawanych ubezpieczonym osobom – zatrudnionym bądź wskazanym przez przedsiębiorcę.

W przypadku polisy w tej wersji na karcie widnieje nazwa przedsiębiorstwa, które przesyła do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. ewidencji 
ubezpieczonych osób oraz terminów ich podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby, o których podróży SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zostało 
poinformowane najpóźniej przed jej rozpoczęciem. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. trwa w okresie obowiązywania umowy 
wyłącznie przez liczbę osobodni, za które została opłacona składka. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rok.

Zakres ubezpieczenia
Zakres standard Zakres super

SUMA UBEZPIECZENIA/GWARANCYJNA

KOSZTY LECZENIA od 10.000 do 60.000 EUR
Koszty ratownictwa do 6.000 EUR
ASSISTANCE

Ambulatorium Do wysokości SU KL za wyjątkiem USA, Kanady, Japonii, Australii i Wysp 
Karaibskich – do 2.000 EUR

Leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych do 600 PLN
Dzienne świadczenie szpitalne  
(kontynuacja leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) 40 PLN za dzień maksymalnie przez 10 dni

Transport do i pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie 
Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej Do wysokości SU KL maksymalnie przez 10 dni

Transport Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania  
w związku z koniecznością leczenia lub po zakończeniu leczenia

do Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości SU KL

do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska - do 5.000 EUR

Transport medyczny Ubezpieczonego za granicą do placówki 
medycznej lub pomiędzy placówkami medycznymi do wysokości SU KL

Transport Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia w celu kontynuacji 
podróży do 500 EUR

Transport zwłok Ubezpieczonego
do Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości SU KL

do innego kraju - do 5.000 EUR

Wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej, która pozostaje  
z ciałem Ubezpieczonego Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Koszty transportu powrotnego osoby towarzyszącej zmarłemu
Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

Do innego kraju – do 2.000 EUR

Podróż osoby towarzyszącej
do Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości SU KL

do innego kraju - do 2.000 EUR

Bezpieczne Podróże - Wariant Business

SI
T 

01
16

/0
?.

14



Zakres ubezpieczenia
Zakres standard Zakres super

SUMA UBEZPIECZENIA/GWARANCYJNA

Wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Wizyta osoby wskazanej
Koszty transportu - do wysokości SU KL

Wyżywienie i zakwaterowanie 
- do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Koszty rekonwalescencji Ubezpieczonego do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni
Zakup trumny, urny (kremacja) do wysokości SU KL
Wyżywienie i zakwaterowanie opiekuna Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Dodatkowe koszty podróży opiekuna
Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

Do innego kraju – do 2.000 EUR
Transport opiekuna po zakończeniu leczenia Ubezpieczonego w celu 
kontynuacji podróży Do 500 EUR

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wskutek wybuchu wulkanu, 
strajków, zamieszek, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi Do wysokości SU KL maksymalnie przez 7 dni

Pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą 
(jedynie w przypadku ubezpieczeń zawieranych na podstawie umowy 
generalnej)

Do 100 EUR w okresie od 3 do 5 dnia przedłużonego pobytu

Opieka nad członkami rodziny (transport członków rodziny 
Ubezpieczonego) – Do wysokości SU KL

Opieka nad nieletnimi dziećmi (transport dzieci Ubezpieczonego) – Do wysokości SU KL
Transport Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 
przerwania podróży – Do wysokości SU KL

Zastępstwo kierowcy – Do 500 EUR
Pomoc w przypadku opóźnienia lotu – Do 250 EUR
Transport osoby w zastępstwo (tylko wariant BUSINESS) – Do wysokości SU KL

Koszty rezygnacji z imprezy golfowej (tylko wariant BUSINESS) – Do 125 EUR

Organizacja przekazania środków pieniężnych – Do 200 EUR 

Zwrot kosztów przedłużenia opieki na zwierzętami domowymi – Do 100 PLN za dzień maksymalnie 
przez 7 dni

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski – Do 300 EUR

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego – 20 EUR za dzień maksymalnie do 
200 EUR

POMOC I OCHRONA PRAWNA
Koszty ochrony prawnej do 2.000 EUR
Koszty pomocy prawnej do 1.000 EUR
Kaucja do 10.000 EUR
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) od 15.000 do 100.000 PLN
Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 100% SU NNW
Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu określony % SU NNW
BAGAŻ PODRÓŻNY (BP) od 1.000 do 5.000 PLN
Sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video  
oraz telefony komórkowe do 50% SU BP

Koszty związane z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu przez 
przewoźnika lotniczego (tylko wariant BUSINESS) do 50% SU BP

SPRZĘT SPORTOWY (SS) od 1.000 do 5.000 PLN
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (OC) od 30.000 do 100.000 EUR
Szkody osobowe związane z amatorskim uprawianiem sportu 
lub sportami zimowymi do 50% SU OC

Szkody rzeczowe związane z amatorskim uprawianiem sportu 
lub sportami zimowymi do 25% SU OC

Ważna informacja:
Składka za objecie ubezpieczeniem kosztów leczenia , następstw nieszczęśliwych wypadków dodatkowego ryzyka związanego z :
 1. wykonywaniem pracy fizycznej za granicą wzrasta o 60% (kod WA)
 2. następstw chorób przewlekłych i nowotworowych wzrasta o 150% (kod CP)
 3. uprawiania sportów zimowych wzrasta o 25% (kod SZ)
 4. uprawiania sportów wysokiego ryzyka wzrasta o 100% (kod HR)
 5. wyczynowego uprawiania sportu wzrasta o 200% (kod SP)
 6. uprawiania sportów ekstremalnych wzrasta o 300% (kod SM)

W przypadku pytań zadzwoń - Infolinia SIGNAL IDUNA tel. +48 22 50 56 506


