
Ubezpieczenie od Następstw  
Nieszczęśliwych Wypadków dla Klienta Grupowego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

 

Przedsiębiorstwo:  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.                 Produkt:   Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków  
dla Klienta Grupowego

Niniejszy dokument zawiera ogólne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy 
dotyczące produktu ubezpieczeniowego zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klienta Grupowego z dnia  
15 grudnia 2015 r. oraz w innych dokumentach.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń wynikających m.in. z:
!	 		umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubez-

pieczonego,
!	 	wszelkich stanów chorobowych Ubezpieczonego, w tym miedzy innymi 

choroby psychiczne i tropikalne,
!	 	trwałych uszczerbków na zdrowiu Ubezpieczonego powstałych w wyniku 

zawału serca lub udaru mózgu oraz innych stanów chorobowych.
Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone 
są w OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje: 
8	 	zadośćuczynienia za doznane krzywdy, ból, cierpienie fizyczne lub moralne, 

jak również strat materialnych, wynikających z utraty lub uszkodzenia rze-
czy należących do Ubezpieczonego,

8	 	uszczerbków na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowanych środka-
mi leczniczymi lub zabiegami wykonanymi na jego organizmie (w tym  
operacje kosmetyczne) oraz na skutek przeprowadzonych badań klinicz-
nych,

8	 		kosztów zabiegów lub leczenia nieuznanych w sposób naukowy  
i medyczny,

8	 	kosztów leczenia, których łączna wartość nie przekroczyła 50 zł,
8	 	kosztów leczenia powstałych w wyniku niestosowania się do zaleceń leka-

rza prowadzącego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego 
między innymi w zakresie ryzyk:
4	 	Śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego  

wypadku, oraz w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
4	 	Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku,
4	 	Zwrotu kosztów naprawy lub nabycia protez i środków  

pomocniczych,
4	 	Zwrotu kosztów operacji kosmetycznych,
4	 	Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
4	 	Dziennego świadczenia szpitalnego,
4	 	Pobytu na OIOM,
4	 	Pobytu w sanatorium,
4	 	Czasowej niezdolności do nauki lub pracy,
4	 	Zwrotu kosztów aktywizacji zawodowej,
4	 	Trwałej niezdolności do pracy,
4	 	Zwrotu kosztów rehabilitacji,
4	 	Zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego,
4	 	Poważnego zachorowania.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, z zastrzeżeniem ryzyk, których zakres został ograniczony do obszaru Polski – zgodnie z OWU.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne, grupowe ubezpieczenie osobowe (Dział II Grupa 1, 2, 9) – następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego należą:
4	 	opłacenie składki,
4	 	niezwłoczne, powiadomienie SIGNAL IDUNA o zwiększeniu ryzyka,
4	 	niezwłoczne, powiadomienie SIGNAL IDUNA o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego, przysyłając wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
4	 	umożliwienie SIGNAL IDUNA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody,
4	 	w razie zdarzenia ubezpieczeniowego starać się o złagodzenie skutków wypadku poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz wypełniając zalecenia lekarza.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Przelewem bankowym, jednorazowo lub w ratach (półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych), najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony 
ubezpieczeniowej. Terminy opłacania składki są wskazane w polisie.

Jak rozwiązać umowę?
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 
terminu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
•	 	Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub 

jej pierwszej raty.
•	 	Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
	 4	 	z dniem odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez jedną ze stron, 
	 4	 z upływem określonego w umowie okresu ubezpieczenia, 
	 4	 	z chwilą wypłaty świadczeń/odszkodowań w wysokości wyczerpującej sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia z tytułu poszczególnych 

świadczeń, 
	 4	 z chwilą śmierci Ubezpieczonego.
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