
 

 

 

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH 

WYPADKÓW  

 

 

Ubezpieczający:  KS Avia Kamionki 

     

 

Ubezpieczeni: zawodnicy Ubezpieczającego: grupę 199 zawodników amatorskiej piłki nożnej 

w wieku 6-16 lat oraz 20 seniorów (18-30 lat) amatorskiej ligi: 219 osób 

 

Forma ubezpieczenia:          bezimienna  

 

Okres ubezpieczenia: rok 

 

Czas ochrony: podczas zawodów / treningów oraz dojazd na / zawody / treningi 

 

Zakres Ubezpieczenia: 1. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW 

 2. Trwały uszczerbek na zdrowiu – tabela nr 3 

 3. Refundacja kosztów operacji kosmetycznych w wyniku NW 

 4. Refundacja kosztów nabycia lub naprawy protez w wyniku NW 

 5. Refundacja kosztów leczenia poniesionych na terenie RP w wyniku NW 

 6. Refundacja kosztów rehabilitacji poniesionych w wyniku NW 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zakres i warianty ubezpieczenia: 

Suma ubezpieczenia/Rodzaj świadczenia 8 000 PLN 

Uszczerbek na zdrowiu 1% 80 PLN 

Śmierć w wyniku NW  8 000 PLN 

Koszty naprawy lub nabycia protez i środków 

pomocniczych 
800 PLN 

Koszty operacji kosmetycznych 800 PLN 

Koszy leczenia 1 200 PLN 

Koszty rehabilitacji 800 PLN 

Składka za osobę 26 PLN 

Składka za grupę  5 694 PLN 

 

Opis świadczeń: 

1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego: 

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową nastąpi śmierć 

Ubezpieczonego, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaci świadczenie na wypadek śmierci w wysokości  

100% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

 

2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: 

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową doszło do trwałego 

uszczerbku na zdrowiu, SIGNAL IDUNA Polska TU SA. wypłaca świadczenie  w wysokości określonej 

odpowiednim procentem sumy ubezpieczenia zgodnie z TABELĄ nr 3 stanowiącą załącznik nr 3 do 

OWU.  

 



 

 

3. Refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez lub środków pomocniczych: 

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. refunduje koszty naprawy lub nabycia protez lub środków 

pomocniczych, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową ubezpieczenia.  Refundacja 

kosztów naprawy lub nabycia protez lub środków pomocniczych poniesionych w związku z 

nieszczęśliwym wypadkiem następuje w oparciu o dostarczone oryginały rachunków do wysokości 

10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Koszty nabycia protez lub środków pomocniczych refunduje się, jeżeli powstały one w ciągu 2 lat od 

daty wypadku i nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innych umów ubezpieczenia. 

 

4. Refundację kosztów niezbędnych operacji kosmetycznych:  

1) Jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku powłoki ciała (skóra) Ubezpieczonego ulegną 

uszkodzeniu lub deformacji w taki sposób, że po zakończeniu leczenia wygląd Ubezpieczonego 

będzie trwale zeszpecony i zdecyduje się on na poddanie się operacji kosmetycznej w celu 

usunięcia tej deformacji oraz gdy operacja taka znajduje uzasadnienie medyczne, SIGNAL IDUNA 

Polska TU S.A. po analizie zasadności wykonania operacji, refunduje po przedstawieniu 

stosownych oryginał rachunków, koszty operacji, tzn. honoraria lekarskie, koszty pobytu w 

szpitalu, koszty lekarstw, materiałów opatrunkowych oraz innych środków leczniczych zaleconych i 

przepisanych przez lekarza do wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku 

na zdrowiu. Refundacja nie obejmuje kosztów protetyki stomatologicznej. 

2) SIGNAL IDUNA Polska TU. S.A  refunduje koszty niezbędnych operacji kosmetycznych pod 

warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków oraz jeżeli koszty niezbędnych operacji kosmetycznych nie zostały pokryte z 

ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia. 

 

5.    Refundacja kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. refunduje udokumentowane koszty leczenia, które zostały 

poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym 

umową ubezpieczenia, niezależnie od miejsca wystąpienia wypadku pod warunkiem że poniesione 

zostały w okresie 2 lat od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku przy czym za koszty 

leczenia nie uważa się kosztów poniesionych na rehabilitację. 

2) Z odpowiedzialności wyłączone są koszty leczenia infekcji z wyjątkiem sytuacji, w których zarazki 

chorobotwórcze dostały się do organizmu Ubezpieczonego w wyniku ran odniesionych w 

nieszczęśliwym wypadku objętym ubezpieczeniem. 



 

 

3) SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. refunduje koszty leczenia do wysokości 15% lub 20% sumy 

ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie ubezpieczenia, lecz 

nie więcej niż 15.000 zł. 

4) Koszty leczenia zaleconego przez lekarza, potwierdzone wpisem w dokumentacji medycznej, 

które podlegają refundacji to: 

 koszty leczenia ambulatoryjnego/szpitalnego, 

 koszty lekarstw, i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 

 koszty transportu medycznego wymaganego stanem zdrowia Ubezpieczonego, 

 koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie 

leczenia, 

 honoraria lekarskie. 

5) SIGNAL IDUNA Polska TU. S.A  refunduje koszty leczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod 

warunkiem istnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków oraz jeżeli koszty leczenia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej 

umowy ubezpieczenia. 

 

6. Refundacja kosztów rehabilitacji:  

1) SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. refunduje udokumentowane koszty rehabilitacji, uzasadnione 

okolicznościami danego zdarzenia,  które zostały poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie 2 lat od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.  

2) Koszty rehabilitacji zwracane są do wysokości 10% sumy ubezpieczenia trwałego uszczerbku na 

zdrowiu nie więcej niż 10.000 zł. 

3) SIGNAL IDUNA Polska TU. S.A  refunduje koszty rehabilitacji  pod warunkiem istnienia 

odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz jeżeli koszty 

rehabilitacji nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia. 

 

Warunki Ubezpieczenia 

Podstawą zawarcia ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla 

Klienta Grupowego zatwierdzone Uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.  

nr 72/Z/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.  

 

 

  


