
Aneks nr 2
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

zatwierdzonych uchwałą nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z dnia 27.03.2013 r. oraz zmienionych uchwałą nr 37/Z/2015 Zarządu z dnia 17.06.2015 r.
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W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzonych uchwałą nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 27.03.2013 r. oraz zmienionych uchwałą nr 37/Z/2015 Zarządu z dnia 17.06.2015 r. 
(zwanych dalej OWU) wprowadza się następujące zmiany:

I.

1) Zapisy § 1 zostają poprzedzone informacjami w poniższym brzmieniu:

Najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia 

Szanowny Kliencie,

poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

Lp. Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej 

Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia 

Kosztów Imprezy Turystycznej

1.
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia.
§ 8; § 9; § 10; § 11

2.

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy 

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń  

lub ich obniżenia.

§ 2 ust. 2, 6, 7, 8, 9,  

13, 15, 18, 19, 23,  

25, 26, 27; 

§ 3 ust. 10; 

§ 4; 

§ 12; 

§ 17 ust. 4



2) w § 3 ust. 6 – 8 otrzymują brzmienie:

	 6.	 	Ubezpieczający	 zobowiązany	 jest	 do	 doręczenia	 Ubezpieczonemu	
OWU	 przed	 objęciem	 Ubezpieczonego	 ochroną	 Ubezpieczeniową	
oraz	powiadomienia	Ubezpieczonego	o	jego	obowiązkach	wynika-
jących	z	umowy	ubezpieczenia.	OWU	przekazywane	są	Ubezpieczo-
nemu	na	piśmie	lub	na	innym	trwałym	nośniku,	jeżeli	Ubezpieczony	
wyrazi	na	to	zgodę.

	 7.	 	Prawa	wynikające	 z	 umowy	 ubezpieczenia	 przysługują	 osobie,	 na	
rzecz	 której	 zawarto	ubezpieczenie.	Ubezpieczony	 jest	obok	Ubez-
pieczającego	odpowiedzialny	za	dotrzymanie	obowiązków	wynika-
jących	z	umowy	ubezpieczenia.	Za	zapłatę	składki	ubezpieczeniowej	
odpowiedzialny	jest	wyłącznie	Ubezpieczający.	

	 8.	 	Jeżeli	nie	uzgodniono	inaczej	umowa	ubezpieczenia	musi	zawierać:	
imię,	nazwisko,	datę	urodzenia	lub	numer	PESEL	(w	przypadku	oby-
wateli	 Rzeczypospolitej	 Polskiej)	 oraz	 miejsce	 zamieszkania	 Ubez-
pieczonego	 lub	 pełną	 nazwę,	 NIP	 i	 adres	 firmy,	 przedsiębiorstwa	
lub	 instytucji.	 Dodatkowo	Ubezpieczający	 jest	 zobowiązany	 podać	
do	wiadomości	SIGNAL	IDUNA,	wszystkie	znane	sobie	okoliczności	
mające	 wpływ	 na	 zwiększenie	 prawdopodobieństwa	 wystąpienia	
zdarzenia	 ubezpieczeniowego,	 o	 które	 SIGNAL	 IDUNA	pytał	 przed	
zawarciem	umowy	ubezpieczenia.	W	razie	zawarcia	umowy	na	cu-
dzy	 rachunek,	obowiązek	określony	w	zdaniu	poprzednim	spoczy-
wa	 zarówno	 na	 Ubezpieczającym	 jak	 i	 na	 Ubezpieczonym,	 chyba	
że	Ubezpieczony	nie	wiedział	o	zawarciu	umowy	na	jego	rachunek.	
Jeżeli	SIGNAL	IDUNA	zawarło	umowę	ubezpieczenia	mimo	braku	od-
powiedzi	na	poszczególne	pytania,	pominięte	okoliczności	uważa	się	
za	nieistotne.

3)  w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

	 7.	 	Ochrona	 ubezpieczeniowa	 wszystkich	 Ubezpieczonych	 kończy	 się	 
z	 chwilą	 odstąpienia	 przez	 Ubezpieczającego	 od	 umowy	 ubezpie-
czenia.	

4)  § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

	 1.	 	Od	umowy	ubezpieczenia	zawartej	na	okres	dłuższy	niż	6	miesięcy	
Ubezpieczający	ma	prawo	odstąpienia	w	terminie	30	dni,	a	w	przy-
padku	gdy	Ubezpieczający	jest	przedsiębiorcą,	w	terminie	7	dni	od	
daty	 zawarcia	umowy.	 Jeżeli	najpóźniej	w	chwili	 zawarcia	umowy	
SIGNAL	IDUNA	nie	poinformowała	Ubezpieczającego	będącego	kon-
sumentem	o	prawie	odstąpienia	od	umowy,	termin	30	dni	biegnie	
od	dnia,	w	którym	Ubezpieczający	będący	konsumentem	dowiedział	
się	o	 tym	prawie.	Odstąpienie	od	umowy	ubezpieczenia	nie	zwal-
nia	Ubezpieczającego	z	obowiązku	zapłaty	składki	za	okres,	w	jakim	 
SIGNAL	IDUNA	udzielała	ochrony	ubezpieczeniowej.

5)  w § 13 w miejsce wykreślonego aneksem nr 1 ust. 3 dodaje się 
poniższy zapis nadając mu numer 3

	 3.	 	O	 każdym	 zdarzeniu	 szkodowym	 Ubezpieczony	 zobowiązany	 jest	
powiadomić	 SIGNAL	 IDUNA	 niezwłocznie,	 nie	 później	 jednak	 niż	 
w	ciągu	7	dni	od	daty	powzięcia	o	nim	wiadomości.	

6)  w § 13 dodaje się ust. 4 – 8 w poniższym brzmieniu:

	 4.	 	Po	 otrzymaniu	 zawiadomienia	 o	 zdarzeniu	 szkodowym	 objętym	
ochroną,	w	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 tego	 zawiadomie-
nia,	SIGNAL	IDUNA	informuje	o	tym	Ubezpieczonego	 lub	Ubezpie-
czającego,	jeżeli	nie	są	oni	osobami	występującymi	z	tym	zawiado-
mieniem,	oraz	podejmuje	postępowanie	dotyczące	ustalenia	stanu	
faktycznego	zdarzenia,	zasadności	zgłoszonych	roszczeń	i	wysokości	
świadczenia,	 a	 także	 informuje	 osobę	występującą	 z	 roszczeniem,	
na	 piśmie	 lub	w	 inny	 sposób,	 na	 który	 osoba	 ta	wyraziła	 zgodę,	
jakie	 dokumenty	 są	 potrzebne	 do	 ustalenia	 odpowiedzialności	 
SIGNAL	IDUNA	lub	wysokości	świadczenia,	jeżeli	 jest	to	niezbędne	
do	dalszego	prowadzenia	postępowania.	

	 5.	 	Za	pisemną	 zgodą	Ubezpieczonego,	 SIGNAL	 IDUNA	może	uzyskać	
od	 podmiotów	 wykonujących	 działalność	 leczniczą	 w	 rozumieniu	
przepisów	o	działalności	leczniczej,	które	udzielały	świadczeń	zdro-
wotnych	Ubezpieczonemu,	informacje	o	okolicznościach	związanych	
z	weryfikacją	podanych	przez	Ubezpieczonego	danych	o	jego	stanie	
zdrowia,	z	wyłączeniem	badań	genetycznych,	ustaleniem	prawa	do	
świadczenia	z	umowy	ubezpieczenia	i	wysokości	tego	świadczenia.	
Za	pisemną	zgodą	Ubezpieczonego	SIGNAL	IDUNA	może	nadto	uzy-
skać	od	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	dane	o	nazwach	i	adresach	
świadczeniodawców,	 którzy	 udzielili	 świadczeń	 opieki	 zdrowotnej	 
w	związku	z	wypadkiem	lub	zdarzeniem	będącym	podstawą	usta-
lenia	 jego	 odpowiedzialności	 oraz	 wysokości	 odszkodowania	 lub	
świadczenia.

	 6.	 	W	 przypadku,	 gdy	 Ubezpieczony	 powziął	 informację	 o	 wszczęciu	
wobec	 niego	 postępowania	 przygotowawczego	 bądź	wystąpienia	
na	drogę	sądową,	obowiązany	jest	on	niezwłocznie	poinformować	
o	 tym	 fakcie	 SIGNAL	 IDUNA	nawet,	w	przypadku	gdy	 sam	 zgłosił	
zaistnienie	zdarzenia	szkodowego.

	 7.	 	Ubezpieczony	 zobowiązany	 jest	 użyć	 wszelkich	 dostępnych	 mu	
środków	w	 celu	 zmniejszenia	 szkody	 oraz	 niedopuszczenia	 do	 jej	
zwiększenia.	Zobowiązany	jest	on	również	umożliwić	SIGNAL	IDUNA	
dokonanie	czynności	niezbędnych	w	celu	ustalenia	okoliczności	po-
wstania	szkody,	zasadności	i	wysokości	roszczenia.

	 8.	 	Ubezpieczony	 jest	zobowiązany	do	powiadomienia	SIGNAL	 IDUNA	
S.A.,	czy	posiada	inny	dokument	ubezpieczeniowy	niż	ten	wystawio-
ny	przez	SIGNAL	IDUNA,	o	takim	samym	zakresie	ryzyka.

7)  § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16.

Sposób rozpatrywania reklamacji, sąd właściwy do rozstrzygania sporów

	 1.	 	Ubezpieczający,	Ubezpieczony	lub	Uprawniony	z	umowy	ubezpiecze-
nia,	będący	osobą	fizyczną	 (zwany	dalej	„Klientem”)	może	składać	
skargi,	 zażalenia	 i	 reklamacje,	 zawierające	 zastrzeżenia	 dotyczące	
usług	świadczonych	przez	SIGNAL	IDUNA	(zwane	dalej	łącznie	„re-
klamacjami”).	

	 2.	 	Reklamację	można	zgłaszać	w	następujących	miejscach	i	formie:	
	 	 a)	 	pisemnie	 za	 pośrednictwem	 poczty,	 kuriera	 lub	 posłańca	 na	 

adres:	 SIGNAL	 IDUNA	 Polska	 TU	 S.A.,	 ul.	 Przyokopowa	 31,	 
01-208	Warszawa,

	 	 b)	 	faksem	na	numer:	22	50	56 101,	
	 	 c)	 	pocztą	elektroniczną: reklamacje@signal-iduna.pl,	
	 	 d)	 	telefonicznie,	pod	numerem	0 801 120 120	lub	22	50	56 506,	
	 	 e)	 	osobiście	w	siedzibie	SIGNAL	IDUNA	(adres	jak	wyżej)	lub	Regional-

nym	Centrum	Obsługi	Ubezpieczeń	(dane	kontaktowe	Regional-
nych	Centrów	Obsługi	Ubezpieczeń	SIGNAL	IDUNA	podane	są	na	
stronie	internetowej	spółki	pod	adresem:	www.signal-iduna.pl/ 
signaliduna/kontakt)	i	na	bieżąco	aktualizowane.	

	 3.	 	Reklamacja	powinna	zawierać	dane	kontaktowe	Klienta	umożliwia-
jące	identyfikację	i	kontakt	w	celu	udzielenia	odpowiedzi	(imię	i	na-
zwisko,	adres,	numer	umowy	ubezpieczenia/polisy,	której	reklamacja	
dotyczy	lub	numer	sprawy	dotyczącej	roszczenia,	nadany	wcześniej	
przez	SIGNAL	IDUNA).	

	 4.	 	SIGNAL	 IDUNA	 rozpatruje	 reklamację	 i	 udziela	 na	 nią	 odpowiedzi	
niezwłocznie,	nie	później	niż	w	terminie	30	dni	od	dnia	jej	otrzyma-
nia,	chyba	że	mają	miejsce	szczególnie	skomplikowane	okoliczności,	
uniemożliwiające	 rozpatrzenie	 reklamacji	 i	 udzielenia	 odpowiedzi	 
w	tym	terminie.	W	takiej	sytuacji	SIGNAL	IDUNA	poinformuje	Klien-
ta,	 który	 złożył	 reklamację,	 o	 przyczynach	 opóźnienia,	 okoliczno-
ściach,	 które	muszą	 zostać	 ustalone	 dla	 rozpatrzenia	 sprawy	 oraz	
określi	 przewidywany	 termin	 rozpatrzenia	 reklamacji	 i	 udzielenia	
odpowiedzi,	który	nie	może	przekroczyć	60	dni	od	dnia	otrzymania	
reklamacji.	W	przypadku	niedotrzymania	powyższych	terminów	roz-
patrzenia	reklamacji	i	udzielenia	odpowiedzi,	reklamację	uważa	się	
za	rozpatrzoną	zgodnie	z	wolą	Klienta.	

	 5.	 	Odpowiedź	na	reklamację	jest	udzielana	w	formie	papierowej	lub	za	
pomocą	innego	trwałego	nośnika	informacji,	a	na	wniosek	Klienta	–	
może	być	również	dostarczona	pocztą	elektroniczną.		



Wiceprezes	Zarządu

Agnieszka	Kiełbasińska

Prezes	Zarządu

Jürgen	Reimann

	 6.	 	Klient	może	 też	 składać	 skargi	 i	 zażalenia	na	działalność	Ubezpie-
czyciela	do	Komisji	Nadzoru	Finansowego,	Rzecznika	Finansowego,	
miejskiego	 lub	powiatowego	Rzecznika	Konsumentów	oraz	 innych	
organów	zajmujących	się	ochroną	klientów	podmiotów	rynku	finan-
sowego.	

	 7.	 	Spory	wynikające	 z	 Umowy	 ubezpieczenia	mogą	 być	 rozpatrywa-
ne	przez	sądy	polubowne	przy	Rzeczniku	Finansowym	oraz	Komisji	
Nadzoru	Finansowego	zgodnie	z	regulaminami	tych	sądów.	

	 8.	 	Powództwo	o	roszczenia	wynikające	z	umowy	ubezpieczenia	można	
wytoczyć	albo	według	przepisów	o	właściwości	ogólnej	albo	przed	
sądem	właściwym	dla	miejsca	 zamieszkania	 lub	 siedziby	Ubezpie-
czającego,	 Ubezpieczonego,	 Uprawnionego	 lub	 innego	 uprawnio-
nego	z	umowy	ubezpieczenia,	a	także	przed	sądem	właściwym	dla	
miejsca	zamieszkania	lub	siedziby	spadkobiercy	Ubezpieczonego	lub	
spadkobiercy	uprawnionego	z	umowy	ubezpieczenia.

	 9.	 	SIGNAL	IDUNA	podlega	nadzorowi	Komisji	Nadzoru	Finansowego.

8)  W § 18 w niezmienionym brzmieniu pozostaje ust. 4, który otrzy-
muje numer 7 a ust. 1 – 6 otrzymują brzmienie: 

	 1.	 	SIGNAL	 IDUNA	 udostępnia	 OWU	 na	 stronie	 internetowej	 www. 
signal-iduna.pl oraz	w	siedzibie	SIGNAL	IDUNA	nieodpłatnie	w	for-
mie	umożliwiającej	 ich	pozyskanie,	odtwarzanie,	utrwalanie	 i	dru-
kowanie.

	 2.	 	Wprowadzenie	 do	 umowy	 ubezpieczenia	 postanowień	 dodatko-
wych	lub	odmiennych	od	OWU	wymaga	zachowania	formy	pisemnej	
pod	rygorem	nieważności.

	 3.	 	Wszelkie	zawiadomienia	 i	oświadczenia	wysyłane	są	odpowiednio	
na	adres	siedziby,	miejsca	zamieszkania	lub	na	adres	korespondencji	
adresata.	

	 4.	 	Wszelkie	zawiadomienia	 i	 zaświadczenia	SIGNAL	 IDUNA,	Ubezpie-
czonego,	Ubezpieczającego,	Uprawnionego	i	osoby	składającej	rosz-
czenie	w	związku	z	umową	ubezpieczenia,	powinny	być	składane	na	
piśmie	pod	rygorem	nieważności,	za	pokwitowaniem	lub	przesyłane	
listem	poleconym,	chyba	że	postanowienia	OWU	lub	umowy	ubez-
pieczenia	dopuszczają	inną	formę.

	 5.	 	Ubezpieczony,	 Ubezpieczający,	 Uprawniony	 lub	 osoba	 składająca	
roszczenie	mają	obowiązek	poinformować	SIGNAL	IDUNA	o	zmianie	
adresu.	

	 6.	 	W	sprawach	nieuregulowanych	w	niniejszych	OWU	mają	 zastoso-
wanie	przepisy	Kodeksu	Cywilnego	oraz	Ustawy	z	dnia	11	września	
2015	r.	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekuracyjnej.

II.

1) Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

2)  Niniejszy Aneks nr 2 został zatwierdzony uchwałą nr 70/Z/2015  
Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z dnia 15.12.2015 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od 
01.01.2016 r.


