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Najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia
Szanowny Kliencie,
poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM.

Numer jednostki
redakcyjnej Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia dodatkowego
Lp.

Rodzaj informacji

NA WYPADEK ŚMIERCI
W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO
WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM,
WODNYM LUB POWIETRZNYM

1.

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia.

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
2.

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy
wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub ich obniżenia.

§ 2;
§ 3;
§ 11

§ 2;
§ 11;
§ 12
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

OKRES UBEZPIECZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

§ 1.

§ 6.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci
w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, zwane dalej „ogólnymi warunkami ubezpieczenia dodatkowego”, stosuje się
do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z SIGNAL IDUNA Życie Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jako uzupełnienie umów terminowego
ubezpieczenia na życie.

Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas oznaczony
określany w latach. Umowa ubezpieczenia dodatkowego nie może zostać zawarta
na okres krótszy niż rok oraz dłuższy niż do zakończenia umowy ubezpieczenia
podstawowego.

DEFINICJE

§ 7.

§ 2.

Zapisy dotyczące ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy
ubezpieczenia podstawowego stosuje się odpowiednio do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy ubezpieczenia dodatkowego.

Wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie:
1.	Umowa ubezpieczenia podstawowego – umowa ubezpieczenia na życie
zawarta na podstawie ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na
życie;
2.	Umowa ubezpieczenia dodatkowego – umowa ubezpieczenia zawarta na
podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego;
3. Suma ubezpieczenia – suma pieniężna określona w polisie, stanowiąca
podstawę do ustalania wysokości świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia
dodatkowego;
4.	Świadczenie – suma pieniężna, którą Ubezpieczyciel wypłaca w razie zajścia
zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia dodatkowego;
5.	Nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym –
nagłe, gwałtowne i nieoczekiwane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną
niezależną od woli Ubezpieczonego, zaistniałe w ruchu drogowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako pasażer, członek załogi lub
kierujący pojazdem szynowym, pasażerskim statkiem powietrznym lub wodnym, który uległ wypadkowi lub katastrofie bądź, któremu uległ Ubezpieczony
jako uczestnik wypadku drogowego lub katastrofy drogowej – pieszy, pasażer
lub kierujący rowerem albo motorowerem, pasażer bądź kierujący pojazdem
silnikowym.

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
§ 3.
Przedmiotem ubezpieczenia dodatkowego jest życie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, pod warunkiem, iż wypadek ten
miał miejsce w trakcie trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego oraz śmierć
Ubezpieczonego nastąpiła nie później niż przed upływem stu osiemdziesięciu dni
od daty tego wypadku.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
§ 4.
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz z umową ubezpieczenia podstawowego lub w trakcie jej trwania. Zapisy dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia podstawowego stosuje się odpowiednio do zawarcia umowy
ubezpieczenia dodatkowego.

UBEZPIECZONY
§ 5.
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta, o ile osoba wskazana
we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego jako Ubezpieczony
ukończyła osiemnaście lat, lecz jednocześnie nie ukończyła siedemdziesięciu lat.
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OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

ROZWIĄZANIE LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY
UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
§ 8.
Zapisy dotyczące rozwiązania umowy ubezpieczenia podstawowego stosuje się
odpowiednio do rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego. Umowa dodatkowa wygasa bądź rozwiązuje się również z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania
umowy ubezpieczenia podstawowego.

SKŁADKA Z TYTUŁU UMOWY
UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO
§ 9.
1.	Wysokość składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego
ustala się na podstawie taryfy składek Ubezpieczyciela, stosownie do wieku
Ubezpieczonego w dniu rozpoczęcia okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela
w ramach umowy ubezpieczenia dodatkowego, długości okresu ochrony ubezpieczeniowej dla umowy ubezpieczenia dodatkowego, wysokości
sumy ubezpieczenia oraz częstotliwości opłacania składek. Wysokość składki
może zostać podwyższona przez Ubezpieczyciela w wyniku przeprowadzonej dla potrzeb zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego oceny ryzyka
ubezpieczeniowego.
2.	Do opłacenia oraz skutków nieopłacenia składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego mają zastosowanie postanowienia dotyczące składki
należnej z tytułu umowy ubezpieczenia podstawowego.

ZMIANY W ROCZNICĘ UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 10.
1.	Ubezpieczający, za zgodą Ubezpieczyciela, może w rocznicę umowy ubezpieczenia podstawowego dokonać zmiany wysokości sumy ubezpieczenia
umowy ubezpieczenia dodatkowego. Ubezpieczający zobowiązany jest złożyć
wniosek o dokonanie zmian najpóźniej na trzydzieści dni przed rocznicą umowy ubezpieczenia podstawowego.
2.	W przypadku złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zmianę sumy ubezpieczenia, kwota zmiany składki ustalana jest na podstawie taryfy składek
Ubezpieczyciela, stosownie do kwoty zmiany sumy ubezpieczenia, czasu jaki
pozostał do końca okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia dodatkowego, częstotliwości opłacania składki, wyników oceny ryzyka w zakresie kwoty
zmiany sumy ubezpieczenia oraz wieku Ubezpieczonego w dniu dokonania
zmiany sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający ma prawo nie wyrazić zgody na
wysokość zaproponowanej przez Ubezpieczyciela zmienionej składki składając
oświadczenie w tej sprawie – w takim przypadku wysokość dotychczasowej
sumy ubezpieczenia oraz składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego nie ulega zmianom.
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3.	W umowie ubezpieczenia dodatkowego opłacanego składką regularną
Ubezpieczającemu w rocznicę umowy ubezpieczenia podstawowego przysługuje prawo do podwyższenia sumy ubezpieczenia zgodnie z wskaźnikiem
indeksacyjnym zaproponowanym przez Ubezpieczyciela. Zapisy umowy ubezpieczenia podstawowego dotyczące podwyższenia sumy ubezpieczenia oraz
składki w wyniku indeksacji stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia
dodatkowego.

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM
§ 11.
Z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym, pod warunkiem, iż wypadek ten miał miejsce
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego oraz śmierć Ubezpieczonego
nastąpiła nie później niż przed upływem stu osiemdziesięciu dni od daty tego
wypadku, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w wysokości
sumy ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
dodatkowego mają zastosowanie odpowiednie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia podstawowego. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w umowie ubezpieczenia
podstawowego używane są w tym samym znaczeniu.
Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku
nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zostały
zatwierdzone Uchwałą Nr 57/Z/2015 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 15 grudnia
2015 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie zawieranych od
dnia 01.01.2016 roku.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Jürgen Reimann

Agnieszka Kiełbasińska

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§ 12.
1.	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia
dodatkowego, jeżeli zdarzenie to nastąpiło w wyniku działań wojennych lub
stanu wojennego, czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub
terroru, rozruchach bądź zamieszkach, popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa.
2.	Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego, jeżeli śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku jest skutkiem pozostawiania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych lub środków farmakologicznych, za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza oraz w sposób przez
niego określony.
3.	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym został spowodowany w następstwie prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub
powietrznego bez wymaganych uprawnień.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
§ 13.
Zapisy dotyczące wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia podstawowego stosuje się odpowiednio do wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

5

SIGNAL IDUNA,
kompetentnym
partnerem
dla Twojej rodziny

SIGNAL IDUNA szczyci się ponad 100-letnim doświadczeniem, jako jedno z największych
towarzystw ubezpieczeniowych w Niemczech. Na rynku polskim istnieje od 2001 roku.
Oferuje ubezpieczenia: zdrowotne, turystyczne oraz życiowe.

Osobiste doradztwo jest dla nas ważne, dlatego staramy się być blisko Ciebie:

CENTRALA
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
tel.: 22 50 56 100, fax: 22 50 56 101
e-mail: info@signal-iduna.pl

POZNAŃ
ul. Bukowska 12 lok. 123, 60-810 Poznań
tel.: 61 82 74 884 do 86, fax: 22 50 56 385
e-mail: poznan@signal-iduna.pl

KRAKÓW
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków
tel.: 12 25 28 680, fax: 12 25 28 681
e-mail: krakow@signal-iduna.pl

WROCŁAW
Pl. Powstańców Śląskich 16, 53-314 Wrocław
tel.: 71 34 72 750, fax: 22 50 56 388
e-mail: wroclaw@signal-iduna.pl

SIGNAL IDUNA Życie Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

SIT 0217/0?.17

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31
infolinia 22 505 65 06
www.signal-iduna.pl
Rzecznik Finansowy – www.rf.gov.pl

