
 

 

UMOWA  GENERALNA UBEZPIECZENIA NR 200492 
z dnia 01.05.2012r. 

 
 zawarta pomiędzy: 
 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-208 Warszawa ul. 
Przyokopowa 31, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 42793,  
NIP 583-27-58-112, o kapitale akcyjnym w wysokości 37.310.000 zł, reprezentowaną przez: 
 
Violetta Lisowska   – Kierownik ds. Kluczowych Klientów 
Marzena  Jakubiec – Młodszy Specjalista ds. Ubezpieczeń Turystycznych  
 
zwaną dalej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
 
a 
Panem Wojciechem Cywińskim, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd 
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, pod numerem 526115, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
Wojciech Cywiński OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE, z siedzibą w Warszawie, 02-954, ul. Królowej 
Marysieńki 31 lok.9, NIP: 521-116-63-55 
 
zwaną dalej Biurem Podróży 
 
                                                                               § 1 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są:  
 
a)   następstwa nieszczęśliwych wypadków- 
osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie ich podróży na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

2. Przedmiotem ubezpieczenia osób mogą być również( opcja dodatkowa): 
a) rezygnacja z imprezy turystycznej  

 
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w :  

 
 Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonych uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 42/Z/2007 roku z dnia 07.08.2007 roku, stanowiących 
załącznik do niniejszej umowy. 

 Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej, zatwierdzonych 
uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Nr 65/Z/2010 z dnia 01.12.2010 roku,  
stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 

 
4. Ubezpieczenie zawiera się na rzecz osób trzecich (Ubezpieczonych), którymi są:  
 wszystkie osoby wyjeżdżające w ramach organizowanych i prowadzonych przez BIURO PODRÓŻY 

zorganizowanych wyjazdów grupowych i z dojazdem własnym, na zasadach wyłączności; 
 osoby wyznaczone przez BIURO PODRÓŻY do obsługi imprezy. 

 
§ 2 

Obowiązki Ubezpieczającego 
 

1. BIURO PODRÓŻY zobowiązuje się do: 
a) powiadomienia Ubezpieczonego o jego obowiązkach wynikających z umowy ubezpieczenia, 
b) udostępnienia Ubezpieczonemu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych w § 1 ust 2 , przed 

zawarciem Umowy Uczestnictwa, 
c) zawarcia w Umowie Uczestnictwa z Ubezpieczonym:  



 

 

 informacji o zakresie i sumach ubezpieczenia; 
 klauzuli o zwolnieniu lekarzy prowadzących leczenie Ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy 

lekarskiej oraz zezwolenia na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia, 
 informacji o postanowieniach odmiennych od OWU, 
 zapisu następującej treści: „Niżej podpisany…………………………………deklaruję za siebie i za innych 

uczestników imprezy w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem się z 
treścią i otrzymałem następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 42/Z/2007 roku z  dnia 07.08.2007 roku, Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Kosztów Imprezy Turystycznej, zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Nr 65/Z/2010 z 
dnia 01.12.2010 roku”. 

d) pośrednictwa w razie nieszczęśliwego wypadku w kontaktach ze służbą zdrowia, 
e) potwierdzenia na piśmie, dla potrzeb Ubezpieczonych, okoliczności zdarzenia objętego ubezpieczeniem,  
f) przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów 

związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających zakup usług 
turystycznych przez ubezpieczone osoby) oraz do ich udostępnienia na każde żądanie SIGNAL IDUNA 
Polska TU S.A. 

 
§ 3 

Sumy ubezpieczenia 
 

1. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków: 
 

  Wariant Ubezpieczenia NWI – trwały uszczerbek 

1 NNW dla dzieci, młodzieży i personelu szkół 
oraz zakładów opiekuńczych na koloniach, 
obozach i wczasach 

10  000  PLN 

 
2. Suma ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej jest ceną imprezy turystycznej, określaną każdorazowo 

przez ubezpieczonego w umowie zawartej z biurem podróży i nie może być wyższa niż 17 000 PLN. 

 
 

§ 4 
Okres ubezpieczenia 

 
1. W przypadku imprez grupowych:  

 ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży 
przez Ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od początku dnia określonego jako data rozpoczęcia 
imprezy w Umowie Uczestnictwa zawartej z  BIUREM PODRÓŻY; 

 ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. kończy się z chwilą zakończenia przez 
Ubezpieczonego podróży, nie później jednak niż z upływem dnia określonego jako data zakończenia 
imprezy w Umowie  Uczestnictwa. 

2. W przypadku imprez organizowanych przez BIURO PODRÓŻY „z dojazdem własnym uczestnika”: 
 ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna się na 24 godziny przed 

właściwym terminem rozpoczęcia imprezy wskazanym w Umowie Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż z 
chwilą rozpoczęcia podróży przez Ubezpieczonego; 

 ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. kończy się 24 godziny po właściwym terminie 
zakończenia imprezy wskazanym w Umowie Uczestnictwa, nie później jednak niż z chwilą zakończenia 
przez Ubezpieczonego podróży. 

3. Przedłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej może nastąpić jedynie przed zakończeniem imprezy określonej 
w poprzedniej Umowie Uczestnictwa i wymaga zawarcia przez  BIURO PODRÓŻY nowej umowy z klientem. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
§ 5 

Składka 
 

1. Składka ubezpieczeniowa następstw nieszczęśliwych wypadków jest naliczana za osobę korzystającą z usług 
turystycznych sprzedanych przez BIURO PODRÓŻY, za każdą rozpoczętą dobę udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. W przypadku imprez „z dojazdem własnym 
uczestnika”, za czas dojazdu określony w §4 ust.2 umowy, nie jest pobierana składka. 

 
2. Wysokość składki za poszczególne ubezpieczenia przedstawia poniższa tabela: 
 

Składka za ubezpieczenie Wysokość składki 
 

Kod wariantu 

1 
NNW dla dzieci , młodzieży i personelu szkół oraz 
zakładów opiekuńczych na wycieczkach, koloniach, 
obozach i wczasach  

1 dzień - 0,50 PLN 
 

 
 

101 

2 Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej  2,4 % ceny imprezy 30 

 

 
§ 6 

Prowizja 
 

1. Stawka składki za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (SIGNAL IDUNA NNW na terenie RP) 
oraz kosztów imprezy turystycznej (SIGNAL IDUNA KIT) jest stawką netto. BIURO PODRÓŻY nie otrzymuje 
prowizji. 

 
    

§7 
System rozliczeń 

 
1. BIURO PODRÓŻY zobowiązane jest: 
 najpóźniej w dniu wyjazdu osób ubezpieczonych (dla SIGNAL IDUNA NNW), 
 W dniu wykupienia ubezpieczenia SIGNAL IDUNA  Koszty Imprezy Turystycznej; 

      W skuteczny sposób (e-mail: listy@signal –iduna.pl, faxem: 022 50-56-381) przekazać do SIGNAL  
      IDUNA Polska TU S.A. w formie numerowanych list ewidencję osób ubezpieczonych w formie   
      określonej  w Załączniku nr 1 a i 1b. 
2. BIURO PODRÓŻY zobowiązane jest potwierdzać, przesłane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w 
terminie wskazanym przez uprawnionego pracownika Signal Iduna Polska TU S.A., miesięczne rozliczenie 
składki, będące zbiorczym zestawieniem przekazanej wcześniej ewidencji osób ubezpieczonych, sporządzone w 
formie określonej w Załączniku nr 2. 

3. BIURO PODRÓŻY zobowiązane jest do opłacania składki z dołu, za miniony miesięczny okres tj. do 10 dnia 
miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na konto SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń 

S.A. Nr 91114016611023000000200492 
4. Jeżeli składka nie zostanie opłacona w terminie, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wezwie BIURO 
PODRÓŻY do dokonania zapłaty, wyznaczając 7 dniowy termin na jej dokonanie oraz określając skutki prawne 
dalszej zwłoki. 
5. W przypadku uchylania się przez BIURO PODRÓŻY od regulowania płatności, SIGNAL IDUNA Polska TU 
S.A. może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu zgodnie z ust 3, korzystając dla 
uregulowania powstałych zobowiązań BIURA PODRÓŻY z przedłożonego przez nie weksla In blanco. 
6. BIURO PODRÓŻY przedkłada do kontroli na żądanie uprawnionego pracownika SIGNAL IDUNA Polska 
TU S.A. pełny wykaz imiennych list uczestników wyjazdów oraz inne dokumenty dotyczące organizowanych 
imprez, mające związek z niniejszym ubezpieczeniem. 
 

 
 



 

 

 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia  01.05.2012 r. 
2. Umowa została zawarta na 2 lata, do dnia 30.04.2014 r. i jeżeli nie zostanie skutecznie wypowiedziana, 

przedłuża się ją automatycznie o kolejne 2 lata. Wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli zostało wypowiedziane 
na piśmie i przesłane listem poleconym, najpóźniej na 3 miesiące przed datą wygaśnięcia umowy.  

3. BIURO PODRÓŻY  nie jest uprawnione do prowadzenia akcji reklamowych i promocyjnych, związanych z 
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., bez uzyskania wcześniejszej akceptacji SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
W szczególności – bez wcześniejszej zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. – nie może dokonywać 
 czynności reklamowych dotyczących SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w ogólności oraz czynności 
 promocyjnych dotyczących konkretnej oferty produktowej w jakichkolwiek mediach, zwłaszcza z 
wykorzystaniem logo oraz nazwy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.  

4. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zastrzega sobie prawo do przetwarzania podanych do jej  wiadomości 
danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług świadczonych przez spółkę, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny rzeczowo 

właściwy dla siedziby SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden przeznaczony dla 

BIURA PODRÓŻY, jeden egzemplarz przeznaczony dla SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
 
 
w imieniu SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.    w imieniu BIURA PODRÓŻY 

   


