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4) Dziecko - osoba niepe∏noletnia, która nie ukoƒczy∏a
18 roku ˝ycia.
5) Aktywizacja zawodowa - przeszkolenie Ubezpieczonego umo˝liwiajàce podj´cie innej pracy zawodowej ni˝ ta jakà Ubezpieczony wykonywa∏ przed zajÊciem nieszcz´Êliwego wypadku, a której dalsze wykonywanie, ze wzgl´du na stan zdrowia, jest aktualnie niemo˝liwe.
6) Nieszcz´Êliwy wypadek - nag∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, w nast´pstwie którego
Ubezpieczony niezale˝nie od swojej woli, dozna∏
trwa∏ego uszkodzenia cia∏a rozstroju zdrowia lub
zmar∏. Za nieszcz´Êliwy wypadek uwa˝a si´ tak˝e sytuacj´, gdy na skutek nadmiernego wysi∏ku fizycznego koƒczyn lub kr´gos∏upa nastàpi zwichni´cie stawu, naciàgni´cie lub zerwanie mi´Êni, Êci´gien, wiàzade∏ lub torebek stawowych.
7) Nieszcz´Êliwy wypadek przy pracy - wypadek
jakiego dozna∏ Ubezpieczony w zwiàzku z pracà: podczas lub w zwiàzku z wykonywaniem zwyk∏ych czynnoÊci pracowniczych albo poleceƒ prze∏o˝onych,
z wykonywaniem czynnoÊci w interesie pracodawcy,
w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy
w drodze mi´dzy siedzibà pracodawcy a miejscem
wykonywania obowiàzków wynikajàcych ze stosunku
pracy, w czasie trwania podró˝y s∏u˝bowej, chyba, ˝e
wypadek zosta∏ spowodowany zachowaniem, które
nie pozostawa∏o w zwiàzku z pracà.
8) Nieszcz´Êliwy wypadek w drodze do pracy lub
w drodze z pracy - nieszcz´Êliwy wypadek jakiego
Ubezpieczony dozna∏ w drodze od miejsca zamieszkania do pracy lub z pracy do miejsca zamieszkania,
je˝eli droga ta by∏a drogà najkrótszà lub najdogodniejszà dla Ubezpieczonego ze wzgl´dów komunikacyjnych i nie zosta∏a przerwana.
9) Zawa∏ serca - martwica wycinka mi´Ênia sercowego powstajàca na skutek ustania dop∏ywu krwi z powodu niedro˝noÊci naczynia wieƒcowego.
10) Udar mózgu - uszkodzenie mózgu na skutek jego
ogniskowego niedokrwienia, wynaczynienia krwi lub
zatoru t´tnicy Êródczaszkowej materia∏em pochodzàcym z uk∏adu krwionoÊnego. Ubezpieczenie obejmuje
równie˝ krwotok podpaj´czynówkowy na skutek p´kni´cia wrodzonego t´tniaka wewnàtrzczaszkowego.
11) Szpital - zak∏ad opieki zdrowotnej, prowadzàcy lecznictwo zamkni´te, posiadajàcy sprz´t medyczny
i chirurgiczny wykorzystywany do hospitalizacji cho-

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,
stanowià podstaw´ zawierania przez SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., zwane dalej SIGNAL IDUNA
Polska, umów ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami
organizacyjnymi, które nie posiadajà osobowoÊci prawnej,
zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi.
2. Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na
w∏asnà rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, Ubezpieczonego, którego ˝ycie i zdrowie obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby
trzeciej, postanowienia dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogà
byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
4. Wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne,
o których mowa w ust. 3 powinny byç sporzàdzone na piÊmie i w pe∏nym brzmieniu do∏àczone do umowy ubezpieczenia, pod rygorem ich niewa˝noÊci.

DEFINICJE
§2
1. Poj´cia u˝ywane w niniejszych OWU definiuje si´ w nast´pujàcy sposób:
1) Ubezpieczony - osoba fizyczna, posiadajàca obywatelstwo polskie i zamieszkujàca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoba przebywajàca na terenie
RP na podstawie karty sta∏ego lub czasowego pobytu, na rzecz której zawarto umow´ ubezpieczenia.
2) Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci
prawnej, zawierajàca z SIGNAL IDUNA Polska. umow´
ubezpieczenia i zobowiàzana do op∏acenia sk∏adki
ubezpieczeniowej.
3) Uprawniony - osoba/osoby lub podmioty wskazane
pisemnie przez Ubezpieczonego uprawnione do odbioru Êwiadczenia w razie Êmierci ubezpieczonego.
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13)

14)

15)

16)

17)
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20)

rych lub osób z uszkodzeniami cia∏a, zapewniajàcy
ca∏odobowà opiek´ piel´gniarskà, oraz posiadajàcy
zezwolenia na dzia∏alnoÊç wydane przez w∏aÊciwe
organy i umieszczony w rejestrze szpitali.
Proteza - mechaniczny przyrzàd lub aparat, zast´pujàcy kszta∏tem i funkcjà brakujàcà cz´Êç cia∏a tzw. proteza kinetyczna zast´pujàca koƒczyn´ czy uz´bienie.
Ârodki pomocnicze - sà to przedmioty wspomagajàce funkcjonowanie narzàdów np.: s∏uchu, wzroku,
ruchu. Mogà nimi byç np.: ró˝ne typy aparatów s∏uchowych, okulary, ko∏nierze szyjne, kule itp.
Pe∏ny czas ochrony ubezpieczeniowej - okreÊla
odpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska z tytu∏u
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków za zdarzenia,
jakim mo˝e ulec Ubezpieczony przez 24 godziny na
dob´.
Ograniczony czas ochrony ubezpieczeniowej okreÊla odpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska z tytu∏u nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków za zdarzenia,
jakim mo˝e ulec Ubezpieczony podczas okreÊlonej
w umowie ubezpieczenia pracy zawodowej/nauki
a tak˝e w drodze do/z pracy/szko∏y.
Trwa∏y uszczerbek na zdrowiu - zaburzenia czynnoÊci uszkodzonego organu (narzàdu) lub uk∏adu, powodujàce ich trwa∏à dysfunkcj´.
Trwa∏a niezdolnoÊç do pracy - trwa∏a i ca∏kowita
niezdolnoÊç do wykonywania przez Ubezpieczonego
jakiejkolwiek pracy zarobkowej w warunkach innych
ni˝ warunki pracy chronionej, orzeczona przez lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i zaakceptowana przez SIGNAL IDUNA Polska.
Wyczynowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych
Zawodowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych po∏àczone z czerpaniem dochodu z uprawianej dyscypliny sportu.
Ekspedycja - zorganizowana wyprawa majàca na
celu zrealizowanie wytyczonych zadaƒ o charakterze
sportowym bàdê naukowym, charakteryzujàca si´
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi.

3. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta:
1) w zakresie podstawowym,
2) w zakresie dodatkowym.
4. Umowa ubezpieczenia zawarta z Ubezpieczajàcym mo˝e
obejmowaç:
1) pe∏ny czas ochrony ubezpieczeniowej (24 godziny na dob´),
2) ograniczony czas ochrony ubezpieczeniowej.
5. Ubezpieczeniem mogà zostaç obj´te osoby, które w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukoƒczy∏y 65 roku ˝ycia. W przypadku zawarcia umowy w formie zbiorowej
lub kontynuacji indywidualnych umów ubezpieczenia,
ubezpieczeniem mogà byç obj´te osoby, które nie przekroczy∏y 70 roku ˝ycia.
§4
1. Zakres Podstawowy obejmuje:
1) Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego,
2) Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
3) refundacj´ kosztów naprawy lub nabycia protez
i Êrodków pomocniczych,
4) refundacj´ kosztów niezb´dnych operacji kosmetycznych.
2. Zakres Dodatkowy mo˝e obejmowaç:
1) refundacj´ kosztów leczenia na terenie RP,
2) dzienne Êwiadczenie szpitalne zwiàzane z nieszcz´Êliwym wypadkiem,
3) zasi∏ek dzienny z tytu∏u czasowej niezdolnoÊci do pracy lub nauki,
4) Êwiadczenia z tytu∏u zawa∏u serca lub udaru mózgu,
5) refundacj´ kosztów aktywizacji zawodowej,
6) Êwiadczenia z tytu∏u trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy,
3. W umowach ubezpieczenia w formie indywidualnej nie
dopuszcza si´ mo˝liwoÊci obj´cia ubezpieczeniem:
1) zawa∏u serca lub udaru mózgu,
2) trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy,
4. Ochron´ w zakresie dodatkowym mo˝na uzyskaç pod
warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie
podstawowym i op∏aceniu dodatkowej sk∏adki.
5. Ochrona ubezpieczeniowa w umowach w formie indywidualnej obejmuje wy∏àcznie pe∏ny czas ochrony.
RODZAJE I WYSOKOÂå ODSZKODOWA¡/ÂWIADCZE¡

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§5
W ramach Zakresu Podstawowego SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca
nast´pujàce Êwiadczenia:
1. Âwiadczenia z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego
1) Warunkiem koniecznym wyp∏aty Êwiadczenia jest
stwierdzenie istnienia bezpoÊredniego zwiàzku przyczynowego - skutkowego pomi´dzy nieszcz´Êliwym
wypadkiem a Êmiercià Ubezpieczonego.
2) Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci przys∏uguje, je˝eli
Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku nastàpi∏a w ciàgu 1 roku od daty wypadku
obj´tego ubezpieczeniem.

§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków, polegajàce na uszkodzeniu cia∏a, lub
rozstroju zdrowia wywo∏ane, przyczynà zewn´trznà, niezale˝nie od woli Ubezpieczonego, powodujàce trwa∏y
uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç Ubezpieczonego.
2. Umowa ubezpieczenia obejmuje ochronà ubezpieczeniowà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków zaistnia∏ych
w okresie trwania umowy ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej i pozosta∏ych paƒstw Êwiata.
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3) WysokoÊç Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci, wynosi 50%
lub 100% sumy ubezpieczenia po zap∏aceniu dodatkowej sk∏adki, o ile strony nie umówià si´ inaczej.
4) W przypadku, gdy Êmierç Ubezpieczonego spowodowana wypadkiem nastàpi∏a w ciàgu 1 roku od wypadku, to Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu nie przys∏uguje. Je˝eli Êwiadczenie to zosta∏o ju˝ wyp∏acone, to Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci
zostaje pomniejszone o uprzednio wyp∏aconà kwot´.
2. Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
1) Warunkiem koniecznym wyp∏aty Êwiadczenia z tytu∏u
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu jest stwierdzenie istnienia zwiàzku przyczynowo-skutkowego pomi´dzy
nieszcz´Êliwym wypadkiem a trwa∏ym uszczerbkiem
na zdrowiu.
2) Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà dosz∏o do trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aci
Êwiadczenie wed∏ug wariantów przedstawionych
w pkt 3.
3) W zale˝noÊci od wybranego przez Ubezpieczajàcego
zakresu Êwiadczeƒ z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu, umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta:
a) w wariancie I, okreÊlonym przez pkt. 4, zgodnie
z TABELÑ Nr 1 stanowiàcà za∏àcznik nr 1 niniejszych OWU,
b) w wariancie II, okreÊlonym przez pkt. 5. zgodnie
z TABELÑ Nr 2 stanowiàcà za∏àcznik nr 2 niniejszych OWU,
c) w wariancie III, okreÊlonym przez pkt. 6. zgodnie
z TABELÑ Nr 3 stanowiàcà za∏àcznik nr 3 niniejszych OWU.
4) WARIANT I - obejmuje zakres Êwiadczeƒ sta∏ych
okreÊlonych odpowiednim procentem sumy ubezpieczenia, uwzgl´dniajàcym wy∏àcznie 100% dysfunkcj´
organu lub narzàdu (dysfunkcja polegajàca na ca∏kowitej fizycznej utracie lub utracie w∏adzy nad poszczególnymi narzàdami) ustalony zgodnie z TABELÑ
Nr 1 stanowiàcà za∏àcznik nr 1 do niniejszego OWU.
5) WARIANT II - obejmuje zakres Êwiadczeƒ sta∏ych
okreÊlonych odpowiednim procentem sumy ubezpieczenia, uwzgl´dniajàcym ca∏kowità fizycznà utrat´
lub utrat´ w∏adzy nad poszczególnymi narzàdami
oraz oparzenia i z∏amania koÊci, ustalony zgodnie
z TABELÑ Nr 2 stanowiàcà za∏àcznik nr 2 do niniejszego OWU.
6) WARIANT III - obejmuje zakres Êwiadczeƒ wed∏ug stopnia trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu ustalonego przez
lekarza wskazanego przez SIGNAL IDUNA Polska na podstawie TABELI Nr 3 stanowiàcej za∏àcznik nr 3 niniejszych OWU „Tabela procentowej oceny trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu SIGNAL IDUNA Polska.
7) Niezale˝nie od przyj´tego wariantu procent trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu powinien zostaç ustalany niezw∏ocznie po ca∏kowitym zakoƒczeniu leczenia,
z w∏àczeniem procesu rehabilitacji, nie póêniej jednak
ni˝ w okresie 2 lat od dnia wypadku.

8) Je˝eli w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego
ubezpieczeniem, upoÊledzeniu ulegnie wi´ksza liczba
funkcji fizycznych, to dokonuje si´ sumowania poszczególnych procentowych trwa∏ych uszczerbków
na zdrowiu, lecz maksymalne Êwiadczenie z tego tytu∏u nie mo˝e przekroczyç wysokoÊci 100% sumy
ubezpieczenia.
9) Je˝eli w wyniku wypadku upoÊledzone zostanà organy lub zmys∏y, których funkcje przed wypadkiem by∏y
ograniczone, to procent trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ jako ró˝nic´ pomi´dzy stopniem dysfunkcji istniejàcym przed wypadkiem i po wypadku.
10) W przypadku zaniechania przez Ubezpieczonego dalszego, zalecanego przez lekarzy leczenia powypadkowego, procent trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu zostanie ustalony jak dla stanu zdrowia, który wed∏ug
wiedzy lekarza orzekajàcego, by∏by stwierdzony po
przeprowadzeniu zalecanego leczenia.
3. Refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez
lub Êrodków pomocniczych
1) SIGNAL IDUNA Polska refunduje koszty naprawy lub
nabycia protez lub Êrodków pomocniczych, w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem obj´tym umowà
ubezpieczenia,
2) Refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez lub
Êrodków pomocniczych poniesionych w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem nast´puje w oparciu o dostarczone orygina∏y rachunków do wysokoÊci 10% sumy
ubezpieczenia lecz nie wi´cej ni˝ 10.000 PLN.
3) Koszty nabycia protez lub Êrodków pomocniczych refunduje si´, je˝eli powsta∏y one w ciàgu 2 lat od daty wypadku i nie zosta∏y pokryte z ubezpieczenia spo∏ecznego lub innych umów ubezpieczenia.
4. Refundacja kosztów niezb´dnych operacji kosmetycznych
1) Je˝eli na skutek nieszcz´Êliwego wypadku powierzchnia cia∏a Ubezpieczonego ulegnie uszkodzeniu lub deformacji w taki sposób, ˝e po zakoƒczeniu leczenia wyglàd Ubezpieczonego b´dzie trwale zeszpecony i zdecyduje si´ on na poddanie si´ operacji kosmetycznej
w celu usuni´cia tej deformacji oraz gdy operacja taka
znajduje uzasadnienie medyczne, SIGNAL IDUNA Polska
po analizie zasadnoÊci, refunduje, po przedstawieniu
stosownych rachunków, kosztów operacji, honorariów
lekarskich, lekarstw, materia∏ów opatrunkowych oraz
innych Êrodków leczniczych zaleconych i przepisanych
przez lekarza do wysokoÊci 10% sumy ubezpieczenia,
lecz nie wi´cej ni˝ 10.000 PLN.
2) Operacje kosmetyczne Ubezpieczonego, o których
mowa w ust. 1, muszà nastàpiç w ciàgu 3 lat od nieszcz´Êliwego wypadku, którego skutkiem by∏o trwa∏e
zeszpecenie wyglàdu Ubezpieczonego.
§6
W ramach Zakresu Dodatkowego SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca nast´pujàce Êwiadczenia i refunduje:
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1. Koszty leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
1) SIGNAL IDUNA Polska refunduje koszty leczenia, które zosta∏y poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem obj´tym umowà ubezpieczeniowà, niezale˝nie od miejsca
wystàpienia wypadku.
2) SIGNAL IDUNA Polska refunduje koszty leczenia maksymalnie do wysokoÊci 10% sumy ubezpieczenia
okreÊlonej na polisie ubezpieczeniowej lecz nie wi´cej ni˝ 10.000 PLN.
3) Refundacja odbywa si´ na podstawie przed∏o˝onej
SIGNAL IDUNA Polska dokumentacji lekarskiej zawierajàcej diagnoz´ lekarskà, orygina∏ów rachunków oraz
dowodów ich zap∏aty.
4) Refundacji podlegaç mogà jedynie koszty, które zosta∏y
poniesione w okresie 1 roku od wypadku i które nie zosta∏y pokryte w ramach leczenia prowadzonego przez
publicznà s∏u˝b´ zdrowia lub innego ubezpieczyciela.
5) Koszty leczenia zaleconego przez lekarza, które podlegajà refundacji to:
a) koszty leczenia ambulatoryjnego/szpitalnego,
b) koszty lekarstw przepisanych przez lekarza,
c) koszty wymaganego stanem zdrowia Ubezpieczonego transportu,
d) koszty zdj´ç rentgenowskich,
e) honoraria lekarskie,
f) koszty innych Êwiadczeƒ medycznych zaleconych
przez lekarza.
6) SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo odmowy refundacji tych kosztów leczenia, które lekarz wyznaczony przez SIGNAL IDUNA Polska
uzna∏ za bezzasadne.
7) W przypadku gdy Ubezpieczony obj´ty by∏ ochronà ubezpieczeniowà na podstawie kilku umów
ubezpieczenia, to ∏àczne Êwiadczenie ze wszystkich umów z tego tytu∏u nie mo˝e przekraczaç
rzeczywistych i udokumentowanych wydatków
poniesionych na ten cel.
2. Dzienne Êwiadczenie szpitalne zwiàzane z nieszcz´Êliwym wypadkiem
1) O ile strony nie umówià si´ inaczej:
a) dzienne Êwiadczenie szpitalne wyp∏acane jest za
ka˝dy dzieƒ kalendarzowy, w którym Ubezpieczony z powodu nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà, poddany jest leczeniu
szpitalnemu, pod warunkiem, ˝e nieprzerwany
pobyt w szpitalu trwa d∏u˝ej ni˝ 2 dni, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 90 dni od dnia wypadku.
b) dzienne Êwiadczenie szpitalne wyp∏aca si´ w wysokoÊci 0,1% sumy ubezpieczenia lecz nie wi´cej ni˝ 80 PLN za ka˝dy dzieƒ.
2) Dzienne Êwiadczenie szpitalne przys∏uguje tylko za pierwszà nieprzerwanà hospitalizacj´, nast´pujàcà bezpoÊrednio po nieszcz´Êliwym wypadku obj´tym ubezpieczeniem.
3. Zasi∏ek dzienny z tytu∏u czasowej niezdolnoÊç do
pracy lub nauki
1) Zasi∏ek dzienny przys∏uguje jedynie Ubezpieczonemu zatrudnionemu na podstawie umowy o prac´ lub uczniowi szko∏y prowadzàcej praktycznà nauk´ zawodu.

2) W przypadku, gdy w wyniku wypadku obj´tego umowà
ubezpieczenia Ubezpieczony utraci∏ zdolnoÊç do pracy
lub nauki trwajàcà minimum 30 dni to od 31 dnia niezdolnoÊci do pracy, lub nauki SIGNAL IDUNA Polska
wyp∏aca zasi∏ek dzienny.
3) Zasi∏ek dzienny wyp∏acany jest za ka˝dy dzieƒ niezdolnoÊci do pracy w wysokoÊci 0,1% sumy ubezpieczenia lecz nie wi´cej ni˝ 50 PLN dziennie na podstawie przed∏o˝onej kopii zwolnienia lekarskiego
(ZUS ZLA) dla pracowników oraz pe∏nej dokumentacji medycznej zwiàzanej z nieszcz´Êliwym wypadkiem w przypadku osób uczàcych si´, potwierdzonej
za zgodnoÊç z orygina∏em przez szko∏´, a tak˝e po potwierdzeniu jego zasadnoÊci przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA Polska.
4) Zasi∏ek dzienny z tytu∏u czasowej niezdolnoÊci do pracy lub nauki wyp∏acany jest od 31 dnia niezdolnoÊci
lecz nie d∏u˝ej ni˝ do 90 dnia od daty wypadku.
5) SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo do weryfikacji zwolnieƒ lekarskich co do ich zasadnoÊci,
w odpowiedniej placówce ZUS.
4. Âwiadczenie z tytu∏u zawa∏u serca lub udaru mózgu
1) Je˝eli u Ubezpieczonego wystàpi po raz pierwszy
w ˝yciu, zawa∏ serca, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aci
jednorazowo Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci 5.000 PLN.
2) Je˝eli u Ubezpieczonego wystàpi po raz pierwszy
w ˝yciu udar mózgu, SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aci
jednorazowo Ubezpieczonemu Êwiadczenie w wysokoÊci 5.000 PLN.
3) Ubezpieczonemu przys∏uguje Êwiadczenie tylko z tytu∏u jednej z rozpoznanych chorób, o których traktuj´
punkt 1 i 2.
4) Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u zawa∏u serca lub
udaru mózgu wygasa po wystàpieniu jednego z tych
zdarzeƒ.
5) Umow´ ubezpieczenia mo˝na rozszerzyç o Êwiadczenie z tytu∏u zawa∏u serca lub udaru mózgu tylko w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukoƒczyli 60 roku ˝ycia.
5. Koszty aktywizacji zawodowej
1) SIGNAL IDUNA Polska po przedstawieniu stosownych rachunków, refunduje koszty aktywizacji zawodowej, poniesione przez Ubezpieczonego, który dozna∏ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszcz´Êliwego wypadku, do wysokoÊci 10% sumy
ubezpieczenia lecz nie wi´cej ni˝ 10.000 PLN.
2) SIGNAL IDUNA Polska refunduje poniesione koszty
pod warunkiem ich powstania przed up∏ywem 3 lat
od dnia nieszcz´Êliwego wypadku i je˝eli nie zosta∏y
pokryte z ubezpieczenia spo∏ecznego lub innych
umów ubezpieczenia.
6. Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ej niezdolnoÊç do pracy
1) W przypadku, gdy w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
Ubezpieczony dozna trwa∏ej i ca∏kowitej niezdolnoÊci
do pracy zarobkowej okreÊlonej w §2 ust. 1 pkt 17,
SIGNAL IDUNA Polska zobowiàzuje si´ do wyp∏aty
Êwiadczenia w wysokoÊci 20% sumy ubezpieczenia
lecz nie wi´cej ni˝ 10.000 PLN.
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2) SIGNAL IDUNA Polska zobowiàzuje si´ do wyp∏aty
Êwiadczenia w przypadku, gdy niezdolnoÊç do pracy
Ubezpieczonego trwa∏a nieprzerwanie przez okres
dwunastu miesi´cy od chwili wypadku, a po zakoƒczeniu tego okresu ma charakter trwa∏y i nieodwracalny oraz udokumentowana jest przez orzeczenie lekarskie stwierdzajàce trwa∏à niezdolnoÊç do pracy
wystawione przez orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.
7. ZasadnoÊç przyznania odszkodowania/Êwiadczenia z tytu∏u umowy ubezpieczenia okreÊlajà lekarze wskazani
przez SIGNAL IDUNA Polska.

14) zwiàzane z uprawianiem sportów takich jak: sporty
motorowe, lotnicze, motorowodne, alpinizm, speleologia, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, bungee,
o ile strony nie umówià si´ inaczej,
15) zwiàzane z wyczynowym uprawianiem sportów, o ile
strony nie umówià si´ inaczej,
16) spowodowane uprawianiem sportu przy u˝yciu sprz´tu
lub narz´dzi nie spe∏niajàcych wymogów bezpieczeƒstwa w szczególnoÊci nie posiadajàcych atestów,
17) spowodowane uczestnictwem w imprezach motorowych jako kierowca, pomocnik kierowcy, pasa˝er pojazdu silnikowego, w∏àcznie z jazdami treningowymi,
w których chodzi o osiàganie maksymalnych pr´dkoÊci,
18) powsta∏e w czasie aktywnego udzia∏u w bójkach,
strajkach lub zamieszkach za wyjàtkiem dzia∏ania
w obronie koniecznej,
19) powsta∏e podczas aktywnego uczestnictwa w aktach terrorystycznych, sabota˝ach i zamachach oraz
powsta∏ych w zwiàzku z wszelkimi dzia∏aniami wojennymi, wojnà domowà, stanem wyjàtkowym,
20) bezpoÊrednio lub poÊrednio spowodowane przez
energi´ jàdrowà, promieniowanie radioaktywne.
2. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska nie
obejmuje ponadto:
1) zadoÊçuczynienia za doznane krzywdy, ból, cierpienie
fizyczne lub moralne, jak równie˝ strat materialnych,
wynikajàcych z utraty lub uszkodzenia rzeczy nale˝àcych do Ubezpieczonego,
2) chorób zawodowych oraz wszelkich stanów chorobowych, nie b´dàcych nast´pstwem nieszcz´Êliwego
wypadku,
3) uszczerbków na zdrowiu spowodowanych Êrodkami
leczniczymi lub zabiegami, wykonanymi lub zleconymi do
wykonania przez Ubezpieczonego na jego organizmie,
4) infekcji, z wyjàtkiem sytuacji w których zarazki chorobotwórcze dosta∏y si´ do organizmu w wyniku ran
odniesionych w nieszcz´Êliwym wypadku obj´tym
ubezpieczeniem,
5) zatruç na skutek doustnego za˝ycia substancji sta∏ych lub p∏ynnych.
3. Ochronà ubezpieczeniowà nie mogà zostaç obj´te, mimo
op∏acenia sk∏adki, osoby chore na zapalenie opon mózgowych, dotkni´te epilepsjà chore na hemofili´, osoby posiadajàce stwierdzony na podstawie dokumentacji medycznej 70% lub wi´kszy uszczerbek na zdrowiu, osoby,
które ukoƒczy∏y 70 rok ˝ycia, oraz osoby wymagajàce sta∏ej opieki innej osoby.
4. Z zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wy∏àczone sà:
1) koszty zabiegów ze wskazaƒ estetycznych,
2) koszty leczenia dokonanego przez lekarza b´dàcego
cz∏onkiem najbli˝szej rodziny Ubezpieczonego (rodzice, ma∏˝onkowie, rodzeƒstwo, dzieci),
3) koszty zabiegów lub leczenia nie uznane w sposób
naukowy i medyczny,
4) koszty leczenia, których wartoÊç nie przekroczy 50 PLN.
5) koszty leczenia powsta∏e w wyniku niestosowania
si´ do zaleceƒ lekarza prowadzàcego.

WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
§7
1. Z odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska wy∏àczone sà
nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków:
1) spowodowane przez Ubezpieczonego umyÊlnie,
2) wynikajàce z pope∏nienia lub usi∏owania pope∏nienia
przez Ubezpieczonego przest´pstwa lub samobójstwa,
3) doznane pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych dzia∏ajàcych podobnie,
4) powsta∏e podczas kierowania pojazdem bez wymaganych prawem uprawnieƒ,
5) b´dàce nast´pstwem wszelkich stanów chorobowych, w tym mi´dzy innymi, chorób psychicznych,
chorób tropikalnych,
6) b´dàce nast´pstwem udarów s∏onecznych, napadów epileptycznych i innych napadów drgawek;
ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, gdy zaburzenia te oraz napady sà nast´pstwem wypadku obj´tego umowà ubezpieczenia,
7) b´dàce skutkiem zawa∏u lub udaru mózgu
8) zwiàzane z nielegalnym Êwiadczeniem pracy,
9) zwiàzane z osobami pracujàcymi w przemyÊle chemicznym, wydobywczym lub metalurgicznym (odlewnie stalownie, huty walcownie) o ile strony nie
umówià si´ inaczej,
10) powsta∏e w czasie pracy ratowników górskich, przewodników górskich cz∏onków ekspedycji, o ile strony
nie umówià si´ inaczej,
11) powsta∏e w czasie pracy policjantów, ˝o∏nierzy zawodowych, saperów, pirotechników, innych osób zatrudnionych przy materia∏ach wybuchowych, osób
wykonujàcych prac´ w przemyÊle energetycznym,
gazowniczym, kaskaderów, nurków, akrobatów, artystów cyrkowych, treserów zwierzàt, za∏óg statków
morskich,
12) powsta∏e w czasie pracy: w przemyÊle zbrojeniowym, z materia∏ami wybuchowymi oraz w czasie jakichkolwiek operacji militarnych, a tak˝e podczas odbywania s∏u˝by wojskowej, za wyjàtkiem s∏u˝by zawodowej,
13) zwiàzane z zawodowym uprawianiem sportów o ile
strony nie umówià si´ inaczej,
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ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
I CZAS JEJ TRWANIA
3.
§8
1. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta na okres jednego roku lub okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
2. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej umow´ ubezpieczenia
zawiera si´ na podstawie pisemnego wniosku, w którym
Ubezpieczajàcy okreÊla w szczególnoÊci: zakres ubezpieczenia, wariant ubezpieczenia, sum´ ubezpieczenia, wysokoÊç Êwiadczenia na wypadek Êmierci, rodzaje Êwiadczeƒ dodatkowych.
3. Dokumentem potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa.
4. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta w formie indywidualnej (imiennej) lub zbiorowej (bezimiennej lub
imiennej).
5. Umowa w formie zbiorowej musi obejmowaç ochronà
ubezpieczeniowà przynajmniej 5 osób (nie dotyczy rodzinnej formy ubezpieczenia).
6. Umowy ubezpieczenia w formie zbiorowej (bezimiennej)
zawiera si´ pod warunkiem obj´cia ubezpieczeniem
wszystkich osób nale˝àcych do okreÊlonej zbiorowoÊci
z jednakowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem tej samej sk∏adki i sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest w przypadku szkody
ka˝dorazowo potwierdzaç obj´cie ochronà Ubezpieczonego w ramach umowy ubezpieczenia.
7. Umowy ubezpieczenia w formie zbiorowej (imiennej) zawiera si´ w stosunku do osób wymienionych w imiennym wykazie stanowiàcym za∏àcznik do dokumentu ubezpieczenia. Zakres, suma ubezpieczenia i sk∏adka ubezpieczeniowa wnioskowane sà indywidualnie dla ka˝dej grupy osób o tych samych cechach ryzyka ubezpieczeniowego, wchodzàcej w sk∏ad ubezpieczonej zbiorowoÊci. Lista
osób obj´tych ubezpieczeniem, zawieraç powinna imi´
i nazwisko Ubezpieczonego oraz jego adres zamieszkania
i dat´ urodzenia lub PESEL.
8. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia zawartej w formie zbiorowej, dopuszcza si´ do∏àczenie dodatkowych
osób do ubezpieczenia (od poczàtku nast´pnego miesiàca po zatrudnieniu), pod warunkiem zap∏aty dodatkowej
sk∏adki oraz przedstawienia wykazu osób dodatkowych.

4.

5.

6.

nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres w jakim SIGNAL IDUNA Polska udziela∏a
ochrony ubezpieczeniowej,
OdpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska koƒczy si´:
1) z dniem odstàpienia od umowy.
2) z up∏ywem okreÊlonego w umowie terminu p∏atnoÊci
kolejnej raty sk∏adki w przypadku jej nieop∏acenia.
3) z chwilà wyp∏aty odszkodowaƒ/Êwiadczeƒ w wysokoÊci wyczerpujàcej sum´ ubezpieczenia okreÊlonà
w umowie.
4) z chwilà Êmierci Ubezpieczonego.
Je˝eli umowa zosta∏a zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, to Ubezpieczajàcy b´dàcy osobà fizycznà, ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni, natomiast, gdy jest przedsi´biorcà w terminie
7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
nast´puje po potràceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoÊci 20% sk∏adki podlegajàcej zwrotowi i przys∏uguje
tylko wtedy, gdy nie wystàpi∏a wyp∏ata odszkodowania/Êwiadczenia.
Ka˝da ze stron ma prawo w ciàgu 30 dni od daty wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia lub daty dor´czenia odmowy wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia, z tytu∏u zaistnienia wypadku obj´tego ubezpieczeniem, wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
SUMA UBEZPIECZENIA
§10

1. Górnà granicà odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
stanowi suma okreÊlona w umowie ubezpieczenia.
2. Sum´ ubezpieczenia ustala si´ na wszystkie zdarzenia
∏àcznie, zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia.
3. Z wyjàtkiem Êwiadczenia z tytu∏u zawa∏u serca lub udaru
mózgu, suma wyp∏aty Êwiadczeƒ podstawowych i dodatkowych obj´tych umowà ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia ustalonej dla danej umowy
ubezpieczenia.
4. Suma ubezpieczenia, jest ustalona w umowie ubezpieczenia w pe∏nych tysiàcach z∏otych, jej wysokoÊç nie
mo˝e byç jednak ni˝sza ni˝ 5.000 PLN i wy˝sza ni˝
150.000 PLN, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.

§9

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA

1. O ile strony nie umówià si´ inaczej, odpowiedzialnoÊç
SIGNAL IDUNA Polska rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i op∏aceniu sk∏adki
lub jej pierwszej raty. nie wczeÊniej jednak ni˝ w terminie
podanym w umowie ubezpieczenia,
2. Niezap∏acenie sk∏adki, lub kolejnej jej raty w wyznaczonym umowà ubezpieczenia terminie, uprawnia
SIGNAL IDUNA Polska do odstàpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym odstàpieni od umowy

§11
1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy
sk∏adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka. WysokoÊç sk∏adki zale˝y od zakwalifikowania do grupy ryzyka,
sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wariantu
ubezpieczenia, czasu obj´cia ochronà ubezpieczeniowà.
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2. O ile nie uzgodniono inaczej, sk∏adka lub pierwsza rata
sk∏adki powinna zostaç op∏acona z góry, najpóêniej
w przeddzieƒ rozpocz´cia okresu ubezpieczenia.
3. O ile strony nie umówià si´ inaczej istnieje mo˝liwoÊç zap∏aty sk∏adki w ratach pó∏rocznych lub kwartalnych.
4. W przypadku roz∏o˝enia sk∏adki ubezpieczeniowej na raty,
tryb i zasady op∏acania kolejnych rat okreÊlone sà w umowie ubezpieczenia.
5. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest op∏aciç sk∏adk´ lub kolejne jej raty w terminie p∏atnoÊci okreÊlonym w umowie
ubezpieczenia.
6. W przypadku wystàpienia o zwrot sk∏adki, Ubezpieczajàcy
zobowiàzany jest z∏o˝yç w SIGNAL IDUNA Polska oÊwiadczenie, ˝e w okresie ubezpieczenia nie mia∏o miejsce zdarzenie obj´te ochronà ubezpieczeniowà.
7. WysokoÊç sk∏adki podlegajàcej zwrotowi ustala si´ proporcjonalnie za niewykorzystany miesi´czny okres ubezpieczenia. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nast´puje na wezwanie Ubezpieczajàcego w terminie 30 dni od otrzymania przez SIGNAL IDUNA Polska
wezwania. W rozliczeniu sk∏adki z Ubezpieczajàcym
SIGNAL IDUNA Polska pobiera sk∏adk´ za ka˝dy rozpocz´ty miesiàc odpowiedzialnoÊci z tytu∏u ubezpieczenia.
8. Podstaw´ zwrotu sk∏adki stanowi orygina∏ umowy ubezpieczenia przed∏o˝ony w SIGNAL IDUNA Polska.

5.

6.

7.

8.

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON
§12
1. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany podaç do wiadomoÊci
SIGNAL IDUNA Polska wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które SIGNAL IDUNA Polska zapytywa∏a we wniosku, albo które by∏y skierowane do niego w innej formie.
Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska zawar∏a umow´ ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za
nieistotne.
2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia zawiadomiç SIGNAL IDUNA Polska o wszelkich zmianach okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1,
zwi´kszajàcych niebezpieczeƒstwo powstania szkody.
3. W razie ujawnienia okolicznoÊci, które pociàgajà za sobà
zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa powstania szkody
SIGNAL IDUNA Polska mo˝e odpowiednio zwi´kszyç
sk∏adk´, poczynajàc od chwili zajÊcia tej okolicznoÊci - nie
wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo odstàpienia od umowy w terminie 14 dni
od otrzymania wezwania do zap∏aty podwy˝szonej
sk∏adki. Je˝eli ujawnienie okolicznoÊci nastàpi∏o po wystàpieniu zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia,
SIGNAL IDUNA Polska mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie/Êwiadczenie.
4. Je˝eli ujawniona okolicznoÊç pociàga za sobà takie zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa szkody, ˝e SIGNAL IDUNA Polska
nie zawar∏aby umowy, gdyby o tej okolicznoÊci wiedzia∏a,
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mo˝e ona w ciàgu miesiàca od ujawnienia rzeczonej okolicznoÊci od umowy odstàpiç. W razie odstàpienia od umowy
SIGNAL IDUNA Polska nale˝y si´ sk∏adka tylko za czas trwania umowy. Je˝eli ujawnienie okolicznoÊci nastàpi∏o ju˝ po
wystàpieniu zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia
a przyczynà tej szkody by∏a wy∏àcznie ujawniona okolicznoÊç,
SIGNAL IDUNA Polska mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia.
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest przestrzegaç ogólnie
obowiàzujàcych przepisów majàcych na celu zapobieganie powstaniu szkody, a tak˝e stosowaç si´ do wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia.
Je˝eli Ubezpieczajàcy z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie dope∏ni∏ obowiàzków okreÊlonych w ust. 5,
a ich niedope∏nienie mia∏o wp∏yw na powstanie szkody
lub jej rozmiar, SIGNAL IDUNA Polska mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia w ca∏oÊci lub
w cz´Êci.
W razie zajÊcia wypadku obj´tego umowà ubezpieczenia
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zastosowaç wszelkie
dost´pne Êrodki w celu zmniejszenia szkody.
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest:
1) niezw∏ocznie zawiadomiç SIGNAL IDUNA Polska o zaistnia∏ym wypadku. Zg∏oszenie szkody z tytu∏u zawartej
umowy ubezpieczenia powinno nastàpiç w terminie
14 dni od daty powstania zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà. Dokonaç tego mo˝e Ubezpieczony lub osoba przez niego upowa˝niona,
2) staraç si´ o z∏agodzenie skutków wypadku poprzez
poddanie si´ opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,
3) do rzetelnego wype∏nienia kwestionariusza wypadku
i niezw∏ocznego przes∏ania do SIGNAL IDUNA Polska,
4) zwolniç lekarzy leczàcych Ubezpieczonego z obowiàzku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwoliç na udost´pnienie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia SIGNAL IDUNA Polska,
5) poddaç si´ badaniom lekarskim zleconym przez
SIGNAL IDUNA Polska w celu ustalenia prawa do
Êwiadczenia.
6) umo˝liwiç SIGNAL IDUNA Polska dokonanie czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzieliç w tym celu pomocy i wyjaÊnieƒ,
7) w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, Uprawniony
ma prawo do Êwiadczenia z tytu∏u Êmierci na podstawie przed∏o˝onego aktu zgonu Ubezpieczonego i innych dokumentów wymaganych przez
SIGNAL IDUNA Polska, zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego,
8) w przypadku nieszcz´Êliwego wypadku Ubezpieczony
ma obowiàzek powiadomiç SIGNAL IDUNA Polska o zakoƒczeniu leczenia ∏àcznie z rehabilitacjà. Fakt zakoƒczenia leczenia ∏àcznie z rehabilitacjà powinien byç
potwierdzony pisemnie przez lekarza prowadzàcego,
9) po zakoƒczeniu leczenia, w ramach wariantu III,
SIGNAL IDUNA Polska kieruje Ubezpieczonego na powo∏anà przez siebie komisj´ lekarskà, która okreÊli
procent trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu na podsta-

10)

11)

12)

13)

wie Tabeli nr 3 stanowiàcej za∏àcznik nr 3 do niniejszego OWU „Tabela procentowej oceny trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu SIGNAL IDUNA Polska“,
a w przypadku wariantu I i II Ubezpieczony zobowiàzany jest przed∏o˝yç SIGNAL IDUNA Polska zaÊwiadczenie lekarskie o uszkodzeniu cia∏a, które pozwoli oceniç
zasadnoÊç wyp∏aty Êwiadczenia na podstawie tabeli nr
1 i 2 stanowiàcej za∏àcznik nr 1 i 2 niniejszego OWU,
w przypadku kosztów leczenia poniesionych na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej po zaistnieniu wypadku Ubezpieczony zobowiàzany jest, przed∏o˝yç
SIGNAL IDUNA Polska dokumentacj´ lekarskà z diagnozà lekarskà, orygina∏y rachunków i dowody ich zap∏aty, celem refundacji poniesionych kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w przypadku dziennego Êwiadczenia szpitalnego
Ubezpieczony zobowiàzany jest przed∏o˝yç kart´ wypisu ze szpitala,
w przypadku zawa∏u serca lub udaru mózgu:
a) przy zawale serca - kart´ wypisu ze szpitala z jednoznacznym rozpoznaniem choroby, wyniki badania EKG, wyniki badania poziomu markerów enzymatycznych surowicy krwi,
b) przy udarze mózgu - kart´ wypisu ze szpitala
z jednoznacznym rozpoznaniem choroby, wyniki
badania przy pomocy tomografii komputerowej
mózgu lub rezonansu magnetycznego (NRM),
c) przy zgonie w wyniku zawa∏u serca lub udaru mózgu - protokó∏ badania z sekcji zw∏ok lub kart´
statystycznà zgonu.
w przypadku trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy Ubezpieczony zobowiàzany jest przed∏o˝yç lekarskie o stanie
zdrowia oraz ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, spowodowane nieszcz´Êliwym wypadkiem w okresie
ubezpieczenia, wystawione przez lekarza orzecznika
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS) szczególnych przypadkach decyzj´ o przyznaniu Êwiadczenia
podejmujà lekarze SIGNAL IDUNA Polska.

USTALENIE I ROZMIAR SZKODY
§14
1. SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca Êwiadczenia w kwocie
∏àcznej odpowiadajàcej wysokoÊci szkody, nie wi´kszej
jednak od sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia, z wyjàtkiem Êwiadczenia okreÊlonego w §6 ust 4.
2. WysokoÊç Êwiadczenia ustala si´ w nast´pujàcy sposób:
1) Âwiadczenie w przypadku Êmierci na skutek nieszcz´Êliwego wypadku zgodnie zapisem §5 ust. 1:
a) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci, w zale˝noÊci od
okreÊlenia warunków w umowie ubezpieczenia,
wynosi 50% lecz nie wi´cej ni˝ 100% sumy ubezpieczenia,
b) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci na skutek nieszcz´Êliwego wypadku, wyp∏aca si´ Uprawnionemu,
je˝eli nastàpi∏a ona w ciàgu 1 roku od daty wypadku. Ubezpieczony mo˝e w ka˝dym czasie dokonaç zmiany Uprawnionego,
c) Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci Ubezpieczonego
przys∏uguje osobom uprawnionym w nast´pujàcej kolejnoÊci:
I. Uprawnionemu(-nym), wskazanemu we
wniosku ubezpieczeniowym,
II. Wspó∏ma∏˝onkowi ubezpieczonej osoby, jeÊli
nie ma osoby uprawnionej,
III. W równych cz´Êciach dzieciom Ubezpieczonego, jeÊli nie ma wspó∏ma∏˝onka,
IV. w równych cz´Êciach rodzicom Ubezpieczonego, jeÊli nie ma dzieci Ubezpieczonego,
V. innym spadkobiercom ustawowym, jeÊli nie
ma wy˝ej wymienionych osób,
d) w przypadku braku osób wymienionych w pkt. 1 c,
SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca udowodnione
koszty pogrzebu Ubezpieczonego osobie, która te
koszty ponios∏a, do wysokoÊci Êwiadczenia na
wypadek Êmierci,
2) Âwiadczenie w przypadku trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu:
a) Êwiadczenie w przypadku trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu wyp∏aca si´ wed∏ug jednego z wariantów, zgodnie z zapisami §5 ust 2:
I.
jednorazowe sta∏e Êwiadczenia z tytu∏u
100% dysfunkcji organu lub narzàdu,
II. jednorazowe sta∏e Êwiadczenia z tytu∏u
100% dysfunkcji organu lub narzàdu oraz
z tytu∏u oparzeƒ i z∏amaƒ,
III. jednorazowe Êwiadczenie z tytu∏u 100%
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu wyp∏aca si´
w pe∏nej wysokoÊci sumy ubezpieczenia,
a w przypadku cz´Êciowego uszczerbku, taki
procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna∏ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
b) stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu orzekany
jest przez komisj´ lekarskà na zlecenie i na koszt
SIGNAL IDUNA Polska,

§13
1. SIGNAL IDUNA Polska jest zobowiàzana:
1) dor´czyç Ubezpieczajàcemu tekst OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
2) wydaç Ubezpieczajàcemu polis´,
3) udzieliç Ubezpieczajàcemu informacji o sposobie
i trybie rozpatrywania skarg i za˝aleƒ oraz o organie
w∏aÊciwym do ich rozpatrzenia,
4) udost´pniç Ubezpieczajàcemu, Ubezpieczonemu lub
Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje
i dokumenty, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci i wysokoÊci odszkodowania,
2. Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy
ubezpieczenia majà prawo wglàdu do akt szkodowych
i sporzàdzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów,
3. W przypadku zaistnienia szkody SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowodów oraz
zasi´gania opinii lekarzy specjalistów.
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c) stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien
byç ustalony niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia,
z uwzgl´dnieniem zaleconych przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych, a w razie d∏u˝szego leczenia
- najpóêniej w 24-tym miesiàcu od dnia wypadku,
d) podczas ustalania stopnia trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu nie bierze si´ pod uwag´ rodzaju pracy lub czynnoÊci wykonywanych przez ubezpieczonego,
e) podczas ustalania stopnia trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu bierze si´ pod uwag´ stopieƒ uszkodzenia
organu, narzàdu lub uk∏adu istniejàcy przed wypadkiem i wówczas procent trwa∏ego uszczerbku okreÊla si´ w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy stopniem
uszczerbku po i przed wypadkiem,
f) je˝eli Ubezpieczony otrzyma∏ Êwiadczenie z tytu∏u
uszczerbku na zdrowiu, a nast´pnie zmar∏ na skutek
tego samego zdarzenia, Êwiadczenie z tytu∏u Êmierci wyp∏aca si´ osobie uprawnionej wówczas, je˝eli
jest ono wy˝sze od Êwiadczenia wyp∏aconego ubezpieczonemu, potràcajàc uprzednio wyp∏aconà kwot´,
g) je˝eli stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu nie
zosta∏ ustalony przed Êmiercià Ubezpieczonego,
jako stopieƒ trwa∏ego uszczerbku przyjmuje si´
przypuszczalny stopieƒ trwa∏ego uszczerbku
ustalonego wed∏ug oceny lekarzy powo∏anych
przez SIGNAL IDUNA Polska.
3) Koszty nabycia protez lub Êrodków pomocniczych
zgodnie z §5 ust 3:
a) SIGNAL IDUNA Polska pokrywa niezb´dne i udokumentowane na podstawie orygina∏ów rachunków koszty nabycia protez lub Êrodków pomocniczych poniesionych w nast´pstwie nieszcz´Êliwego wypadku,
b) koszty nabycia protez lub Êrodków pomocniczych
refunduje si´, je˝eli powsta∏y one w ciàgu 2 lat od
daty wypadku i nie zosta∏y pokryte z ubezpieczenia
spo∏ecznego lub innych umów ubezpieczenia.
4) Koszty niezb´dnych operacji kosmetycznych zgodnie
z zapisem w §5 ust 4.

§16
1. SIGNAL IDUNA Polska ma prawo wyznaczenia na w∏asny
koszt niezale˝nego eksperta (lekarza specjalist´) w celu
okreÊlenia przyczyny, rozmiaru szkody, nale˝nego odszkodowania/Êwiadczenia oraz w celu udzielenia Ubezpieczajàcemu instrukcji i wskazówek dotyczàcych post´powania zmierzajàcego do z∏agodzenia skutków wypadku lub
zminimalizowania rozmiarów szkody.
2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany dostarczyç do
SIGNAL IDUNA Polska lub wyznaczonemu przez nie ekspertowi (lekarzowi specjaliÊcie) wszelkie dokumenty, które SIGNAL IDUNA Polska lub wyznaczony ekspert (lekarz
specjalista) uwa˝a za niezb´dne do rozpatrzenia wniosku
o wyp∏at´ Êwiadczenia.
§17
1. SIGNAL IDUNA Polska obowiàzana jest do wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska, albo wysokoÊci odszkodowania/Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe,
odszkodowanie/Êwiadczenie wyp∏aca si´ w terminie 14
dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e
bezspornà cz´Êç SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca w terminie okreÊlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia
losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,
SIGNAL IDUNA Polska w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia poinformuje o tym Ubezpieczajàcego oraz przeprowadzi post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych
roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania/Êwiadczenia, a tak˝e poinformuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia - pisemnie lub
drogà elektronicznà, jakie dokumenty sà potrzebne do
ustalenia odszkodowania/Êwiadczenia.
4. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska w terminach okreÊlonych
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie wyp∏aci odszkodowania/Êwiadczenia zobowiàzane jest do pisemnego zawiadomienia osoby zg∏aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, a tak˝e do wyp∏acenia bezspornej cz´Êci odszkodowania/Êwiadczenia.
5. Je˝eli odszkodowanie/Êwiadczenie nie przys∏uguje lub
przys∏uguje w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlone w zg∏oszonym roszczeniu, SIGNAL IDUNA Polska poinformuje
o tym pisemnie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem, w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, wskazujàc na okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità
lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia, która zawieraç b´dzie pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.

POST¢POWANIE W SPRAWIE ROSZCZE¡
UBEZPIECZENIOWYCH
§15
1. Ubezpieczajàcy
obowiàzany
jest
dostarczyç
SIGNAL IDUNA Polska dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ Êwiadczenia sporzàdzone na
w∏asny koszt.
2. SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez Ubezpieczajàcego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów zwiàzanych z ustaleniem
rozmiaru szkody.
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6. Na ˝àdanie Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska
udost´pni posiadane przez siebie informacje zwiàzane ze
zdarzeniem b´dàce podstawà ustalenia odpowiedzialnoÊci
SIGNAL IDUNA Polska oraz ustalenia okolicznoÊci zdarzenia losowego, jak równie˝ wysokoÊci odszkodowania/Êwiadczenia.
7. Je˝eli w sprawie powsta∏ej szkody zosta∏o wdro˝one post´powanie karne, którego wynik mo˝e mieç istotne znaczenie
dla ustalenia odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska lub wysokoÊci odszkodowania/Êwiadczenia, bezspornà cz´Êç odszkodowania/Êwiadczenia wyp∏aca si´ w terminie okreÊlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, natomiast pozosta∏a
cz´Êç odszkodowania jest wyp∏acana w terminie 14 dni po
uzyskaniu przez SIGNAL IDUNA Polska informacji o wynikach
post´powania przygotowawczego lub uprawomocnieniu si´
orzeczenia sàdowego.
8. SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie/Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych w post´powaniu okreÊlonym
w ust. 3 do 7, niniejszego paragrafu, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.

ko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´ przechodzà
z mocy prawa na SIGNAL IDUNA Polska, do wysokoÊci
wyp∏aconego odszkodowania/Êwiadczenia. Je˝eli
SIGNAL IDUNA Polska pokry∏a tylko cz´Êç szkody,
Ubezpieczonemu przys∏uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia pozosta∏ej cz´Êci roszczeƒ przed roszczeniem
SIGNAL IDUNA Polska.
2. Ubezpieczony obowiàzany jest zabezpieczyç prawa regresowe, a tak˝e udzieliç SIGNAL IDUNA Polska wszelkiej pomocy dostarczajàc informacji oraz innych dokumentów niezb´dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. Je˝eli Ubezpieczony bez zgody SIGNAL IDUNA Polska
zrzek∏ si´ roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, SIGNAL IDUNA Polska mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia lub je zmniejszyç. Je˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wyp∏aceniu odszkodowania/Êwiadczenia
SIGNAL IDUNA Polska mo˝e za˝àdaç od Ubezpieczajàcego
zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania/Êwiadczenia.
§21

§18

1. Skargi i za˝alenia zwiàzane z wykonywaniem niniejszej
umowy ubezpieczenia rozpatrywane sà przez Zarzàd
SIGNAL IDUNA Polska.
2. Skargi i za˝alenia nale˝y wnosiç na piÊmie i powinny zawieraç w szczególnoÊci:
1) imi´ i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszàcej
skarg´ lub za˝alenie,
2) numer polisy i ewentualnie szkody oraz nazw´ Ubezpieczajàcego,
3) opis sytuacji, której dotyczy skarga lub za˝alenie,
4) uzasadnienie ˝àdania z przytoczeniem ewentualnych
dowodów.
3. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàdem w∏aÊciwym dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

1. Odszkodowanie/Êwiadczenie wyp∏aca si´ Ubezpieczajàcemu lub Ubezpieczonemu, bàdê te˝ osobie uprawnionej
z umowy ubezpieczenia.
2. Odszkodowanie/Êwiadczenie mo˝e byç wyp∏acone Ubezpieczajàcemu za zgodà osoby, na której rzecz umowa zosta∏a zawarta.
3. Je˝eli Ubezpieczonym jest osoba ma∏oletnia - odszkodowanie/Êwiadczenie wyp∏aca si´ rodzicom lub opiekunom
prawnym.
4. Je˝eli Ubezpieczony nie wyznaczy∏ Uprawnionego, odszkodowanie/Êwiadczenie przys∏uguje jego spadkobiercom ustawowym zgodnie z prawomocnym postanowieniem sàdu o stwierdzeniu praw do spadku.
5. Koszty nabycia protez i Êrodków pomocniczych, koszty
niezb´dnych operacji kosmetycznych, koszty leczenia,
koszty aktywizacji zawodowej - refundowane sà osobie,
która koszty te ponios∏a.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§19
§22
Je˝eli Uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´
z ustaleniami SIGNAL IDUNA Polska co do odmowy zaspokojenia
roszczenia albo co do wysokoÊci odszkodowania, mo˝e w ciàgu
30 dni zg∏osiç na piÊmie - za poÊrednictwem Oddzia∏u Regionalnego SIGNAL IDUNA Polska - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd SIGNAL IDUNA Polska.

1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do
SIGNAL IDUNA Polska powinny byç sk∏adane na piÊmie
za pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ adres lub siedzib´ i nie zawiadomi∏ o tym SIGNAL IDUNA Polska, przyjmuje si´, ˝e
SIGNAL IDUNA Polska dope∏ni∏a swojego obowiàzku zawiadomienia lub oÊwiadczenia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane
pod ostatni znany mu adres siedziby Ubezpieczajàcego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje
si´ przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

§20
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia przez
SIGNAL IDUNA Polska roszczenia Ubezpieczonego przeciw-
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4. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te na mocy Uchwa∏y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
nr 16/Z/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia
01. 05. 2005 r.

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Alojzy Choda

Leslie J. Breer
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Za∏àcznik nr 1
TABELA NR 1 stanowiàca za∏àcznik do OWU
Tabela procentowa Êwiadczeƒ sta∏ych z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
Rodzaj trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu

Procent (%) trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu

Ca∏kowita utrata
1. wzroku w jednym oku

30

2. wzroku w obydwu oczach

100

3. s∏uchu w jednym uchu

30

4. s∏uchu w obu uszach

60

5. w´chu i zmys∏u powonienia ∏àcznie

10

6. j´zyka i zmys∏u smaku ∏àcznie

50

Ca∏kowita utrata lub ca∏kowita utrata w∏adzy nad poszczególnymi narzàdami
7. koƒczyna górna w stawie barkowym

70

8. koƒczyna górna powy˝ej stawu ∏okciowego a poni˝ej stawu barkowego

65

9. koƒczyna górna poni˝ej stawu ∏okciowego a powy˝ej nadgarstka

60

10. koƒczyna górna poni˝ej lub na wysokoÊci nadgarstka

55

11. koƒczyna dolna powy˝ej Êrodkowej cz´Êci uda

70

12. koƒczyna dolna poni˝ej Êrodkowej cz´Êci uda a powy˝ej stawu kolanowego

60

13. koƒczyna dolna poni˝ej stawu kolanowego a powy˝ej Êrodkowej cz´Êci

50

14. koƒczyna dolna poni˝ej Êrodkowej cz´Êci podudzia a powy˝ej stopy (stawu kolanowego)

45

15. koƒczyna dolna stopa w stawie skokowym

40

16. koƒczyna dolna stopa z wy∏àczeniem pi´ty

30

Ca∏kowita fizyczna utrata
17. kciuka

20

18. palca wskazujàcego

10

19. innego palca u r´ki

5

20. palucha

5

21. innego palca u stopy

2
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Za∏àcznik nr 2
TABELA NR 2 stanowiàca za∏àcznik do OWU
Tabela procentowa Êwiadczeƒ sta∏ych z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
poszerzona o Êwiadczenia z tytu∏u oparzeƒ i z∏amaƒ
Rodzaj trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu

Procent (%) trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu

Ca∏kowita utrata
1. wzroku w jednym oku

30

2. wzroku w obydwu oczach

100

3. s∏uchu w jednym uchu

30

4. s∏uchu w obu uszach

60

5. w´chu i zmys∏u powonienia ∏àcznie

10

6. j´zyka i zmys∏u smaku ∏àcznie

50

Ca∏kowita fizyczna utrata lub ca∏kowita utrata w∏adzy nad poszczególnymi narzàdami
7. koƒczyna górna w stawie barkowym

70

8. koƒczyna górna powy˝ej stawu ∏okciowego a poni˝ej stawu barkowego

65

9. koƒczyna górna poni˝ej stawu ∏okciowego a powy˝ej nadgarstka

60

10. koƒczyna górna poni˝ej lub na wysokoÊci nadgarstka

55

11. koƒczyna dolna powy˝ej Êrodkowej cz´Êci uda

70

12. koƒczyna dolna poni˝ej Êrodkowej cz´Êci uda a powy˝ej stawu kolanowego

60

13. koƒczyna dolna poni˝ej stawu kolanowego a powy˝ej Êrodkowej cz´Êci

50

14. koƒczyna dolna poni˝ej Êrodkowej cz´Êci podudzia a powy˝ej stopy (stawu kolanowego)

45

15. koƒczyna dolna - stopa w stawie skokowym

40

16. koƒczyna dolna - stopa z wy∏àczeniem pi´ty

30

Ca∏kowita fizyczna utrata
17. kciuka

20

18. palca wskazujàcego

10

19. innego palca u r´ki

5

20. palucha

5

21. innego palca u stopy

2

Oparzenia (II i III stopnia)
22. oparzenia obejmujàce 5-15% powierzchni cia∏a

10

23. oparzenia obejmujàce 16-30% powierzchni cia∏a

25

24. oparzenia obejmujàce 30% powierzchni cia∏a

45
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Z∏amania
25. Z∏amania koÊci miednicy, koÊci w obr´bie stawu biodrowego (z wyjàtkiem izolowanych
z∏amaƒ koÊci ∏onowej lub kulszowej, koÊci ogonowej), w obr´bie stawu biodrowego
(panewka stawu, nasada bli˝sza koÊci udowej, kr´tarze, z∏amanie pod-i przeskr´tarzowe)
a) wielood∏amowe otwarte

25

b) inne z∏amania otwarte

10

c) inne z∏amania wielood∏amowe

8

d) inne z∏amania

5

26. Z∏amanie koÊci ramiennej/udowej:
a) wielood∏amowe otwarte

15

b) inne z∏amania otwarte

10

c) inne z∏amania wielood∏amowe

8

d) inne z∏amania

3

27. Z∏amanie obu koÊci podudzia/przedramienia:
a) wielood∏amowe otwarte

10

b) inne z∏amania otwarte

8

c) inne z∏amania wielood∏amowe

5

d) inne z∏amania

3

28. Z∏amanie koÊci podstawy i sklepienia czaszki/∏opatki:
a) wielood∏amowe otwarte

15

b) inne z∏amania otwarte

10

c) inne z∏amania wielood∏amowe

8

d) inne z∏amania

5

29. Z∏amanie koÊci: twarzoczaszki, ˝uchwy, kciuka (paliczki kciuka i koÊci Êródr´cza),
palca wskazujàcego, obojczyka, rzepki, koÊci skokowej, pi´towej:
a) wielood∏amowe otwarte

10

b) inne z∏amania otwarte

6

c) inne z∏amania wielood∏amowe

4

d) inne z∏amania

2

30. Z∏amanie koÊci: talerza biodrowego, kolcy biodrowych, guza kulszowego, trzonu kr´gów:
a) z∏amania otwarte

8

b) inne z∏amania

3
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31. Z∏amania koÊci ∏okciowej, promieniowej, piszczelowej:
a) wielood∏amowe otwarte

8

b) inne z∏amania otwarte

6

c) inne z∏amania wielood∏amowe

4

d) inne z∏amania

2

32. Z∏amania koÊci: ˝eber, palców d∏oni i stóp (z wyjàtkiem kciuka i wskaziciela), ogonowej,
strza∏kowej, wyrostków oÊcistych i poprzecznych kr´gos∏upa, ∏onowej, kulszowej:
a) z∏amania otwarte

8

b) inne z∏amania

3

33. Z∏amania koÊci Êródstopia i Êródr´cza, mostka, nadgarstka
a) z∏amania otwarte

6

b) inne z∏amania

2
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