
 
INFORMACJE O UBEZPIECZENIU (ZAGRANICA) 

 
 

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i FUNDACJĄ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU” umowy generalnej ubezpieczenia nr 515170 z dnia 14.12.2018r. 

każdy uczestnik imprezy turystycznej FUNDACJĄ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„WYJDŹ Z DOMU” zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty 
jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne w zakresie super.  
 
 

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE 

zakres ubezpieczenia koszty leczenia NNW Bagaż 

suma ubezpieczenia 60.000 euro 15 000 zł 1 000 zł 

 
Uprawianie sportów zimowych , wysokiego ryzyka, wyczynowo, ekstremalnych wymaga zgłoszenia do Biura Podróży  

w celu doubezpieczenia. 
 
 

1) Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę 
turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej 
otrzymałem/am następujące OWU: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, zatwierdzonych uchwałą Nr 
42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r. 
oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ, BEZPIECZNE REZERWACJE zatwierdzonych 
uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018r. wraz z dokumentem zawierającym 
informację o produkcie ubezpieczeniowym stanowiące załącznik do umowy. 

2) Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych 
dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą 
z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego 
świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

3) Dane ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 
w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania” Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na 
stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.  
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