
Załącznik nr 1 dotyczący ubezpieczenia podczas wyjazdu. 

 

Dla wyjazdów zagranicznych: 

 

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej 

ubezpieczenia nr 208630 z dnia 10.02.2018 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY 

zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty 

jest ubezpieczeniem Bezpieczne Podróże oraz może zostad objęty ubezpieczeniem Koszty Imprezy 

Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:                         

KL 10 000 eur, NNW 7 000 PLN, BP 800 PLN.  

 Niżej podpisany/na oświadczam 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 Ogólne Warunki Ubezpieczenia: OWU 

Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z 

dnia 15.12.2015 r. wraz z Kartą Produktu oraz OWU Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne 

Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 7/Z/2017 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 

14.02.2017 r. wraz z Kartą Produktu stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

 Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające 

świadczeo 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.  

 Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. 

Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja 

dotycząca przetwarzania danych przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie 

www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych. 

 

 

Dla wyjazdów w kraju: 

 

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej 

ubezpieczenia nr 208631 z dnia 10.02.2018 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY 

zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty 

jest ubezpieczeniem Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz może zostad objęty ubezpieczeniem Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje. 

Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują: NNW 5 000 PLN. 

 Niżej podpisany/na oświadczam  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 Ogólne Warunki Ubezpieczenia: OWU 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone 

uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 16.02.2015 r. zmienione 

http://www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych


aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 r.  wraz z Kartą Produktu oraz OWU Koszty Imprezy Turystycznej 

Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 7/Z/2017 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A 

z dnia 14.02.2017 r. wraz z Kartą Produktu , stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

 Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające 

świadczeo 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.  

 Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. 

Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja 

dotycząca przetwarzania danych przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie 

www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych. 

 

http://www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych

