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Informacje dotyczące

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Twoje Zdrowie 

Rodzaj informacji Numer paragrafu

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 

świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia.

§ 4 ust. 1

§ 11

§ 12

§ 13

Z uwzględnieniem definicji 

zawartych w § 2

Katalog Poważnych Zachorowań 

– Załącznik nr 1 do OWU

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy

wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 

lub ich obniżenia.

§4 ust. 2

§ 5

§ 7 ust. 4 

§ 14

Z uwzględnieniem definicji 

zawartych w § 2

Katalog Poważnych Zachorowań 

– Załącznik nr 1 do OWU

Tabela Limitów – Załącznik nr 2 do OWU
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Co ubezpieczamy:

Co zawiera ubezpieczenie:

Kogo ubezpieczamy:

Na jak długo ubezpieczamy:

Co zyskujesz:

Gdzie znajdziesz szczegóły ubezpieczenia:

Gdzie szukać pomocy w razie dodatkowych pytań:

Twoje życie i zdrowie po wystąpieniu Poważnego Zachorowania

–  świadczenie na wypadek śmierci
–  sfinansowanie kosztów Świadczeń Medycznych niezbędnych w procesie Leczenia  

po wystąpieniu Poważnego Zachorowania

osobę fizyczną w wieku od 1. roku życia do 60 lat

na 5 lat z możliwością przedłużenia

–  wsparcie finansowe dla najbliższych w przypadku Twojej śmierci
–  wsparcie finansowe dla Ciebie po wystąpieniu Poważnego Zachorowania w postaci  

sfinansowania Świadczeń Medycznych
–  wsparcie w organizacji Świadczeń Medycznych po wystąpieniu Poważnego Zachorowania

w poniższych OWU SIGNAL IDUNA Twoje Zdrowie

Infolinia: + 48 22 505 65 06, 801 120 120

infolinia@signal-iduna.pl 
(pon.-pt. 8-17)

Kilka słów o Umowie

Pomyśl o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych.

SIGNAL IDUNA dla Ciebie i Twojej rodziny.
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA Twoje Zdrowie

Rozdział I. Zasady i definicje 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Twoje Zdrowie (zwane 
dalej OWU) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy SIGNAL 
IDUNA Życie Polska Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. a Ubezpieczającym.

§ 2.

DEFINICJE

1.  Call Center – centrum telefoniczne Ubezpieczyciela. Poprzez Call Center 
Ubezpieczony i Ubezpieczający mogą otrzymywać zarówno informacje od-
nośnie Umowy Ubezpieczenia i listy Dostawców Usług Medycznych Sieci SI-
GNAL IDUNA, jak też może być umawiane i zatwierdzane Leczenie prowadzo-
ne przez Dostawcę Usług Medycznych. Umówienie Leczenia w Call Center nie 
stanowi kwalifikacji Leczenia jako Leczenia Medycznie Niezbędnego, a Call 
Center nie udziela porad o charakterze medycznym.

2.  Choroba – nieprawidłowy stan struktury lub funkcji w organizmie Ubezpie-
czonego zdiagnozowany przez Lekarza.

3.  Decyzja Ostateczna – decyzja Ubezpieczyciela dotycząca rozpoczęcia finan-
sowania kosztów Świadczeń Medycznych zgodnie z Umową Ubezpieczenia. 
Pozytywna Decyzja Ostateczna stanowi uznanie odpowiedzialności Ubezpie-
czyciela z tytułu wystąpienia Poważnego Zachorowania.

4.  Decyzja Wstępna – decyzja Ubezpieczyciela dotycząca rozpoczęcia finan-
sowania kosztów Świadczeń Medycznych w zakresie Leczenia Ambulatoryj-
nego. Pozytywna Decyzja Wstępna nie stanowi uznania odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia Poważnego Zachorowania.

5.  Dostawca Usług Medycznych – każdy Lekarz lub placówka medycz-
na, upoważnieni przez właściwe organy i posiadający odpowiednie ze-
zwolenia do świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i powszechną, obowiązującą wiedzą medyczną, świadczący 
usługi medyczne w ramach posiadanych uprawnień na rynku prywatnych 
usług medycznych. Dotyczy to również pielęgniarek i innego personelu 
medycznego dysponującego wiedzą odpowiednią do świadczenia usług 
medycznych.

6.  Dostawca Usług Medycznych Sieci SIGNAL IDUNA – Dostawca Usług 
Medycznych, który zawarł umowę o współpracy z Ubezpieczycielem. Li-
sta Dostawców Usług Medycznych Sieci SIGNAL IDUNA może ulec zmianie 
z ważnych powodów, za które uznaje się zawarcie przez Ubezpieczyciela 
umów z innymi Dostawcami albo zmianę lub rozwiązanie istniejących umów. 
Aktualna lista Dostawców jest udostępniona na stronie www.signal-iduna.pl.

7.  Dzień Zawarcia Umowy: dzień, w którym Ubezpieczyciel i Ubezpieczający 
zawierają Umowę Ubezpieczenia, tj. dzień wskazany w Polisie Ubezpiecze-
niowej, w którym Ubezpieczyciel zaakceptował Wniosek o Objęcie Ubezpie-
czeniem.

8.  Katalog Poważnych Zachorowań – Katalog 
Poważnych Zachorowań stanowiący Załącz-
nik nr 1 do niniejszych OWU.

9.  Koniec Ubezpieczenia – dzień wskazany w Polisie Ubezpieczeniowej, w któ-
rym kończy się Ochrona Ubezpieczeniowa.

10.  Leczenie – wszystkie czynności medyczne przeprowadzone w celu przywrócenia 
zdrowia lub poprawy jakości życia po wystąpieniu Poważnego Zachorowania.

11.  Leczenie Medycznie Niezbędne – leczenie niezbędne z medycznego punktu 
widzenia, wykonywane zgodnie z obiektywnymi wynikami badań medycz-
nych, ogólną wiedzą naukową i zgodnie z czasem prowadzonego leczenia, 
którego realizacja jest uzasadniona, w tym:

a)  Leczenie Ambulatoryjne: Leczenie Medycznie Niezbędne, zlecone 
przez Lekarza, realizowane u Dostawcy Usług Medycznych świadczą-
cego usługi na rynku prywatnych usług medycznych, które nie wymaga 
przyjęcia Ubezpieczonego do Szpitala.

b)  Leczenie Szpitalne: Leczenie Medycznie Niezbędne, zlecone przez  
Lekarza, realizowane u Dostawcy Usług Medycznych świadczącego 
usługi na rynku prywatnych usług medycznych, które wymaga przyjęcia 
Ubezpieczonego do Szpitala.

 Ubezpieczyciel ma prawo do sprawdzenia i ustalenia (zgodnie z powszechną 
wiedzą medyczną), czy Leczenie jest rzeczywiście niezbędne z medycznego 
punktu widzenia.

12.  Lekarz – osoba, która posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa.

13.  Leki – gotowe produkty lecznicze w rozumieniu obowiązujących przepisów 
prawa, których zakup można zrealizować wyłącznie na podstawie recepty, 
niezbędne w Leczeniu po wystąpieniu Poważnego Zachorowania, posiada-
jące ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra 
Zdrowia, Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską i tym samym wpisa-
ne do Rejestru Produktów Leczniczych.

14.  Limit Finansowania Świadczeń Medycznych – kwota wskazana w Tabeli 
Limitów, która określa sumę kosztów Świadczeń Medycznych, którą Ubezpie-
czyciel zobowiązuje się sfinansować w ramach Umowy Ubezpieczenia. Koszt 
Świadczeń Medycznych zrealizowanych po przekroczeniu Limitu nie jest obję-
ty Ochroną Ubezpieczeniową.

15.  Medycyna Eksperymentalna – wszystkie procedury medyczne, które nie są 
stosowane w ogólnie przyjętej praktyce medycznej ani które nie są nauczane 
w uznanych uczelniach medycznych lub podobnych instytucjach edukacyj-
nych, a także procedury oczekujące na oficjalne uznanie przez odpowiednie 
władze państwowe lub będące w fazie badań.

16.  Ocena Ryzyka – procedura, w trakcie której Ubezpieczyciel sprawdza, czy 
i na jakich warunkach ubezpieczy przyszłego Ubezpieczonego. Wśród wie-
lu czynników uwzględnia się: wiek, zawód i stan zdrowia Ubezpieczonego. 
Ubezpieczyciel może wymagać od Ubezpieczonego złożenia dodatkowych 
dokumentów, a w szczególności ankiety lub kwestionariusza medycznego 
oraz dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Ubezpieczyciel 
może skierować, na swój koszt, Ubezpieczonego na badania lekarskie lub 
badania diagnostyczne z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań gene-
tycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
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CO OBEJMUJE 
UBEZPIECZENIE

17.  Ochrona Ubezpieczeniowa – ochrona udzielana przez Ubezpieczyciela 
na podstawie Umowy Ubezpieczenia.

18.  Początek Ubezpieczenia – dzień wskazany w Polisie Ubezpieczeniowej, 
od którego rozpoczyna się Ochrona Ubezpieczeniowa.

19.  Poważne Zachorowanie – Choroba, leczenie chirurgiczne lub zabieg ope-
racyjny dotyczący zdrowia Ubezpieczonego wskazane i opisane w Katalogu 
Poważnych Zachorowań.

20.  Pośrednik – podmiot upoważniony przez Ubezpieczyciela, który pośredniczy 
w zawarciu Umowy Ubezpieczenia między Ubezpieczającym a Ubezpieczy-
cielem.

21.  Polisa Ubezpieczeniowa – dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela po-
twierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego i Ubez-
pieczyciela, zawierający informacje o Umowie Ubezpieczenia.

22.  Rok Ubezpieczeniowy – okres rozpoczynający się w Początku Ubezpiecze-
nia, a kończący się po upływie 12 kolejnych miesięcy. Kolejne lata ubezpie-
czeniowe liczone są analogicznie.

23.  Składka Ubezpieczeniowa – kwota, którą Ubezpieczający zobowiązuje się 
płacić Ubezpieczycielowi w określonym czasie w zamian za Ochronę Ubez-
pieczeniową.

24.  Szpital – działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odpo-
wiednimi przepisami prawa zamknięty zakład opieki zdrowotnej.

25.  Świadczenie Medyczne – niezbędne po wystąpieniu Poważnego Zachoro-
wania: Leczenie Ambulatoryjne, Leczenie Szpitalne, Leki, Środki Pomocnicze 
oraz usługi Teleopieki Kardiologicznej.

26.  Środki Pomocnicze – wyroby medyczne zalecone przez Lekarza, konieczne 
w procesie Leczenia lub rehabilitacji po wystąpieniu Poważnego Zachorowa-
nia, wspomagające proces leczniczy, w tym sprzęt niezbędny do rehabilitacji 
umożliwiający lub ułatwiający choremu samodzielne funkcjonowanie, do któ-
rego należą między innymi: protezy (z wyłączeniem dentystycznych), gorsety, 
kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, wózek inwalidzki, peruki, pompa 
insulinowa.

27.  Tabela Limitów – dokument określający wysokość 
świadczenia z tytułu śmierci oraz limitów i sublimi-
tów finansowania Świadczeń Medycznych stano-
wiący Załącznik nr 2 do niniejszych OWU.

28.  Teleopieka Kardiologiczna – całodobowa opieka kardiologiczna polegająca 
na monitorowaniu elektrokardiograficznym serca, która umożliwia wykona-
nie badania EKG i wysłania jego wyników za pomocą udostępnionego urzą-
dzenia w celu ich konsultacji i interpretacji przez wykwalifikowany personel 
medyczny. Usługa realizowana jest dla pełnoletnich Ubezpieczonych na pod-
stawie zlecenia lekarskiego w celu Leczenia po wystąpieniu Poważnego Za-
chorowania.

29.  Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie 
mająca osobowości prawnej, mieszkająca lub posiadająca siedzibę na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, która zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpie-
czycielem i zobowiązuje się do opłacania Składek Ubezpieczeniowych. Jeśli 
Ubezpieczający jest osobą fizyczną, to może być on równocześnie Ubezpie-
czonym w ramach Umowy Ubezpieczenia.

30.  Ubezpieczone Zdarzenie – śmierć Ubezpieczonego i Poważne Zachorowa-
nie, które nastąpiły w okresie udzielania Ochrony Ubezpieczeniowej.

31.  Ubezpieczony – obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, którego miejsce za-
mieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na rzecz 
którego zawierana jest Umowa Ubezpieczenia.

32.  Ubezpieczyciel – SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A., osoba prawna, utworzona zgodnie z prawem polskim, uprawniona 
do wykonywania czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem 
i udzielaniem ochrony na wypadek wystąpienia skutków Ubezpieczonego 
Zdarzenia.

33.  Umowa Ubezpieczenia – umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem 
i Ubezpieczającym zgodnie z niniejszymi OWU.

34.  Uposażony – podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony 
do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego.

35.  Wniosek o Objęcie Ubezpieczeniem – oświadczenie osoby ubiegającej się 
o zawarcie Umowy Ubezpieczenia zawierające informacje istotne dla zawar-
cia i wykonania Umowy Ubezpieczenia.

Rozdział II. Ochrona Ubezpieczeniowa

§ 3.

PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Przedmiotem Umowy Ubezpieczenia jest życie  
i zdrowie Ubezpieczonego.

§ 4.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1.  W ramach Umowy Ubezpieczenia i na warunkach określonych w Umowie 
Ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się:

a)  wypłacić świadczenie w razie śmierci Ubezpieczonego w czasie trwania 
Ochrony Ubezpieczeniowej

b)  sfinansować koszty Świadczeń Medycznych niezbędnych w Leczeniu 
po wystąpieniu Poważnego Zachorowania, do którego doszło w czasie 
trwania Ochrony Ubezpieczeniowej.

2.  W ciągu pierwszych 180 dni od Początku Ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wystąpienia Poważnego Zacho-
rowania tylko w zakresie nowotworu złośliwego nadnerczy, serca, tchawicy 
lub moczowodu.

§ 5.

TERYTORIALNOŚĆ

Ochrona Ubezpieczeniowa obejmuje śmierć Ubezpieczonego na całym świecie, 
a w zakresie Świadczeń Medycznych jest ograniczona do Świadczeń realizowanych 
i dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na prywatnym rynku usług 
medycznych.

§ 6.

UBEZPIECZONY 

Ochroną Ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, która do Początku Ubezpie-
czenia ukończyła 1. rok życia i nie ukończyła 61. roku życia.

Rozdział III. Ocena ryzyka

§ 7.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO

1.  Przed wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
dokonuje Oceny Ryzyka. W tym celu Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczy-
cielowi Wniosek o Objęcie Ubezpieczeniem wypełniony przez Ubezpiecza-
jącego, a w razie zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej – również przez 
Ubezpieczonego. Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani podać 
do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które 
ten zapytywał w formularzu Wniosku o Objęcie Ubezpieczeniem i w innych 
pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obo-
wiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności 
jemu znane. W razie zawarcia przez Ubezpieczyciela Umowy Ubezpieczenia 
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności 
uważa się za nieistotne.

2.  Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są poinformować na piśmie 
Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
która miała miejsce w okresie pomiędzy wypełnieniem Wniosku o Objęcie 
Ubezpieczeniem a zawarciem Umowy Ubezpieczenia.

3.  W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę praw-
dopodobieństwa Poważnego Zachorowania, każda ze stron Umowy Ubez-
pieczenia może żądać odpowiedniej zmiany wysokości Składki Ubezpiecze-
niowej, poczynając od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie 
zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowie-
dzieć Umowę Ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za ujawnienie 
okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 
Poważnego Zachorowania uznaje się w szczególności ujawnienie, że Ubez-
pieczający lub Ubezpieczony świadomie udzielili we Wniosku o Objęcie Ubez-
pieczeniem niezgodnych z prawdą odpowiedzi na zadane pytania bądź nie 
dopełnili obowiązków określonych w ust. 2 powyżej, w sytuacji gdy udzie-
lenie odpowiedzi zgodnych z prawdą bądź dopełnienie obowiązków okre-
ślonych w ust. 2 spowodowałoby odmowę zawarcia Umowy Ubezpieczenia 
bądź zaproponowanie Ubezpieczającemu zawarcia Umowy Ubezpieczenia 
na innych warunkach, w szczególności z wyższą Składką Ubezpieczeniową.

4.  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
z naruszeniem ust. 1. i 2. nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli 
do naruszenia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że 
Ubezpieczone Zdarzenie jest skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym. Jeśli Ubezpieczyciel poniósł koszty Świadczeń Medycznych, 
za które z uwagi na okoliczności wskazane w zdaniach poprzednich nie pono-
sił odpowiedzialności, Ubezpieczony zobowiązany jest na żądanie Ubezpie-
czyciela zwrócić koszty tych Świadczeń Medycznych.

ZAPOZNAJ SIĘ 
Z TABELĄ LIMITÓW

CO UBEZPIECZAMY

KOGO UBEZPIECZAMY
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Rozdział IV. Okres ubezpieczenia

§ 8.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

1.  Umowa zawierania jest na 5 lat. 
2.  Jeżeli w Polisie Ubezpieczeniowej zawarto postanowienia, które odbiegają 

na niekorzyść Ubezpieczającego od treści Wniosku o Objęcie Ubezpiecze-
niem, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie, przy 
doręczeniu Polisy Ubezpieczeniowej, wyznaczając 7-dniowy termin do zgło-
szenia sprzeciwu. W przypadku braku sprzeciwu Umowa Ubezpieczenia do-
chodzi do skutku zgodnie z treścią Polisy Ubezpieczeniowej następnego dnia 
po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

3.  Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się w Początku Ubezpieczenia, ale nie 
wcześniej niż w Dniu Zawarcia Umowy i po zapłaceniu Składki Ubezpiecze-
niowej.

§ 9.

PRZEDŁUŻENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

1.  Umowa Ubezpieczenia może zostać przedłużona 
na kolejne 5 lat na tych samych warunkach albo 
na warunkach odmiennych od dotychczasowych, je-
żeli którakolwiek z jej stron złoży drugiej stronie, najpóźniej na 45 dni przed 
dniem wygaśnięcia Umowy, pisemną propozycję przedłużenia Umowy, a dru-
ga strona zaakceptuje taką propozycję przed Końcem Ubezpieczenia.

2.  Wpłatę przez Ubezpieczającego Składki Ubezpieczeniowej w wysokości za-
proponowanej przez Ubezpieczyciela uważa się za wyrażenie przez Ubezpie-
czającego zgody na przedłużenie Umowy Ubezpieczenia zgodnie z warunka-
mi zaproponowanymi przez Ubezpieczyciela.

3.  Umowa Ubezpieczenia może być przedłużana wielokrotnie w trybie określo-
nym w ust. 1. i 2. powyżej.

§ 10.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

1.  Składka Ubezpieczeniowa ustalana jest po przeprowadzeniu Oceny Ryzyka 
i zależy od wieku Ubezpieczonego w Początku Ubezpieczenia oraz stanu zdro-
wia Ubezpieczonego w Dniu Zawarcia Umowy lub w chwili jej przedłużenia.

2.  Zapłaty Składek Ubezpieczeniowych dokonuje się co miesiąc przelewem 
na wskazany rachunek bankowy Ubezpieczyciela, zgodnie z Umową Ubez-
pieczenia.

3.  Obowiązek zapłaty Składki Ubezpieczeniowej należy wyłącznie do Ubezpie-
czającego.

4.  Ubezpieczyciel nie będzie pobierał kolejnych Składek Ubezpieczeniowych, 
należnych według harmonogramu opłacania wskazanego w Polisie Ubezpie-
czeniowej, od podjęcia Decyzji Ostatecznej o uznaniu roszczenia za zasadne 
do Końca Ubezpieczenia.

Rozdział V. Świadczenia 

§ 11.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

1.  W przypadku śmierci Ubezpieczonego w czasie trwania Ochrony Ubezpiecze-
niowej Ubezpieczyciel wypłaca Uposażonemu świadczenie w przysługującej 
mu części. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się 
do śmierci Ubezpieczonego.

2.  Ubezpieczony może wskazać Uposażonego we Wniosku o Objęcie Ubezpiecze-
niem lub w formie pisemnego oświadczenia. Ubezpieczony ma prawo w każ-
dym czasie dokonać zmiany Uposażonego. Zmiana Uposażonego wymaga 
pisemnego oświadczenia Ubezpieczonego i staje się skuteczna z dniem otrzy-
mania przez Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o zmianie Uposażonego.

3.  Jeżeli Ubezpieczony wskazał więcej niż jednego Uposażonego i nie określił ich 
udziału w świadczeniu lub suma wskazań procentowych nie jest równa sto pro-
cent, przyjmuje się, że wskazani Uposażeni mają równy udział w świadczeniu.

4.  W przypadku śmierci Uposażonego lub utraty przez niego prawa do świad-
czenia przypadający mu udział powiększa udział w świadczeniu pozostałym 
Uposażonym w proporcji do ich udziałów.

5.  Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub gdy wszyscy Uposażeni nie 
żyją, lub nie są uprawnieni do świadczenia, świadczenie przypada według 
kolejności pierwszeństwa:

a)  małżonkowi Ubezpieczonego – w całości;
b)  dzieciom Ubezpieczonego – w równych częściach;
c)  rodzicom Ubezpieczonego – w równych częściach;
d)  spadkobiercom Ubezpieczonego – w częściach, w jakich dziedziczą 

po Ubezpieczonym.
6.  Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w cią-

gu 30 dni od otrzymania następujących dokumentów wypełnionych zgodnie 
z wymogami Ubezpieczyciela:

a)  wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego,
b)  kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
c)  uwierzytelnionej kopii karty zgonu Ubezpieczonego lub uwierzytelnionej 

kopii zaświadczenia lekarskiego o przyczynie śmierci Ubezpieczonego; 
jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła za granicą, karta zgonu powinna 
być uwierzytelniona przez polską placówkę dyplomatyczną,

d)  oryginału skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego.
7.  Ubezpieczyciel ma prawo wymagać przedstawienia dodatkowych dokumen-

tów i informacji potwierdzających zasadność zgłoszonego roszczenia.
8.  Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialno-

ści Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia jest niemożliwe w terminie, 
o którym mowa w ust. 6 powyżej, Ubezpieczony zostanie poinformowany 
o tym fakcie pisemnie, ze wskazaniem przyczyn niemożności spełnienia 
świadczenia w podanym terminie. Świadczenie w takim przypadku zostanie 
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

9.  Świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy osób uprawnionych do ich 
otrzymania, a w przypadku jego braku w inny uzgodniony z nimi sposób. 
Świadczenia podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa wskaza-
nymi w Polisie Ubezpieczeniowej.

§ 12.

WYSTĄPIENIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA

1.  W razie wystąpienia Poważnego Zachorowania w czasie trwania Ochrony 
Ubezpieczeniowej, Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić roszczenie z tytu-
łu Poważnego Zachorowania wraz z innymi dokumentami niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 30 dni od tego zdarzenia, w celu rozpoczęcia finansowa-
nia kosztów Leczenia przez Ubezpieczyciela.

2.  W ciągu 7 dni od otrzymania wniosku oraz dokumentów potwierdzających 
wystąpienie Poważnego Zachorowania Ubezpieczyciel wyda Decyzję Wstępną. 
W razie pozytywnej Decyzji Wstępnej Ubezpieczyciel rozpocznie finansowanie 
Świadczeń Medycznych w zakresie Leczenia Ambulatoryjnego do wydania 
Decyzji Ostatecznej. Wydanie odmownej Decyzji Wstępnej jest jednoznaczne 
z odmową uznania roszczenia z tytułu Poważnego Zachorowania.

3.  Decyzję Ostateczną Ubezpieczyciel wyda w ciągu 30 dni od otrzymania na-
stępujących dokumentów:

a)  formularza zgłoszenia roszczenia z tytułu Poważnego Zachorowania,
b)  dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie Poważnego Za-

chorowania,
c)  dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających zasadność 

zgłoszonego roszczenia, o które poprosi Ubezpieczyciel,
d)  badań lub konsultacji zleconych przez Ubezpieczyciela. W takim przy-

padku Ubezpieczyciel sfinansuje koszty badań i konsultacji, na które 
skieruje Ubezpieczonego.

Postanowienia § 11 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
4.  W razie wydania Decyzji Ostatecznej o uznaniu roszczenia za zasadne 

Ubezpieczyciel rozpocznie finansowanie Świadczeń Medycznych zgod-
nie z Umową Ubezpieczenia. W przypadku odmowy uznania roszczenia 
za zasadne koszty Leczenia Ambulatoryjnego zrealizowanego w okresie 
od wydania pozytywnej Decyzji Wstępnej do wydania Decyzji Ostatecznej 
zostaną sfinansowane przez Ubezpieczyciela pod warunkiem, że Ubezpie-
czony nie wprowadził w błąd Ubezpieczyciela celowo składając formularz 
zgłoszenia roszczenia z tytułu Poważnego Zachorowania.

§ 13. 

UZYSKANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

1.  Świadczenia Medyczne zostaną zrealizowane w najwcześniejszym możliwym 
terminie, po wydaniu przez Ubezpieczyciela decyzji o uznaniu roszczenia z ty-
tułu Poważnego Zachorowania za zasadne zgodnie § 12., z ograniczeniami 
dostępności Dostawców Usług Medycznych.

2.  Płatności za Leczenie Medycznie Niezbędne realizowane przez Dostawcę 
Usług Medycznych Sieci SIGNAL IDUNA dokonywane są bezpośrednio pomię-
dzy właściwym Dostawcą a Ubezpieczycielem.

3.  Lista Dostawców Usług Medycznych Sieci SIGNAL IDUNA może ulec zmia-

CO ZROBIĆ, 
ŻEBY OTRZYMAĆ 

ŚWIADCZENIE

KIEDY PRZEDŁUŻYMY 
UMOWĘ
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nie z ważnych powodów, za które uznaje się zawarcie przez Ubezpieczyciela 
umów z innymi Dostawcami, zmianę lub rozwiązanie umów istniejących. 
Ubezpieczony może uzyskać informacje na temat najbardziej aktualnej listy 
Dostawców Usług Medycznych Sieci SIGNAL IDUNA poprzez Call Center oraz 
na stronie internetowej www.signal-iduna.pl.

4.  Jeżeli Ubezpieczyciel zapłacił Dostawcy Usług Medycznych za Leczenie nie-
objęte Umową Ubezpieczenia, to Ubezpieczony zobowiązany jest zarówno 
do zwrotu należnych kwot w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego 
powiadomienia, jak również do zwrotu kosztów za jakiekolwiek szkody lub 
straty poniesione przez Ubezpieczyciela w wyniku tego Leczenia.

5.  Świadczenia Medyczne objęte Umową Ubezpieczenia zrealizowane przez 
dostawcę spoza listy Dostawców Usług Medycznych Sieci SIGNAL IDUNA 
są opłacane przez Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu 
ich koszt po ustaleniu zakresu odpowiedzialności, zgodnie z ograniczeniami 
wskazanymi w Umowie Ubezpieczenia.

6.  Ubezpieczony zgłasza refundację kosztów, o których mowa w ust. 5 powy-
żej, na formularzu Zgłoszenia refundacji (zwrotu) kosztów leczenia, który jest 
zamieszczony na stronie internetowej www.signal-iduna.pl lub został mu 
dostarczony przez SIGNAL IDUNA. Formularz Zgłoszenia refundacji (zwrotu) 
kosztów leczenia powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją refundacji 
(zwrotu) kosztów leczenia dla produktu Twoje Zdrowie. Ubezpieczyciel wy-
maga złożenia na formularzu Zgłoszenia refundacji (zwrotu) kosztów leczenia 
oświadczenia o zakresie i przyczynie leczenia, przez Dostawcę Usług Medycz-
nych, który zapewnił Ubezpieczonemu Leczenie Ambulatoryjne lub Szpitalne, 
za które Ubezpieczony żąda zwrotu kosztów.

7.  W celu uzyskania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 5 powyżej, Ubez-
pieczony musi dostarczyć Ubezpieczycielowi również oryginały dokumentów 
finansowych (faktury, rachunki, paragony fiskalne) oraz wszelkie dokumenty 
wymagane przez Ubezpieczyciela w celu poświadczenia zasadności zwrotu 
kosztów oraz ustalenia wysokości świadczenia.

8.  Ubezpieczony jest zobowiązany do przekazania, na wniosek Ubezpieczyciela, 
wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów niezbędnych Ubezpieczycie-
lowi do oceny Ubezpieczonego Zdarzenia i jego konsekwencji dla Ubezpieczo-
nego, przeprowadzonego Leczenia, wartości lub kwoty, którą Ubezpieczyciel 
ma płacić za Leczenie lub jego zobowiązania do tej zapłaty. Ubezpieczyciel 
może zażądać przeprowadzenia specjalnych konsultacji lub badań przez leka-
rza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela i na koszt Ubezpieczyciela.

9.  Ubezpieczyciel ma prawo zwrócić się do lekarzy i placówek medycznych 
o wydanie dokumentów dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego lub 
do oceny jego zobowiązania do zapłaty.

10.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest odpowiedzialny za każdą szkodę wyni-
kającą z zawinionego przez niego nieuzyskania przez Ubezpieczyciela infor-
macji i dokumentów wymienionych w ust. 8 i 9.

11.  Ubezpieczony może wnioskować o dostęp do dokumentacji Leczenia, któ-
remu został poddany, o ile i w takim zakresie, w jakim taka dokumentacja 
znajduje się w posiadaniu Ubezpieczyciela. Ponadto, po złożeniu wniosku 
o sporządzenie kopii tych dokumentów, mogą być one wydane wtedy tylko 
gdy nie narusza to praw osób trzecich.

12.  Ubezpieczający zobowiązany jest do podejmowania wszelkich możliwych 
działań, by zmniejszyć wielkość roszczeń i ograniczyć podejmowanie przez 
Ubezpieczonego działań, które mogą być uznane za przeszkodę w procesie 
powrotu do zdrowia.

13.  Roszczenia związane z wypłatą kosztów Świadczeń Medycznych nie mogą 
być przekazane na rzecz osoby trzeciej.

14.  W przypadku wystąpienia Poważnego Zachorowania w piątym Roku Ubez-
pieczeniowym koszty Świadczeń Medycznych będą finansowane również 
po zakończeniu Ochrony Ubezpieczeniowej do momentu osiągnięcia ich sumy 
Limitu Finansowania Świadczeń Medycznych, nie dłużej jednak niż przez 
okres 12 miesięcy od wydania Decyzji Ostatecznej.

§ 14.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

1.  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno-
ści z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeśli 
była ona spowodowana lub doszło do niej 
w następstwie:

a)  działań wojennych lub czynnego 
i dobrowolnego udziału w aktach 
przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru lub terroryzmu;

b)  masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego;
c)  epidemii lub pandemii potwierdzonej przez właściwe organy.

2.  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia Poważnego 
Zachorowania, jeżeli doszło do niego w następstwie:

a)  zdarzeń i okoliczności wyłączających odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

z tytułu śmierci Ubezpieczonego;
b)  chorób psychicznych rozumianych jako choroby zakwalifikowane w Mię-

dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowot-
nych, jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania (ICD10);

c)  poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu farmakologicznemu lub 
zabiegowi o charakterze medycznym lub paramedycznym przeprowa-
dzonym poza kontrolą Lekarza;

d)  spożywania lub pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu 
lub środków odurzających, psychotropowych lub innych środków alter-
natywnych w rozumieniu obowiązujących przepisów o przeciwdziała-
niu narkomanii, z wyjątkiem leków zleconych przez Lekarza;

e)  korzystania z metod Medycyny Eksperymentalnej, w tym jej skutków 
oraz uczestnictwa w medycznych, chemicznych, naukowych lub podob-
nych badaniach związanych ze zdrowiem;

f)  prób samobójczych.
3.  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty Świadczeń Medycz-

nych wynikające z:
a)  działań, które nie są niezbędne z medycznego punktu widzenia po wy-

stąpieniu Poważnego Zachorowania;
b)  umyślnego, celowego działania Ubezpieczonego oraz uzyskania świad-

czeń medycznych za pomocą celowego wprowadzenie Ubezpieczyciela 
w błąd oraz popełnienia, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia 
przez Ubezpieczonego czynu zabronionego podlegającego karze z mocy 
prawa;

c)  korzystania z metod Medycyny Eksperymentalnej, w tym jej skutków 
oraz uczestnictwa w medycznych, chemicznych, naukowych lub podob-
nych badaniach związanych ze zdrowiem, w tym skutki tego uczestnic-
twa;

d)  samodzielnie zleconego diagnozowania lub leczenia, w tym ich konse-
kwencje, oraz wykonywania badań lub zabiegów na Ubezpieczonym 
przez jego partnerów, rodziców lub dzieci, oraz badań lub zabiegów 
wykonywanych na Ubezpieczonym przez osoby nieposiadające stosow-
nych uprawnień;

e)  skutków Leczenia nieprawidłowo przeprowadzonego przez Ubezpieczo-
nego w zakresie zaleconym przez Lekarza;

f)  skutków prób samobójczych;
g)  poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu farmakologicznemu lub 

zabiegowi o charakterze medycznym lub paramedycznym przeprowa-
dzonym poza kontrolą Lekarza;

h)  diagnostyki i leczenia niepłodności oraz zaburzeń płodności;
i)  transplantacji narządów, tkanek lub komórek.

Rozdział VI. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia

§ 15.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

1.  Od Umowy Ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubez-
pieczający ma prawo odstąpienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy 
Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od Dnia Zawarcia 
Umowy lub jej przedłużenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy 
Ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będące-
go konsumentem o prawie odstąpienia od Umowy, termin 30 dni biegnie 
od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się 
o tym prawie.

2.  Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia składając Ubez-
pieczycielowi oświadczenie ze skutkiem na koniec miesiąca ubezpieczenia 
następującego po miesiącu ubezpieczenia, w którym złożył to oświadcze-
nie.

3.  Umowę Ubezpieczenia uznaje się za wypowiedzianą przez Ubezpieczają-
cego w przypadku nieopłacenia Składki Ubezpieczeniowej w dodatkowym 
7-dniowym terminie pomimo uprzedniego wezwania Ubezpieczyciela do jej 
zapłaty z informacją, że brak zapłaty w dodatkowym terminie wskazanym 
w wezwaniu spowoduje ustanie odpowiedzialności SIGNAL IDUNA. Umowa 
Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z końcem okresu, za który Składka Ubezpie-
czeniowa została opłacona w pełnej wysokości.

4.  Umowa Ubezpieczenia zostanie rozwiązana z chwilą śmierci Ubezpieczonego 
lub wyczerpania Limitu Finansowania Świadczeń Medycznych.

 

ZWRÓĆ UWAGĘ,
W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

JEST OGRANICZONA
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Rozdział VII. Inne postanowienia

§ 16. 

REKLAMACJE I SPORY SĄDOWE 

1.  Klient może składać skargi, zażalenia i reklamacje zawierające zastrzeżenia 
dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela (zwane dalej łącznie 
„reklamacjami”).
2.  Reklamacje można zgłaszać w następujących miejscach i formie:

a)  pisemnie na adres:
SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.,
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa,
b)  faksem na numer: 22 50 56 101,
c)  pocztą elektroniczną: reklamacje@signal-iduna.pl,
d)  telefonicznie pod numerem: 0 801 120 120 lub 22 50 56 506,
e)  osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela (adres jak wyżej) lub Regionalnym 

Centrum Obsługi Ubezpieczeń (dane kontaktowe Regionalnych Centrów 
Obsługi Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA podane są na stronie internetowej 
spółki i na bieżąco aktualizowane).

3.  Reklamacja powinna zawierać podstawowe dane kontaktowe klienta umożli-
wiające identyfikację i kontakt w celu udzielenia odpowiedzi (imię i nazwisko, 
NIP i nazwę firmy, adres, numer umowy ubezpieczenia/polisy, której reklama-
cja dotyczy lub numer sprawy dotyczącej roszczenia nadany wcześniej przez 
Ubezpieczyciela).

4.  Ubezpieczyciel rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi niezwłocz-
nie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że mają 
miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności uniemożliwiające rozpa-
trzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takiej sytuacji 
Ubezpieczyciel poinformuje klienta, który złożył reklamację, o przyczynach 
opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia 
sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklama-
cji. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów rozpatrzenia rekla-
macji i udzielenia odpowiedzi reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie 
z wolą klienta.

5.  Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie papierowej lub na innym 
trwałym nośniku, a na wniosek klienta może być również dostarczona pocztą 
elektroniczną.

6.  Klient może też składać skargi i zażalenia na działalność Ubezpieczyciela 
do Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, miejskiego lub 
powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz innych organów zajmujących się 
ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.

7.  Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy 
(https://rf.gov.pl/).

8.  Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich spo-
rów powstałych w odniesieniu do zawarcia, realizacji i interpretacji Umowy 
Ubezpieczenia. Jeśli takie polubowne rozwiązanie nie będzie możliwe w roz-
sądnym terminie, to powództwo można wytoczyć albo według przepisów 
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnione-
go z Umowy Ubezpieczenia, a także przed sądem właściwym dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy 
uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

9.  Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 17.

POWIADOMIENIA I KOMUNIKACJA 

1.  Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące Umowy Ubezpieczenia 
powinny być składane na piśmie pod rygorem nieważności.

2.  Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące Umowy Ubezpieczenia 
wysłane są odpowiednio na adres siedziby, miejsca zamieszkania lub adres 
do korespondencji. Strony Umowy Ubezpieczenia są zobowiązane do infor-
mowania się o każdej zmianie adresu siedziby lub odpowiednio miejsca za-
mieszkania oraz o każdej zmianie adresu do korespondencji.

§ 18.

STATUS POŚREDNIKA

1.  Pośrednik nie jest uprawniony do wydawania oświadczeń w imieniu Ubez-
pieczyciela.

2.  Pośrednik nie jest uprawniony do zawierania umów z Ubezpieczającym, przy-
szłym Ubezpieczającym, Ubezpieczonym ani z przyszłym Ubezpieczonym.

3.  Pośrednik nie ma prawa zawierać żadnych porozumień ani umów, w tym 
w formie ustnej, dotyczących włączenia określonych Świadczeń Medycznych 
do Ochrony Ubezpieczeniowej.

§ 19.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Ubezpieczyciel udostępnia niniejsze OWU na stronie www.signal-iduna.pl 
oraz w swej siedzibie nieodpłatnie w formie umożliwiającej ich pozyskanie, 
odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy Ko-
deksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.  Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej SIGNAL IDUNA Życie 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest dostępne na stronie internetowej 
www.signal-iduna.pl.

§ 20.

WEJŚCIE W ŻYCIE OWU 

1.  Niniejsze OWU zostały zatwierdzone uchwałą Nr 27/Z/2018 Zarządu SIGNAL 
IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 21.05.2018 r.

2.  Niniejsze OWU mają zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawieranych 
od dnia 01.06.2018 r.
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SIGNAL IDUNA Życie Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31
infolinia: 22 505 65 06
www.signal-iduna.pl

SIGNAL IDUNA 
kompetentnym 
partnerem 
dla Twojej rodziny 
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Choroba Definicja

A.1. Nowotwór złośliwy

Klasyfikacja ICD-10:
C00 – C97 

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Nowotwór złośliwy charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek 
nowotworowych powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi być 
potwierdzone badaniem histopatologicznym wykonanym przez specjalistę histopatologa. Zakres 
ubezpieczenia obejmuje też białaczkę, chłoniaka złośliwego i ziarnicę złośliwą (choroba Hodgkina), 
złośliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory skóry dające przerzuty. Z ochrony ubezpieczeniowej 
wykluczone są:
a)  wszystkie zmiany opisane histopatologicznie jako łagodne,
b)  rak nieinwazyjny (in situ), dysplazja szyjki macicy, rak szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3 

oraz wszelkie zmiany przedrakowe i nieinwazyjne,
c)  rak gruczołu krokowego (prostaty) w stopniu T-1 (w tym T1a i T1b) według klasyfikacji TNM lub 

odpowiadający temu stopniowi stopień zaawansowania według innej klasyfikacji,
d)  czerniak złośliwy skóry w stopniu zaawansowania 1A (=<1 mm poziom II lub III bez owrzodzenia) 

według klasyfikacji AJCC (American Journal of Critical Care, 7th Edition TNM Classification),
e)  nadmierne rogowacenie (hyperkeratosis), rak podstawnokomórkowy skóry i kolczystokomórkowy 

skóry,
f)  wszelkie nowotwory współistniejące z zakażeniem HIV.

A.2. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo- 
-rdzeniowych

Klasyfikacja ICD-10:
G00

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pozostawiające trwałe deficyty neurologiczne 
potwierdzone przez specjalistę neurologa. Rozpoznanie musi być potwierdzone badaniem płynu 
mózgowo-rdzeniowego. 

A.3. Cukrzyca wymagająca leczenia insuliną

Klasyfikacja ICD-10:
E10

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Cukrzyca typu 1, insulinozależna – choroba metaboliczna, u podłoża której leży przewlekły, 
autoimmunologiczny lub nieautoimmunologiczny (dziedziczna odmiana cukrzycy, typ MODY) proces 
prowadzący do zniszczenia komórek trzustki produkujących insulinę. W rozumieniu niniejszych ogólnych 
warunków ubezpieczenia choroba ma być leczona insuliną z uwagi na zagrożenie życia przez co najmniej 
6 kolejnych miesięcy, rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej przez lekarza specjalistę 
diabetologa. 

A.4. Niewydolność nerek (stadium 5)

Klasyfikacja ICD-10:
N18

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Przewlekła choroba nerek w stadium schyłkowym, tj. 5 według K7DOGJ (Kidney Disease Outcomes Ouality 
lnttiativ) – schyłkowa i nieodwracalna niewydolność obu nerek bezwzględnie wymagająca leczenia 
nerkozastępczego czyli stałej dializoterapii lub przeszczepienia nerki. Rozpoznanie stadium schyłkowej 
niewydolności nerek/mocznicy lub kwalifikacja do przeszczepu musi być potwierdzone przez specjalistę 
nefrologa.

A.5. Epilepsja

Klasyfikacja ICD-10:
G40

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Grupa przewlekłych zaburzeń neurologicznych czynności mózgu charakteryzujących się napadami 
padaczkowymi definiowana jako:
–  co najmniej dwa niesprowokowane napady drgawek w odstępie powyżej 24 godzin lub
–  jeden sprowokowany napad i prawdopodobieństwo kolejnych napadów podobne do ogólnego ryzyka 

nawrotu (co najmniej 60%), występujące ponad 10 lat lub
–  rozpoznanie zespołu padaczkowego.
Wykluczenie: drgawki gorączkowe i łagodne drgawki noworodkowe nie są formami epilepsji.

TABELA A
Dla Ubezpieczonych, którzy do Początku Ubezpieczenia ukończyli 1. rok życia i nie ukończyli 15. roku życia.
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TABELA B
Dla Ubezpieczonych, którzy do Początku Ubezpieczenia ukończyli 15. rok życia i nie ukończyli 61. roku życia.

Choroba Definicja

B.1. Nowotwór złośliwy

Klasyfikacja ICD-10:
C00 – C97 

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Nowotwór złośliwy charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek 
nowotworowych powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi być 
potwierdzone badaniem histopatologicznym wykonanym przez specjalistę histopatologa. Zakres 
ubezpieczenia obejmuje też białaczkę, chłoniaka złośliwego i ziarnicę złośliwą (choroba Hodgkina), 
złośliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory skóry dające przerzuty. Z ochrony ubezpieczeniowej 
wykluczone są:
a)  wszystkie zmiany opisane histopatologicznie jako łagodne,
b)  rak nieinwazyjny (in situ), dysplazja szyjki macicy, rak szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3 oraz 

wszelkie zmiany przedrakowe i nieinwazyjne,
c)  rak gruczołu krokowego (prostaty) w stopniu T-1 (w tym T1a i T1b) według klasyfikacji TNM lub 

odpowiadający temu stopniowi stopień zaawansowania według innej klasyfikacji,
d)  czerniak złośliwy skóry w stopniu zaawansowania 1A (=<1 mm poziom II lub III bez owrzodzenia) 

według klasyfikacji AJCC (American Journal of Critical Care, 7th Edition TNM Classification),
e)  nadmierne rogowacenie (hyperkeratosis), rak podstawnokomórkowy skóry i kolczystokomórkowy 

skóry,
f)  wszelkie nowotwory współistniejące z zakażeniem HIV.

B.2. Udar mózgu

Klasyfikacja ICD-10:
I60, I61, I62, I63,I64

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Nagłe naczyniopochodne trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej powstałe w wyniku zaburzeń krążenia 
wewnątrzmózgowego (zator lub wynaczynienie), które powoduje stwierdzone w badaniu fizykalnym 
objawy neurologiczne. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone obecnością charakterystycznych świeżych 
zmian w badaniach obrazowych (CT, NMR). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: przebyty udar 
mózgu bezobjawowy, który został rozpoznany na podstawie badań obrazowych, napady przemijającego 
niedokrwienia mózgu (TIA), krwawienia śródczaszkowe powstałe jako następstwo urazu lub wypadku, 
patologie naczyń krwionośnych powodujących zaburzenia widzenia (w tym zawał nerwu wzrokowego 
lub siatkówki) lub zaburzenia błędnika; wszystkie inne objawy neurologiczne w przebiegu innych chorób 
niż udar mózgu.

B.3. Zawał serca

Klasyfikacja ICD-10:
I21

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Pierwszy w  życiu epizod zawału serca w  rozumieniu martwicy części mięśnia sercowego wywołanej 
nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego. Rozpoznanie zawału 
serca musi być oparte na wystąpieniu znaczącego podwyższenia stężenia markerów martwicy mięśnia 
sercowego (troponina T, troponina I, CKM li mass) powyżej wartości referencyjnych dla danego 
laboratorium i jednego z poniższych:
a)  świeżych zmian w  zapisie elektrokardiograficznym (EKG) potwierdzających wystąpienie świeżego 

zawału serca,
b)  objawów klinicznych niedokrwienia, takiego jak ból w klatce piersiowej,
c)  nowego odcinkowego zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych, takich jak ECHO serca,
d)  pojęcie Zawału serca nie obejmuje epizodów dławicowego bólu w klatce piersiowej (angina pectoris) 

i  wszelkich zespołów wieńcowych oraz pozostałych przyczyn wzrostu stężenia markerów martwicy 
mięśnia sercowego, takich jak zator tętnicy płucnej czy zapalenie mięśnia sercowego.

B.4. Niewydolność nerek (stadium 5)

Klasyfikacja ICD-10:
N18

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Przewlekła choroba nerek w stadium schyłkowym, tj. 5 według K7DOGJ (Kidney Disease Outcomes Ouality 
lnttiativ) – schyłkowa i nieodwracalna niewydolność obu nerek bezwzględnie wymagająca leczenia 
nerkozastępczego czyli stałej dializoterapii lub przeszczepienia nerki. Rozpoznanie stadium schyłkowej 
niewydolności nerek/mocznicy lub kwalifikacja do przeszczepu musi być potwierdzone przez specjalistę 
nefrologa.

B.5. Leczenie choroby naczyń wieńcowych  
(By-pass)

Przebycie operacji chirurgicznej mającej na celu leczenie istotnego zwężenia lub niedrożności jednej lub 
więcej tętnic wieńcowych poprzez wszczepienie omijającego pomostu naczyniowego. Wskazania do 
operacji muszą wynikać wprost z badania angiograficznego ujawniającego istotną patologię w obrębie 
naczyń wieńcowych, a kwalifikacja do zabiegu musi zostać przeprowadzona przez specjalistę kardiologa 
lub kardiochirurga. Z zakresu ubezpieczenia wykluczone są wszystkie zabiegi na tętnicach wieńcowych 
wykonywane od strony światła naczynia, wykonywane techniką laserową i/lub endoskopową.

B.6. Stwardnienie rozsiane

Klasyfikacja ICD-10:
G35

z ograniczeniami zawartymi w Definicji

Choroba przewlekła charakteryzująca się występowaniem ubytkowych objawów neurologicznych 
powstałych w wyniku rozsianych zmian demielinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym, 
przebiegająca z okresami rzutów i remisji lub o przebiegu postępującym; rozpoznanie choroby musi być 
stwierdzone na podstawie:
a)  badania podmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej dwa odrębne w czasie rzuty choroby 

(oddzielone od siebie okresami dłuższymi niż trzydzieści dni),
b)  badania przedmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej dwa objawy ubytkowe z odrębnych 

części ośrodkowego układu nerwowego,
c)  badania rezonansu magnetycznego (MRI), w którym stwierdza się obraz charakterystyczny dla 

stwardnienia rozsianego.
Kryteria a), b) oraz c) muszą być spełnione łącznie.
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1. Świadczenie z tytułu śmierci wynosi:

1 000 PLN

2. Limit Finansowania Świadczeń Medycznych objętych Ochroną Ubezpieczeniową wynosi:

Kwota Limitu Wiek Ubezpieczonego

200 000 PLN Dla Ubezpieczonych, którzy nie ukończyli 50. roku życia do Początku Ubezpieczenia

100 000 PLN Dla Ubezpieczonych, którzy ukończyli 50. rok życia do Początku Ubezpieczenia

3. W ramach Limitu Finansowania Świadczeń Medycznych SIGNAL IDUNA sfinansuje:

Świadczenie medyczne Kwota Limitu

Koszt Leczenia Ambulatoryjnego Bez sublimitu

Koszt Leczenia Szpitalnego Bez sublimitu

Koszt Środków Pomocniczych
Do 5 000 PLN w całym okresie trwania Umowy Ubezpieczenia (nie dotyczy zakupu pompy insulinowej)

Do 20 000 PLN jednorazowo w okresie trwania umowy na zakup pompy insulinowej

Koszt Leków refundowany Ubezpieczonemu Do 3000 PLN w każdym Roku Ubezpieczeniowym

Koszt Teleopieki Kardiologicznej Bez sublimitu 


