
D E F I N I C J E  O W U

P R Z E Z  D E F I N I C J E  U Ż Y T E  W  O G Ó L N Y C H  W A R U N K A C H
U B E Z P I E C Z E N I A  R O Z U M I E  S I Ę :

1. Amatorskie uprawianie sportu - uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie, jako forma czynnego
wypoczynku.
2.  Agent  turystyczny -  przedsiębiorca,  którego  działalność  polega  na  stałym  pośredniczeniu  w  zawieraniu  umów  o  świadczenie  usług
turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, posiadających ważne zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub na rzecz innych usługodawców, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Akty terroryzmu - nielegalne, grupowe lub indywidualne działanie z użyciem przemocy przeciw osobom lub obiektom w celu zastraszenia,
dezorganizacji życia publicznego (placówek szkolnych, transportu, zakładów pracy itd.).
4. Ambulatorium - zakład lecznictwa otwartego, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego,
udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki  i  leczenia.  W rozumieniu niniejszych OWU pojęcie to nie obejmuje domu opieki,
hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych.
5. Bagaż podróżny - rzeczy zebrane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, żelazko),
lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne,
okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie, (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania), wózki dziecięce, drobne prezenty i
pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio- video, jeżeli są w miejscach określonych w &19 ust. 2
oraz gdy stanowią bagaż podręczny.
6. Biuro podróży - zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne lub pośredniczący w
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych lub agent turystyczny.
7. Centrala Alarmowa - jednostka organizacyjna wskazana przez SIGNAL IDUNA, na której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany
jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową z uwzględnieniem zapisów zawartych w & 14 ust.1
8. Choroba genetyczna - upośledzające sprawność życiową odchylenie od stanu prawidłowego, które przekazywane jest jako cecha dziedziczna
z pokolenia na pokolenie, bądź które powstaje na nowo na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych.
9. Choroba nowotworowa - schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu. Schorzenie może mieć charakter
przewlekły, może również objawić się ostrymi, pojawiającymi się nagle objawami.
10. Choroba przewlekła - wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe,
pozostawia  po  sobie  inwalidztwo,  spowodowane  jest  nieodwracalnymi  zmianami  patologicznymi,  wymaga  specjalnego  postępowania
rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.
11. Dokument ubezpieczenia - polisa, karta, certyfikat lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez strony umowy ubezpieczenia.
12. Działanie pod wpływem alkoholu - działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie jest wyższa niż 0,0 % stężenia alkoholu we
krwi lub gdy zawartość alkoholu jest powyżej 0,0 mg alkoholu na 1 dm sześcienny wydychanego powietrza.
13. Ekspedycja - zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym bądź naukowym.
14. Epidemia - wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym
okresie albo wystąpienie zakażeń dotychczas niewystępujących.
15. Franszyza integralna - określona kwota, do wysokości której SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności za szkody.
16. Franszyza redukcyjna - określona kwota, o którą pomniejszona jest kwota odszkodowania wypłaconego przez SIGNAL IDUNA.
17. Gotówka - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne.
18. Karencja - ustalony w  niniejszych OWU okres wyczekiwania, w którym mimo zawarcia umowy ubezpieczenia prze Ubezpieczającego,
SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Okres odpowiedzialności SIGNAL IDUNA rozpoczyna się z upływem
karencji. Składka pobierana jest przez SIGNAL IDUNA wyłącznie za okres udzielanej ochrony.
19. Katastrofa żywiołowa (naturalna) - zdarzenie związane z działaniem sił natury, powodujące drastyczne zmiany środowiska i wywołane w
szczególności  przez  takie  czynniki  jak:  wyładowania  atmosferyczne,  wstrząsy sejsmiczne,  silne  wiatry,  intensywne  opady atmosferyczne,
długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzach oraz
jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie
innego żywiołu.
20. Koszty leczenia i assistance - koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem opisane w &13.
21. Kradzież z włamaniem - zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi albo
podrobionego  lub  dopasowanego  klucza  bądź  klucza  oryginalnego,  w  którego  posiadanie  sprawca  wszedł  w  sutek  włamania  do  innego
pomieszczenia lub w wyniku rozboju.
22.  Kraj  stałego  miejsca  zamieszkania -  kraj,  w  którym Ubezpieczony jest  aktualnie  objęty ubezpieczeniem społecznym na  podstawie
zezwolenia na osiedlenie się lub obywatelstwa.
23. Leczenie ambulatoryjne - leczenie niezwiązane z trwającym nieprzerwanie, co najmniej 24 godziny pobytem w szpitalu lub innej placówce
medycznej.
24. Leczenie stomatologiczne zachowawcze - leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych
wypełnień, leczenie chorób dziąseł (paradontoza, usuwanie kamienia).
25. Leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu trwający co najmniej 24 godziny.
26. Liczba osobodni - iloczyn dni i osób objętych ochroną ubezpieczeniową.
27.  Nagłe  zachorowanie -  powstały  w  sposób  nagły  stan  chorobowy  zagrażający  zdrowiu  lub  życiu  Ubezpieczonego,  wymagający
natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.
28.  Następstwo  choroby  przewlekłej  /  nowotworowej -  powstałe  w  sposób  nagły,  po  przekroczeniu  granicy  kraju  stałego  miejsca
zamieszkania,  nasilenie  (zaostrzenie)  choroby  przewlekłej  /  nowotworowej  o  ostrym  przebiegu,  wymagające  natychmiastowej  pomocy
lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej.
29. NBP - Narodowy Bank Polski
30. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli,
doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
31. Okres ubezpieczenia - okres wskazany na wniosek Ubezpieczającego w dokumencie ubezpieczenia, w czasie którego SIGNAL IDUNA
udziela ochrony ubezpieczeniowej.
32. Osoba bliska -  małżonek,  rodzice,  rodzeństwo, dzieci,  osoba przysposobiona oraz jej  małżonek,  konkubent  i  konkubina,  dziadkowie,



teściowie, zięć i synowa.
33. Osoba towarzysząca - osoba odbywająca podróż z Ubezpieczonym  i wskazana przez niego  do towarzyszenia mu w trakcie leczenia i / lub
transportu zalecanego przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, celem sprowadzenia do kraju.
34. Pandemia - epidemia danej choroby zakaźnej występująca w tym samym czasie w różnych krajach na różnych kontynentach.
35. Pomoc i  ochrona prawna -  pomoc związana z odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonego lub dochodzeniem przez niego roszczeń
odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej, opisana w & 25.
36.  Praca  fizyczna -  podjęcie  przez  Ubezpieczonego  podczas  podróży  zagranicznej  zawodów  i  czynności  wykonywanych  w  celach
zarobkowych i niezarobkowych, jak również w ramach szkoleń praktycznych / zawodowych oraz wolontariatu i praktyk, które opierają się
głównie na sile mięśni i umiejętnościach praktycznych ( za wyjątkiem praktyk szkolnych i studenckich nie mających znamion pracy fizycznej
takich jak praktyki na recepcji,  hotelu, praktyki na uczelni). Przez wykonywanie pracy fizycznej rozumie się wykonywanie wszelkich prac
fizycznych a w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prac spawalniczych, na platformach
wiertniczych, prac przy urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia, prac na wysokościach, remontowo - budowlanych, prac w transporcie
(za wyjątkiem pracy kierowcy delegowanego w ramach delegacji  służbowej za granicę przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - tylko wariant BUSINESS), w rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, stoczniach, prac związanych ze ścinką i obróbką
drewna, prac w usługach gastronomicznych. Za pracę fizyczną nie uważa się prac wykonywanych prze Ubezpieczonego w ramach czynności
życia codziennego.
37. Przedwczesny poród - poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży.
38. Rozbój - zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby
bliskiej, bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności.
39. Składka ubezpieczeniowa - należność, jaką Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić SIGNAL IDUNA za udzielenie
ochrony ubezpieczeniowej w okresie objętym ubezpieczeniem.
40. Sporty ekstremalne - dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach
dużego  ryzyka,  a  w  szczególności  sporty  takie  jak:  skoki  ze  spadochronem,  paralotniarstwo,  szybownictwo,  baloniarstwo,  pilotowanie
jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, canyoning, skoki bungee, canoping, wspinaczka wysokogórska,
skalna, skałkowa, speleologia, alpinizm, skoki narciarskie, jazda poza wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach,
narciarstwo i snowboarding ekstremalny oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, jak również
uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (tj. trekking na
obszarach górskich powyżej 3500 m n. p. m., strefa podbiegunowa, bieguny, busz, dżungla, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia
sprzętu asekuracyjnego, obszary pustynne) albo w ekspedycjach.
41.  Sporty  wysokiego  ryzyka -  uprawianie  sportów takich  jak:  jazda  konna,  polo,  myślistwo,  paintball,  nurkowanie  z  użyciem aparatu
oddechowego (akwalungu), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, freediving, żeglarstwo, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach
górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne (jeśli nie są uprawiane wyczynowo).
42. Sporty zimowe - rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych.
43. Sprzęt sportowy - wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy, a także osprzęt z nim związany, wykorzystywany przez Ubezpieczonego podczas
amatorskiego uprawiania dyscyplin sportowych, a także mający zastosowanie w celach rekreacyjnych.
44. Szkoda rzeczowa - szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub utracie rzeczy.
45. Szkoda osobowa - szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia.
46. Szpital - zakład opieki zdrowotnej świadczący, przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, całodobową
opiekę nad chorymi w zakresie  diagnostyki  i  leczenia.  W rozumieniu niniejszego OWU pojęcie to nie obejmuje domu opieki,  hospicjum,
ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych, nawet w
przypadku, gdy stanowią one część organizacyjną szpitala.
47.  Trwały  uszczerbek  na  zdrowiu -  trwałe  uszkodzenie  ciała  Ubezpieczonego  spowodowane  nieszczęśliwym  wypadkiem  objętym
ubezpieczeniem,  przy czym za  trwałe  uszkodzenie  ciała  rozumie  się  trwały ubytek  struktury i  funkcji  narządu  lub  kończyny.  Za  trwały
uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu niniejszym OWU  uważa się tylko i wyłącznie te rodzaje uszczerbków, które zostały wymienione w Tabeli
procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, znajdującej się w & 16 ust.3 niniejszych OWU.
48.  Ubezpieczający -  osoba  fizyczna,  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej  zawierająca  umowę
ubezpieczenia i zobowiązania do opłacenia składki.
49. Ubezpieczony - osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza tym terytorium, na rzecz której zawarto
umowę ubezpieczenia.
50.  Uprawniony -  osoba  upoważniona  do  otrzymania  świadczenia  w  razie  śmierci  Ubezpieczonego,  wyznaczona  imiennie  przez
Ubezpieczonego. W razie nie wyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej
kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom.
51. Wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych:
a) W ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów lub
b) W odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne - przez osoby biorące udział  w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym,
ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub
c) W odniesieniu do gier sportowych - przez osoby będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym,
ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub
d) Przez osoby uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy  cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianym sportem
wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów.  


