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SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA KL, NNW , BAGAŻ 

POLISA NUMER 201348 
 z dnia 22.02.2013 r. 

 

UMOWA GENERALNA  Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne "Peregrinus" 

Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
 
Podróżując z  PALLOTYŃSKIM BIUREM PIELGRZYMKOWO –TURYSTYCZNYM „PEREGRINUS”,  

otrzymują Państwo pakiet ubezpieczeniowy o nazwie  SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, obejmujący 
trzy niezbędne w podróży ubezpieczenia w PAKIECIE STANDARD: 

 

I. Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) w tym assistance (ASS) i koszty ratownictwa (KR) 
Przy podróżach zagranicznych ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia w przypadku nagłego zachorowania 
lub nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów poniesionych na: badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, 

transport ubezpieczonego do szpitala, pobyt w szpitalu lub w ambulatorium, transport ubezpieczonego do 

kraju, zwrot kosztów doraźnego leczenia stomatologicznego (nagłe stany zapalne zębów) do wysokości 600 
PLN. Ubezpieczenie obejmuje zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej, 
kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w RP lub kosztów pochówku za granicą, 
kosztów zakupu trumny, kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, kosztów rekonwalescencji, 
kosztów transportu ubezpieczonego, umożliwiających kontynuację podróży. 
 

Suma ubezpieczenia KL:  
30.000 EUR dla osób wyjeżdżających do państw Europy i basenu Morza Śródziemnego 

50.000 EUR dla osób wyjeżdżających do pozostałych Państw Świata 
 

Ubezpieczenie KL obejmuje dodatkowe ryzyka: 
1. Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych (CP) Dodatkowo wszystkie osoby objęte są  również 
ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw chorób przewlekłych, gdzie za chorobę przewlekłą uważa 
się:  
- „chorobę mającą długotrwały przebieg, trwającą zwykle miesiącami lub latami, leczoną w sposób stały 

lub okresowy”, zaś za następstwo choroby przewlekłej uważa się: 
-  „powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nasilenie (zaostrzenie) 

choroby przewlekłej o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z 
którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej”. 
W związku z powyższym „Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty leczenia oraz koszty powstałe w 
związku z koniecznością powrotu ubezpieczonego do kraju, koszty transportu zwłok ubezpieczonego, jak 
również pozostałe koszty będące przedmiotem ubezpieczenia, jeżeli są następstwem zaburzeń 
psychicznych, depresji, wad wrodzonych, epilepsji, jeśli ma podłoże genetyczne.” 

 

2. Ryzyko przedłużenia ochrony KL W przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży 
zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek, których początek nastąpił  w trakcie pobytu 
ubezpieczonego za granicą, Signal – Iduna udziela dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia i 
assistance  w okresie od daty końca ochrony ubezpieczeniowej, oznaczonej w dokumencie ubezpieczenia, do momentu,  
w którym taki powrót będzie możliwy, nie dłużej jednak  niż przez 7 dni. 
 

3. Ryzyko pokrycia dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą (PP) w przypadku 

odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek wybuchu wulkanu, strajku lub zamieszek, 
których początek nastąpił  w trakcie pobytu ubezpieczonego za granicą. Wymagane jest poświadczenie przewoźnika 
(linie lotnicze, kolejowe, transport autokarowy) o niemożności wykonania usługi transportowej na skutek jednej z ww. 
przyczyn. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest refundacja dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu w wysokości 
100 euro/ za każdy dzień od 3-go do 5-go dnia przedłużonego pobytu za granicą, max. 300 euro. Przez koszty 
przedłużonego pobytu rozumie się koszty zakwaterowania i wyżywienia z wyłączeniem napojów alkoholowych. 
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II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) 
Ubezpieczenie obejmuje odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek 
śmierci, będących skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Procentowy uszczerbek na zdrowiu ustalają lekarze 
powołani przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
Sumy ubezpieczenia:  

15.000 zł na wypadek 100% uszczerbku na zdrowiu, 15.000 zł  na wypadek śmierci, 6.000 EUR koszty 
ratownictwa (podlimit KL) dla osób wyjeżdżających do państw Europy i basenu Morza Śródziemnego 

16.000 zł na wypadek 100% uszczerbku na zdrowiu, 16.000 zł  na wypadek śmierci, 6.000 EUR koszty 
ratownictwa (podlimit KL) dla osób wyjeżdżających do pozostałych państw świata 

 

III. Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) 
Ochroną ubezpieczeniową w przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego objęte są rzeczy należące do 
ubezpieczonego, zwyczajowo przeznaczone do jego osobistego użytku. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
odpowiada za utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zniszczenia, uszkodzenia, 
zaginięcia, wskutek kradzieży z włamaniem, udokumentowanego rabunku, podczas transportu lub w miejscu 
zamieszkania. SIGNAL IDUNA nie odpowiada za szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu 
pojemników bagażu (waliz, kufrów itp.). Umową ubezpieczenia bagażu podróżnego nie są objęte pieniądze 
w gotówce, papiery wartościowe, karty kredytowe i płatnicze, bilety, biżuteria oraz dzieła sztuki.  
Suma ubezpieczenia:  

800 zł dla osób wyjeżdżających do państw Europy i basenu Morza Śródziemnego 
1.800 zł dla osób wyjeżdżających do pozostałych państw świata  
Assistance 

Posiadanie pakietu ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. gwarantuje opiekę i pomoc klientowi podczas 
pobytu za granicą – tzw. Assistance. Dzięki sieci kilkudziesięciu central alarmowych na świecie, czynnych całą 
dobę, przez  7 dni w tygodniu, jesteśmy w stanie udzielić szybkiej pomocy każdemu ubezpieczonemu. W 
przypadku choroby lub wypadku organizujemy transport powrotny i przejmujemy koszty. W przypadku 

zajścia nieprzewidzianego zdarzenia, które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży, Centrala 
Alarmowa przekazuje niezbędne informacje rodzinie lub pracodawcy. Centrala Alarmowa udziela również 
informacji w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów podróżnych.  
                                                                  

CAŁODOBOWA CENTRALA ALARMOWA 

Tel: (+48) 22 864 55 26, Fax: (+48) 22  575 95 75, sms: (48) 661 000 888 

czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ W JĘZYKU POLSKIM 

 
Postępowanie w przypadku wizyty ambulatoryjnej 
Jeżeli koszty leczenia nie przekraczają 100 EUR, to ubezpieczony zobowiązany jest je pokryć z własnych 
środków, a po powrocie do Polski wystąpić do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. o ich refundację po 

przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Poszkodowany powinien uzyskać od lekarza: 

- oryginał rachunku, 
- potwierdzenie dokonania opłaty kosztów wizyty (np. kwit kasowy, pieczątkę na rachunku), 

- zaświadczenie zawierające diagnozę lekarską. 
W przypadku wykupienia w aptece leków przepisanych przez lekarza, poszkodowany powinien zachować 
kwity apteczne. 

Komplet dokumentów, na który składać się będzie dokładnie wypełniony druk „zgłoszenia szkody z 
ubezpieczenia kosztów leczenia” (uzyskany od pilota – rezydenta lub wydrukowany ze strony internetowej: 

www.signal-iduna.pl, zakładka – zgłoszenie szkód turystycznych) oraz wszelkie uzyskane zaświadczenia / 
rachunki / kwity kasowe, poszkodowany powinien przesłać w terminie do 7 dni od daty powrotu do Polski na 
niżej podany adres: 

 

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 

Zespół Likwidacji Szkód Turystycznych  
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa 

Tel + 48 22 50 56 162, 50 56 163, 50 56 165 

 
Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzonymi 

uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA S.A. nr 71/Z/2015 z dnia 15.12.2015 r., które znajdują się na stronie 
internetowej Biura PEREGRINUS (www.bp.ecclesia.org.pl). 

http://www.signal-iduna.pl/

