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Rozdział I.
Zasady i definicje

1.  Badania Kontrolne: Procedury medyczne, na które składają się konsultacje 
ambulatoryjne w zakresie medycyny ogólnej i badania medyczne. 
Ubezpieczony jest uprawniony do przeprowadzania Badań Kontrolnych  
raz na okres 12 miesięcy, ustalając termin poprzez Call Center.

2.  CM SI: Centrum Medyczne SIGNAL IDUNA jest to placówka medyczna, 
dopuszczona do działalności przez właściwe organy oraz należycie 
upoważniona do świadczenia zabiegów zgodnie z powszechną wiedza 
medyczną oraz w zakresie posiadanego upoważnienia. 

3.  Monitoring Ciąży: Zwyczajowe konsultacje, badania i testy laboratoryjne, 
prowadzane przez cały okres ciąży i w związku nią, dokonywane w celu 
śledzenia jej rozwoju.

4.  Placówka Szpitalna Sieci SIGNAL IDUNA: Szpital lub inna placówka 
medyczna, upoważniona przez właściwe organy do świadczenia leczenia 
szpitalnego w ramach powszechnej wiedzy medycznej i działając w zakresie 
posiadanego upoważnienia, która to placówka zawarła umowę współpracy  
z Ubezpieczycielem.

5.  Poród: Wszystkie świadczenia medyczne dostępne dla Ubezpieczonego 
w chwili porodu, niezależnie od tego jak ten poród się dokona, tj. naturalnie 
czy przez ingerencję chirurgiczną, niezależnie od liczby nowo narodzonych 
dzieci.

6.  Preferowani Partnerzy Sieci SIGNAL IDUNA: specjalnie wybrani lekarze, 
posiadający wymagane zezwolenia właściwych organów, uprawnieni 
do świadczenia zabiegów zgodnie z powszechną, obowiązującą wiedzą 
medyczną oraz działający w ramach tego pozwolenia, którzy posiadają 
umowę o współpracy z SIGNAL IDUNA.

7.  Premia Zdrowotna: Płatność określonej kwoty przez Ubezpieczyciela 
na rzecz Ubezpieczającego, po spełnieniu określonych warunków.

8.  Rok Ubezpieczeniowy: Pierwszy rok ubezpieczeniowy rozpoczyna się w dniu 
określonym w Polisie Ubezpieczeniowej (Początek Ubezpieczenia), a kończy 
się po upływie 12 kolejnych miesięcy. Kolejne lata ubezpieczeniowe liczone są 
analogicznie.

9.  Sieć Szpitali SIGNAL IDUNA: Szpitale oraz placówki medyczne posiadające 
wymagane zezwolenia właściwych organów, uprawnione do świadczenia 
zabiegów zgodnie z powszechną, obowiązującą wiedzą medyczną oraz 
działające w ramach tego pozwolenia, które posiadają umowę o współpracy  
z SIGNAL IDUNA.

10.  Wizyty Domowe: Usługi medyczne świadczone w miejscu zamieszkania 
Ubezpieczonego przez personel medyczny. Usługa ta zostanie zrealizowana, 
jeżeli Ubezpieczony nie jest w stanie - z medycznego punktu widzenia  
- samodzielnie dotrzeć do CM SI lub do Dostawcy Usług Medycznych Sieci 
SIGNAL IDUNA.

Rozdział II.
Ogólne zasady

Przepisy wstępne

§ 1.

1.  Pakiet Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia Start 
uzupełnia Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

2.  Postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są ważne w odniesieniu 
do Pakietu Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia Start, 
chyba że Pakiet Ubezpieczenia stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego 
Pakietu Ubezpieczenia mają pierwszeństwo wobec przepisów Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia.

Ubezpieczony

§ 2.

1.  Maksymalny wiek dopuszczający przyjęcie osoby jako Ubezpieczonego wynosi 
60 lat. Jeżeli Ubezpieczony osiągnie ten wiek w okresie obowiązywania 
Umowy Ubezpieczenia, to Umowa Ubezpieczenia będzie obowiązywać aż do 
jej umownego zakończenia.

2.  Minimalny wiek dopuszczający przyjęcie osoby jako Ubezpieczonego wynosi 
1 rok, chyba że odpowiedni przepis stanowi inaczej.

3.  Kwota Składki Ubezpieczeniowej zależy, między innymi, od wieku 
Ubezpieczonego (zakres wieku 1-14 lat, 15-40 lat i 41-60 lat). Jeżeli 
Ubezpieczony osiąga nowy zakres wieku w czasie trwania Umowy 
Ubezpieczenia, to Umowa Ubezpieczenia pozostanie ważna w tym zakresie 
bez zmiany Składki Ubezpieczeniowej aż do daty umownego zakończenia 
Umowy Ubezpieczenia.

4.  Ubezpieczający może rozszerzyć Ochronę Ubezpieczeniową w ramach Umowy 
Ubezpieczenia na rzecz noworodka zaraz po  jego narodzinach, w ramach 
obecnego zakresu Ochrony Ubezpieczeniowej, jeżeli przynajmniej jedno 
z rodziców tego noworodka jest Ubezpieczonym od co najmniej sześciu 
miesięcy, liczonych na dzień narodzin noworodka, a także jeżeli Ubezpieczyciel 
otrzyma, w terminie jednego miesiąca od narodzin, odpowiedni pisemny 
wniosek od Ubezpieczającego. Ochrona Ubezpieczeniowa noworodka 
nie może być szersza niż jego rodzica. Składka Ubezpieczeniowa zostanie 
ponownie skalkulowana. Po upływie miesiąca, Ochroną Ubezpieczeniową 
można objąć noworodka tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest on starszy niż 1 rok, 
a obecna Umowa Ubezpieczeniowa się zakończy i zostanie przedłużona dla  
co najmniej jednego rodzica.

Czas obowiązywania Umowy Ubezpieczenia

§ 3.

Zmieniając § 22 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, okres obowiązywania 
Umowy Ubezpieczeniowej wynosi 3 lata.

Kalkulacja Składki Ubezpieczeniowej

§ 4.

Zmieniając § 11 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wysokość Składki 
Ubezpieczeniowej nie będzie zależeć, między innymi, od takich czynników jak 
stan zdrowia Ubezpieczonego w Dniu Zawarcia Umowy.

Ocena ryzyka

§ 5.

Zmieniając § 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie dokonuje 
Oceny Ryzyka - § 6 i § 19 pkt 2 nie ma zastosowania, a § 19 pkt 1 będzie 
stanowić, iż Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę tylko na podstawie § 12 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
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Premia Zdrowotna

§ 6.

1.  Jeżeli Ubezpieczony nie otrzyma świadczeń medycznych objętych Pakietem 
Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia Start przez 
okres jednego Roku Ubezpieczeniowego, to Ubezpieczyciel wypłaci 
Ubezpieczającemu kwotę w wysokości 200 złotych.

2.  Warunkiem wypłaty jest opłacanie przez Ubezpieczającego Składki 
Ubezpieczeniowej w sposób należyty i terminowy.

3.  Warunkiem wypłaty jest również niewypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia  
w terminie zapłaty Składki Ubezpieczeniowej.

4.  Data płatności Premii Zdrowotnej to każdy czwarty miesiąc Roku 
Ubezpieczeniowego następującego po Roku Ubezpieczeniowym, w którym 
Ubezpieczony nie korzystał z żadnych świadczeń medycznych, objętych 
Pakietem Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia Start.

Rozdział III.
Ochrona Ubezpieczeniowa

Zabiegi Ambulatoryjne

§ 7.

1.  Świadczenia medyczne, objęte ochroną z Pakietu Ubezpieczenia Zdrowotnego 
SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia Start, są wymienione w Katalogu Świadczeń 
Gwarantowanych. Kompletna lista świadczeń medycznych jest dostępna  
na stronie internetowej pod adresem www.zdrowotne.pl.

2.  Ubezpieczyciel obejmie ubezpieczeniem zabiegi medyczne, wymienione  
w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych z właściwymi ograniczeniami dla 
każdego zabiegu, jeśli takie ograniczenia zostały ustalone.

3.  Ubezpieczyciel obejmie ubezpieczeniem Zabiegi Ambulatoryjne tylko jeśli 
stanowią one Zabiegi Medycznie Niezbędne, przepisane przez lekarza 
specjalistę, właściwie upoważnionego i umówione poprzez Call Center.

4.  Wszystkie Zabiegi Ambulatoryjne z Katalogu Świadczeń Gwarantowanych 
są dostępne w trakcie trwania Ochrony Ubezpieczeniowej na podstawie 
podstawowej Ochrony Ubezpieczeniowej.

5.  Świadczenia medyczne w odniesieniu do Zabiegów Ambulatoryjnych 
dostępne są w CM SI. Ubezpieczyciel pokryje z ubezpieczenia Zabiegi 
Ambulatoryjne, świadczone przez Preferowanych Partnerów Sieci SIGNAL 
IDUNA, jeśli zostały one przepisane przez lekarza-specjalistę z CM SI, 
właściwie upoważnionego i umówione poprzez Call Center. Dla świadczeń 
medycznych od lekarzy-pediatrów, zatwierdzenie i umówienie poprzez 
Call Center jest wystarczające. Ubezpieczyciel pokryje z ubezpieczenia do 
dziesięciu konsultacji u lekarzy-pediatrów w okresie 12 miesięcy, dalsze 
ograniczenia mogą wynikać ze zdefiniowanych procedur.

Badania Kontrolne

§ 8. 

1.  Świadczenia medyczne objęte Pakietem Ubezpieczenia Zdrowotnego 
SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia Start w odniesieniu do Badań Kontrolnych 
są zdefiniowane w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych, który stanowi 
załącznik do Umowy Ubezpieczenia.

2.  Ubezpieczyciel pokryje na podstawie Umowy Ubezpieczenia tylko Zabiegi 
zdefiniowane w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych dla Badania 
Kontrolnego, wyłącznie dla Badań Kontrolnych dokonywanych nie częściej niż 
raz na 12 miesięcy, z dokładnym limitem dla każdego zabiegu, o ile taki limit 
został wprowadzony.

3.  Ubezpieczyciel pokryje na podstawie Umowy Ubezpieczenia wszystkie 
świadczenia medyczne związanie z Badaniami Kontrolnymi tylko wtedy,  
gdy zostały one właściwie zatwierdzone i umówione przez Call Center.

4.  Wszystkie świadczenia medyczne związane z Badaniami Kontrolnymi na 
podstawie Pakietu Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia 
Start są dostępne w czasie trwania Ochrony Ubezpieczeniowej i na jej 
podstawie.

5.  Świadczenia medyczne w odniesieniu do Badania Kontrolnego dostępne są 
jedynie w CM SI.

Monitoring Ciąży i Poród

§ 9.

1.  Świadczenia medyczne objęte Pakietem Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL 
IDUNA Pełnia Zdrowia Start w odniesieniu do Monitoringu Ciąży i Porodu 
są zdefiniowane  w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych, który stanowi 

załącznik do Umowy Ubezpieczenia.
2.  Ubezpieczyciel pokryje z ubezpieczenia tylko Zabiegi zdefiniowane w Katalogu 

Świadczeń Gwarantowanych dla Monitoringu Ciąży i Porodu z właściwymi 
ograniczeniami dla każdego zabiegu, jeśli takie ograniczenia zostały ustalone.

3.  Ubezpieczyciel pokryje na podstawie Umowy Ubezpieczenia wszystkie 
świadczenia medyczne związanie z Monitoringiem Ciąży i Porodem tylko 
wtedy, gdy zostały one właściwie zatwierdzone i umówione przez Call Center.

4.  Wszystkie świadczenia medyczne związane z Monitoringiem Ciąży i Porodem 
są dostępne po 10 miesiącach trwania Ochrony Ubezpieczeniowej, jako 
rozszerzona Ochrona Ubezpieczeniowa.

5.  Świadczenia medyczne w odniesieniu do Monitoringu Ciąży i porodu 
dostępne są jedynie w CM SI.

6.  Świadczenia medyczne w odniesieniu do narodzin i szpitalnego Monitoringu 
Ciąży nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia.

Wizyty domowe

§ 10.

1.  Świadczenia medyczne objęte Pakietem Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL 
IDUNA Pełnia Zdrowia Start w odniesieniu do wizyt domowych zdefiniowane 
są w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych .

2.  Ubezpieczyciel pokryje z ubezpieczenia tylko Zabiegi zdefiniowane w Katalogu 
Świadczeń Gwarantowanych i tylko za dwie wizyty domowe na każdy okres 
12 miesięcy, z zastrzeżeniem ograniczeń dla każdego z zabiegów, jeśli takowe 
ograniczenia zostały ustalone.

3.  Ubezpieczyciel pokryje na podstawie Umowy Ubezpieczenia wszystkie Zabiegi 
Medycznie Niezbędne związane z wizytami domowymi do wartości opisanej 
w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

4.  Wszystkie świadczenia medyczne związane z wizytami domowymi, są 
dostępne podczas trwania Ochrony Ubezpieczeniowej i na podstawie Ochrony 
Ubezpieczeniowej.

5.  Świadczenia medyczne związane z wizytami domowymi są dostępne tylko  
dla osób poniżej 18 roku życia.

6.  Ochrona Ubezpieczeniowa oferowana przez Ubezpieczyciela w odniesieniu 
do specjalistycznego sprzętu medycznego i zatwierdzonych zabiegów jest 
ograniczona do dostępności danego sprzętu i zabiegów u Dostawcy Usług 
Medycznych.

7.  Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej, oferowany przez Ubezpieczyciela,  
w odniesieniu do czasu przyjazdu na wizytę domową, jest ograniczony przez 
zdolność Dostawcy Usług Medycznych do odpowiedzi na wezwanie na wizytę 
domową.

8.  Wizyty domowe będą realizowane, jeżeli Ubezpieczony nie jest w stanie  
- z medycznego punktu widzenia - dotrzeć do CM SI lub do Dostawcy Usług 
Medycznych Sieci SIGNAL IDUNA.

9.  W przypadku wizyt domowych Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma prawo 
wyboru lekarza, ograniczone jedynie przez dostępność danego lekarza. 
Ubezpieczający zapłaci fakturę wydaną przez Dostawcę Usług Medycznych 
bezpośrednio temu Dostawcy Usług Medycznych, a następnie prześle 
oryginalną fakturę Ubezpieczycielowi (zawierając także datę zabiegu, 
diagnozę i opis zastosowanego zabiegu, a także dowód opłacenia tej faktury). 
Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu poniesione z tytułu tej faktury koszta 
na rachunek bankowy Ubezpieczającego do wysokości limitów określonych  
w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych.

Zabiegi Szpitalne

§ 11.

1.  Świadczenia medyczne objęte Pakietem Ubezpieczenia Zdrowotnego 
SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia Start w odniesieniu do Zabiegów Szpitalnych 
są zdefiniowane w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych, który stanowi 
załącznik do Umowy Ubezpieczenia.

2.  Ubezpieczyciel pokryje z ubezpieczenia tylko zabiegi medyczne zdefiniowane 
w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych dla Zabiegów Szpitalnych,  
z właściwymi ograniczeniami dla każdego zabiegu, jeśli takie ograniczenia 
zostały ustalone.

3.  Ubezpieczyciel pokryje z ubezpieczenia wszystkie świadczenia medyczne 
związanie z Zabiegami Szpitalnymi tylko wtedy, gdy stanowią one Zabiegi 
Medycznie Niezbędne przeprowadzone w Sieci Szpitali SIGNAL IDUNA, 
zostały przepisane przez lekarza-specjalistę z CM SI oraz zostały właściwie 
zatwierdzone i umówione przez Call Center.

4.  Wszystkie świadczenia medyczne związane z Zabiegami Szpitalnymi na 
podstawie Pakietu Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia 
Start są dostępne po 4 miesiącach trwania Ochrony Ubezpieczeniowej, jako 
rozszerzona Ochrona Ubezpieczeniowa. Jednakże, zabiegi szpitalne niezbędne 
w wyniku Wypadku są objęte podstawową Ochroną Ubezpieczeniową.
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5.  Zmieniając § 17 pkt 21 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Ochrona 
Ubezpieczeniowa będzie obowiązywać na tych samych warunkach przez okres 
nie przekraczający 30 dni, jeśli Ubezpieczony jest w trakcie otrzymywania 
Zabiegu Szpitalnego na podstawie Polisy Ubezpieczeniowej, w momencie 
zakończenia Umowy Ubezpieczenia. Ubezpieczający ma obowiązek opłacenia 
odpowiedniej Składki Ubezpieczeniowej za dodatkowy okres obowiązywania 
Ochrony Ubezpieczeniowej.

Inne przepisy odnoszące się do wykonywania 
świadczeń medycznych

§ 12.

Każde kliniczne i podobne badanie oraz każda analiza wymagająca 
specjalistycznego sprzętu medycznego, będzie wykonana wyłącznie, jeśli 
została przepisana przez lekarza oraz jest bezpośrednio związana z Chorobą, 
Zaburzeniem lub Uszkodzeniem Ciała lub jeśli stanowi Zabieg Medycznie 
Niezbędny.

Kwota ubezpieczenia w przypadku śmierci 
Ubezpieczonego

§ 13.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaci kwotę 
ubezpieczenia w wysokości 1000 zł. Warunkiem wypłacenia jest przekazanie 
Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego lub bliskich zmarłego Ubezpieczonego 
oficjalnego świadectwa zgonu.

Rozdział IV.
Ubezpieczone Zdarzenie

Wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Ochrona świadczeń 
medycznych udzielonych przez uzgodnione podmioty świadczące  
usługi medyczne.

§ 14.

Zmieniając § 17 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dostawcami usług 
medycznych są Preferowani Partnerzy Sieci SIGNAL IDUNA. Ubezpieczający 
otrzyma wraz z Polisą ich listę, która może w każdym czasie ulec zmianie. 
Aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.zdrowotne.pl.

Rozdział V. 
Przepisy końcowe

Zatwierdzenie i stosowanie

§ 15.

1.  Pakiet Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia Start został 
zatwierdzony przez Zarząd SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. uchwałą  
nr 34/Z/2011 z dnia 20.09.2011 r.

2.  Niniejsze przepisy Pakietu Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Pełnia 
Zdrowia Start mają zastosowanie do Umów Ubezpieczenia będących w mocy 
od 01.10.2011 r.

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kiełbasińska

Wiceprezes Zarządu 

Jürgen Reimann
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NOTATKI


