
CERTYFIKAT DO POLISY NR 380890 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, niniejszym potwierdza, iż objęła ochrona ubezpieczeniową  
 

Orient Travel Sp. z o.o. ul. Warszawska 36; 40-010 Katowice; NIP 9542693582 

 

OKRES UBEZPIECZENIA  od 23-07-2021 r. do 22-07-2022 r. 

UBEZPIECZONA DZIAŁALNOŚĆ Prowadzenie biura podróży, organizowanie wyjazdów turystycznych, imprez, prowadzenie działalności biurowej. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA Odpowiedzialność cywilna (wynikająca zarówno z popełnienia czynu niedozwolonego jak i niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania) za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzaną działalnością 
gospodarczą. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód finansowych/majątkowych 

SUMA  

GWARANCYJNA 

500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

  

OWU przyjęte na mocy uchwały Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna nr 91/Z/2015 z dnia 
28.12.2015 r.  

Klauzula nr 2 

szkody na terytorium całego świata z wyłączeniem USA, Kanady i Australii 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska obowiązujących 

w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje poszerzony o szkody rzeczowe i osobowe, powstałe poza terytorium RP, z wyłączeniem 

szkód na terenie USA, Kanady, Australii oraz ich terytoriów zależnych. 
 

Klauzula nr 10 

Odpowiedzialność cywilna organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. wprowadza się następujące postanowienia:  

1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z 
wykonywaniem przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego czynności w zakresie:  

a) wyboru usługodawców i weryfikacji oferowanych przez nich usług turystycznych,  
b) organizacji, rezerwowania i pośrednictwa w zakresie usług turystycznych na podstawie umowy o świadczenie usług turystycznych,  

c) zestawiania poszczególnych usług turystycznych, 
d) opisu usług turystycznych w katalogach lub prospektach,  
e) uzyskiwania wiz i innych dokumentów niezbędnych do wyjazdu (o ile jest pisemnie uregulowane w umowie o świadczeniu usług turystycznych),  

f) wystawiania i wysyłki dokumentów podróży.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli obejmuje również:  

a) Zniszczenie, utratę na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku, uszkodzenie bagażu podróżnego podczas transferu do/ z hotelu pod warunkiem, że transport był 
wliczony w cenę wyjazdu (wykupiony przed wyjazdem i opłacony z góry),  
b) Zniszczenie, utratę na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku, uszkodzenie rzeczy stanowiących bagaż podróżny wniesionych do pokoi przez gości hotelowych,  

c) Wypadki i urazy powstałe na terenie hoteli,  
d) Wypadki urazy powstałe w trakcie wycieczek fakultatywnych pod warunkiem, że były one wliczone w cenę imprezy (wykupione przed wyjazdem i opłacone z góry),  

e) Zatrucia pokarmowe powstałe z winy hotelu, pod warunkiem, iż w jednym czasie zatruciu uległo minimum 20% osób zameldowanych w czasie powstania zatrucia w 
jednym hotelu i potwierdzone przez hotel.  

O ile czynności wymienione w pkt 2 niniejszej klauzuli są wykonywane przez podwykonawcę Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o Klauzulę 5 
(szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców Ubezpieczającego) W przypadku braku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o klauzule 5 szkody wyrządzone 
przez podwykonawców nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową  

3. W ramach niniejszej klauzuli ustala się następujące limity odpowiedzialności:  
a) Limit na szkody w bagażu podróżnym 2.000 PLN na jeden i 50.000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia  

b) Limit na szkody powstałe na skutek zatruć pokarmowych 20.000,00 PLN limit na jedno i 200.000,00 PLN wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli nie obejmuje roszczeń, które nie wynikają z działalności opisanej wyżej.  

5. Dodatkowe wyłączenia:  

1. Ubezpieczenie OC nie obejmuje:  
1) szkód polegających na zapłacie kar umownych,  

2) szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,  
3) szkód powstałych wskutek działania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,  
4) szkód powstałych w wyniku działań i zarządzeń władz,  

5) szkód związanych z koniecznością odwołania wyjazdów,  
6) szkód wyrządzonych przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli,  

7) szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów BHP,  
8) szkód powstałych w związku z ruchem jakiegokolwiek środka transportu w tym pojazdu mechanicznego, szynowego, samolotu, statku,  

9) utraconych korzyści,  
10) czystych strat finansowych, w tym strat finansowych związanych z nieodwołaniem rezerwacji,  
11) szkód niematerialnych w postaci tzw. zmarnowanego urlopu,  

12) szkód umyślnych,  
13) szkód noszących znamiona przestępstwa, a nie zgłoszonych i nie potwierdzonych przez uprawnione organy (policja, straż pożarna itp.),  

14) szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej tzn. kradzieży mienia w celu jego przywłaszczenia bez użycia siły oraz zniszczenia zabezpieczeń przeciw kradzieżowych 
oraz następstwa ww. szkód. 
2. SIGNAL IDUNA Polska nie odpowiada za szkody objęte ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych w tym w szczególności ubezpieczenia OC organizatora 

imprez masowych oraz OC organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. 

Niniejszy certyfikat stanowi jedynie potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i ma charakter informacyjny. Bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w polisie. 


