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Link do aplikacji 
na stronie internetowej Partnera należy umieścić poniższy kod prowadzący do strony głównej 

aplikacji Ubezpiecz się w SIGNAL IDUNA lub bezpośrednio do jednego z formularzy zakupu: 

 Strona główna 

<a href=”https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]”>Nazwa 

linku do aplikacji</a> 

 Część turystyczna 

<a href=” https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/travel/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]”>Na

zwa linku do aplikacji</a> 

 Formularz zakupu ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Card 

<a href=”https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/sic/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]”>Nazwa 

linku do aplikacji</a> 

 Formularz zakupu ubezpieczenia UBR/UBTR 

<a href=”https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/ubr/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]”>Nazwa 

linku do aplikacji</a> 

 Formularz zakupu ubezpieczenia Pełnia Zdrowia Start 

<a href=”https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/pzsplus/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]”>N

azwa linku do aplikacji</a> 

Zmienne umieszczone w nawiasach kwadratowych należy zamienić na wartości otrzymane od Signal 

Iduna, zgodnie z poniższą informacją: 

 [kod] – adres www serwisu internetowego, 

 [id] – unikatowy identyfikator agenta, przydzielony przez Signal Iduna, 

 [nip] – numer NIP Partnera w formacie XXXXXXXXXX. 

Zagnieżdżenie aplikacji 
Aplikacja Ubezpiecz się w SIGNAL IDUNA może zostać osadzona na stronie internetowej partnera w 

postaci ramki IFrame. W tym celu należy umieścić jeden z poniższych kodów na podstronie serwisu 

internetowego Partnera, w zależności czy klient ma rozpocząć zakup na stronie głównej aplikacji, czy 

bezpośrednio w ramach jednego z formularzy zakupu: 
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 Strona główna 

<iframe src="https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]" 

width="[width]" height="[height]"><p>Twoja przeglądarka nie 

obsługuje ramek.</p></iframe> 

 Część turystyczna 

<iframe src="https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/travel/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]" 

width="[width]" height="[height]"><p>Twoja przeglądarka nie 

obsługuje ramek.</p></iframe> 

 Formularz zakupu ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Card 

<iframe src="https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/sic/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]" 

width="[width]" height="[height]"><p>Twoja przeglądarka nie 

obsługuje ramek.</p></iframe> 

 Formularz zakupu ubezpieczenia UBR/UBTR 

<iframe src="https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/ubr/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]" 

width="[width]" height="[height]"><p>Twoja przeglądarka nie 

obsługuje ramek.</p></iframe> 

 Formularz zakupu ubezpieczenia Pełnia Zdrowia Start 

<iframe src="https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/pzs/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]" 

width="[width]" height="[height]"><p>Twoja przeglądarka nie 

obsługuje ramek.</p></iframe> 

 Formularz zakupu ubezpieczenia Pakiet DOM 

<iframe src="https://w3.signal-iduna.pl/e-

policy/dom/?portal_code=[kod]&ag_symbol=[id]&tax_number=[nip]" 

width="[width]" height="[height]"><p>Twoja przeglądarka nie 

obsługuje ramek.</p></iframe> 

Zmienne umieszczone w nawiasach kwadratowych należy zamienić na wartości otrzymane od Signal 

Iduna, zgodnie z poniższą informacją: 

 [kod] – adres www serwisu internetowego, 

 [id] – unikatowy identyfikator agenta, przydzielony przez Signal Iduna, 

 [nip] – numer NIP Partnera w formacie XXXXXXXXXX, 

 [width] – szerokość okna IFrame, sugerowana wartość wynosi 1000, 



 

4 
 

 [height] – wysokość okna IFrame, sugerowana wartość to 600. 

Kontakt 
W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt pod numerem (22) 505-62-22 lub adresem e-mail 

servicedesk@signal-iduna.pl. 


