OFERTA UBEZPIECZENIA DLA PŁETWONURKÓW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
Wariant I /Istnieją równieŜ w ofercie inne warianty/
•
w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeŜeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od
daty jego wystąpienia – 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia,
•
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
o w przypadku uszczerbku w wysokości 100% – pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,
o w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający
procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ubezpieczyciel dokonuje równieŜ zwrotu kosztów:
•

•

nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów, pod warunkiem Ŝe zostały one poniesione w okresie nie dłuŜszym niŜ 2 lata od
daty wypadku – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakŜe nie więcej niŜ do kwoty 2000,złotych, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2,
przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem Ŝe zostały one poniesione w okresie nie
dłuŜszym niŜ 2 lata od daty wypadku – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakŜe nie więcej niŜ
do kwoty 2000,- złotych.

Zakres świadczeń wypłacanych w związku z zaistniałym wypadkiem moŜe zostać rozszerzony o:
/opcja nie ujęta w poniŜszej kalkulacji/
•
•
•
•
•

zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki
zwrot kosztów leczenia,
jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy,
dzienne świadczenie szpitalne,
zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,

Zakres terytorialny i czasowy
Teren Cały Świat
Czas ochrony - 1 rok

Przykładowa Suma Ubezpieczenia: 50.000,00 PLN
Składka roczna: 330,00 PLN
ZniŜki za zawarcie dwóch i więcej ubezpieczeń w pakiecie rocznym do 15% w składce
Opcjonalnie:
Zawał serca i udar mózgu - +35% w składce
Raty 2 - +5% w składce
UWAGA! MoŜliwe sumy ubezpieczenia:

10.000 30.000 50.000 100.000 !!!

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurków
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osoby na rzecz której zawarto
umowę ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami Ŝycia prywatnego
Za czynności Ŝycia prywatnego uwaŜa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi
dziećmi, uŜytkowaniem mieszkania, domu, garaŜu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych
oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a takŜe związane z uprawianiem sportu, w
tym płetwonurkowania
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego i jego osób bliskich, stale
zamieszkujących i prowadzących wspólnie z ubezpieczającym gospodarstwo domowe, za szkody wyrządzone
osobom trzecim
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie
ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie
szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezaleŜnie od liczby
osób poszkodowanych, uwaŜa się za jeden wypadek i przyjmuję się, Ŝe miały miejsce w chwili powstania
pierwszej szkody.
Ponadto zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurków pokrywa koszty:
•
•

•

Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia
okoliczności lub rozmiaru szkody
Niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenia Ubezpieczyciela lub za jego
zgodą; jeŜeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczającego objętą ochroną
ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdroŜone postępowanie karne, Ubezpieczyciel
pokrywa koszty obrony sądowej, jeŜeli zarządał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych
kosztów
Niezbędne koszty podjęte przez Ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieŜenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeŜeli środki te były właściwe, chociaŜby okazały się
bezskuteczne

Zakres terytorialny i czasowy
Teren Cały Świat z wyłączeniem USA i Kanady

Suma Ubezpieczenia: 100.000,00 PLN
Składka roczna: 40,00 PLN
ZniŜki za zawarcie dwóch i więcej ubezpieczeń w pakiecie rocznym do 15% w składce

UWAGA! MoŜliwe sumy ubezpieczenia: 50.000 100.000 200.000
Opcjonalnie:
Rozszerzenie ochrony o :
Np.: szkody wyrządzone przez psy, w czasie uprawiania narciarstwa, wyczynowe uprawianie sportu
Raty 2 - +5% w składce

