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Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń s.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogó|nych Warunków Ubezpieczenia następstw
nieszczęś|iwych wypadków oPT|MA sPoRT, zatwierdzonych uchwałą zarządu GothaerTU s'A. nr 171l15 zdnia22g|udnia2015 r.

Polisa nowa

Okres ubezpieczenia: od 10.01.2017 do 31.03.2017

Ubezpieczający: Unia Związków Spońovrych Warszawy i Mazowsza
02-815 Warszawa, u|. Zołny 56a
NIP 5213641292 Regon 146M1188

Ubezpieczony: Zawodnicy programu '' Spońy Zimowe ..

Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęś|iwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzia|ności Gothaer S.A.,
na terytorium całego świata.

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęś|iwych wypadków ubezpieczonych,
powstałych w trakcie uczestnictwa w zajęciach organizowanych pzez Ubezpieczającego W
okresie odpowiedzia|ności Gothaer TU S.A'.
W trakcie obozów, wycieczek, zgrupowań obowiązuje całodobowa ochrona ubezpieczeniowa.

Nieszczęś|iwym wypadkiem są równiez urazy spowodowane wysiłkiem własnego ciała, w tym
urazy krąŻków międzykręgowych kręgosłupa.

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

1) świadczenie z tytułu tmlałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem
nieszczęś|iwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwych
wypadków zakaŻdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej
sumy ubezpieczeniai

2) świadczenie z tytuło śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęś|iwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
następstw n ieszczęś|iwych wypadków;

3) świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia
mózgu w wyniku nieszczęś|iwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, W wysokości
1o/o sumy ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwych wypadków za każdy wskaŹnik
procentowy usta|ony d|a danego urazu, nie więcej jednak niŻ 100% tej sumy ubezpieczenia;

4) zutrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 30%
sumy ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia
powstałe w okresie odpowiedzia|ności, jeze|i ich zakup był niezbędny z ńedycznego punktu
widzenia, za|econy przez |ekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym
ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia
społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP;

5) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w
wysokości do 30% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
odpowiedziaIności,

6) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5%
wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe W okresie
odpowiedzia|ności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęś|iwego wypadku
objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%' o i|e
pzysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu.
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