społecznego |ub z innego tytułu oraz zostaty poniesione wyłącznie na
terytoriumRP;
5 ) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego
inwa|idów w wysokoścido 30% sumy ubezpieczenia na jedno i wszyst|iie
zdarzenia w okresie odpowiedziaInoścl,
6 ) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe Świadczenie w
wysokości5% wypłaconegoświadczeniana jedno i wszystkie zdarzenia
powstałew okresie odpowiedzia|ności,
wypłacaneubezpieczonemu,który na
skutek nieszczęś|iwegowypadku objętego ochroną doznał truałego
uszczerbku na zdrowiuw wysokościpowyzej50%,o i|e przysługujemu prawo
do wypłatyświadczeniaz tego tytułu.
Suma

10 000 zł na osobę

Liczba Ubezpieczonych :

2.033osoby

Składka łączna:

17 '280,00zł (słownie:
siedemnaście
tysięcydwieścieosiemdziesiqt
złotych)

Sposób płatnościskładki:

Składkapłatnaw dwóch ratach:
l rata w wysokości8.640,00zł płatnado dnia 30.04.2018r.
!l rata w wysokoŚci8.640,00zł płatnado dnia 15.09.2018r'

Numer rachunku bankowego:

44 1240 6960 4539 0315 1803 1814

Postanowienia dodatkowe:

W razie zaistnienia zdarzenia Ubezpieczający zobowiązany jest do
poświadczenia,że poszkodowany był objęty ochronq ubezpieczeniowąw dniu
zaistnienia zdarzenia i ze do zdarzenia doszłow trakcie uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez
Ubezpieczającego, konsu|tacjach, zawodach,
zg rupowaniach z włączeniemdrogi nalz zĄęć.
Ubezpieczający zob|igowany jest do potwierdzenia zdazenia' jak również
przekazania Ubezpieczycie|owi wsze|kich znanych mu
oko|icznoŚci
pozwa|ającychna rozpatrzenieroszczeń zarówno co do zasady jak tez zakresu.

Warunki ubezpieczenia:

ogó|ne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwych
wypadków oPT|MA
sPoRT' zatwierdzone uchwałąZarządu Gothaer TU s.A nr 171t15 z dnia 22
grudnia2015r.

(nrser. 140004020)

oświadczenieUbezpieczającego

oświadczam,
iz finansujew całości
kosztskładkiubezpieiczeniowej
za Ubezpieczonychi że niezwłocznie
od datyzawarciaumowy
przekaŻęUbezpieczonymogó|ne WarunkiUbezpieczeriiawskazanew po|isie.
Zostałempoinformowany
o obowiązkuudzie|eniainformacjio oko|icznoŚciach,
o których mowa we wniosko- polisie.Powyzszy
obowiązekwynikaz art,815 kodeksucywilnego.
oŚwiadczam,ze powyzsze informacjepodałem/am
zgodniez prawdąi wedługnaj|epszejwiedzy. Przyjmujędo wiadomości,
ze
podanieniezgodnychz prawdą|ub niepełnychinformacjimoze spowodowaóskutki prawne,wyńit<a;ąó.e
z-ógó|nych Warunków
Ubezpieczenia,na podstawiektórychzawieranajest umowaubezpieczenia'
Potwierdzam,
iŻ pzed zawarciemumowyubezpieczeniaotzymałemi zapoznałem
się z treścią
ogólnych Warunków
Ubezpieczenia
.
mającychzastosowaniew umowieubezpieczenia,którejzawarciepotwierdzone
jest ńinie;sząwniosr-o-po|isą.
01-1-668O-Warszawa
nr Agenta/ pośrednika
Miejscowość,data,
czyte|nypodpis i pieczęć Ubezpieczającego

SEK

Pieczęó firmowa
PrzedstawicielaGothaerTU S A.

AE.7

Pieczęó imiennai podpisWystawiającego
poIisę
miejscowość,data

specn|ixa
*$,i iil*ipłgffi.*ri
*s*iswveł:

cho l,ski

Spó'łka G0T}łAER
ToWAMYsIwo UBEZP|ECZEN
s.A'
ul Wołoska22A, 02.675Wafszawa;tel"-22 Ą69 69 69,
fax:22 469 69 7o; e-mail:kontakt€ } gorhaer.pl,\ĄłwW'gothaer'p{

sąd Rejono$,ydta m'sŁ \ĄtarszalYy
wydziatXlli 6ospodarczYKraiowegoRejestru
sądowego'KRs o0o0o 338B2;Kapitałzaktadowy:1,'!o382 876 złwptaconyw calośri;
t|łP:52ó.03o-23-93;REGoNloJo594552

