
6) zadośóuczynienie za doznaną krzywdę; jednorazowe świadczenie w
wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdauenia
powstałe w okresie odpowiedzia|ności' wypłacane ubezpieczonemu, który na
skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał tn,vałego
uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%o, o i|e przysługuje mu prawo
do wypłaty świadczenia z tego tytułu.

Suma ubezpieczenia (NNW):

Składka za osobę:

Liczba Ubezpieczonych :

Składka łączna:

8zł

'l 557 dzieci

12 456 z| (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiqt sześć złotych)

Warunki ubezpieczenia;

oświadczen ie Ubezpieczającego

oświadczam, iŹ finansuje w całości koszt składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonych i Że niezwłocznie od daty zawarcia umowy
pzekaŻę Ubezpieczonym ogó|ne Warunki Ubezpieczenia wskazane w po|isie.

Zostałem poinformowany o obowiązku udzie|enia informacji o oko|icznościach, o których mowa we wniosko - po|isie. Powyższy
obowiązek wynika z ań. 815 kodeksu cywi|nego.

oŚwiadczam, że powyzsze informacje podałem/am zgodnie z prawdą i według naj|epszej wiedzy. Przyjmuję do wiadomoŚci, ze
podanie niezgodnych zprawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne, wynikająó.e z-ógó|nych Warunków
Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia.

Potwierdzam' iŻprzed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymatem izapoznałem się z treścią ogó|nych Warunków Ubezpieczenia
mających zastosowanie w umowie ubezpieczenia, któĘ zawarcie potwierdzone jest niniejszą wnioskó-po|isą.

01-'t-668 O-Warszawa
nr Agenta / pośrednika

Pieczęć imienna i podpis Wystbwiającego polisę
miejscowość, data

Składka ptatna w dwóch ratach:
I rata w wysokości 6 228 zł płatna do dnia 30.04'2017 r'
|| rata wwysokości 6228zł płatna do dnia 15.09.2017 r.

20 1240 6960 4553 1115 1805 6277

Grupowa, bezimienna

W razie zaistnienia zdazenia Ubezpieczający zobowiązany jest do
poświadczenia, ze poszkodowany byt objęty ochroną ubezpieczeniową w dniu
zaistnienia zdarzenia i że do zdazenia doszło w trakcie uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez Ubezpieczającego.
Ubezpieczający zob|igowany jest do potwierdzenia zdarzenia, jak równieŹ
przekazania Ubezpieczycie|owi wsze|kich znanych mu oko|iczności
pozwa|ających na rozpa|rzenie roszczeń zarówno co do zasady jak też zakresu.

ogó|ne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęŚ|iwych wypadków oPTlMA
SPORT' zatwierdzone uchwałą Zarządu Gothaer TU s.A nr 171115 z dnia 22
grudnia 2015r.
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Worszowa, dnia 03.04.2017 r.

Sposób płatności składki:

Numer rachunku bankowego:

Forma zawarcia umowy:

Postanowienia dodatkowe:

Miejscowośó, data,
czytelny podpis i pieczęó Ubezpieczającego
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Prezes

r J rria Związków Sportowych
V{';rszawY i Mazowsza

rf-.1 ili Warszarva,ul. fołny56a

Pieczęć firmowa
Peedstawiciela Gothaer TU S.A.
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Spó|ka G0THAER ToWAMYslwo uarzplgczpŃ s^e'
ul. Wołoska 22A' 02'675 Warszawa; tel.22 4ó9 69 69,
fax:22 Ą69 ó9 70; e.mai|: k0ntakt€igothae{'pl, www.gothaer.p|

Sąd Rejonowy dta m-st. Warśzatły Wydział XIit Gospodarczy Kraiowego Rejestru
sądotłłego, KR5 00000 33882i Kapitał zakladowy | 1of 611 Ą49 złwpłacony w calości;
NIP: 524-030-21^93; REGON: 910594552


