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U bezpieczen ie n astępstw n ieszczęśliwych wypad ków
OPTIMA SPORT
Gothaer Towarzystvvo Ubezpieczeń S.A' potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogó|nych Walnieszczęś|iwychwypaolówoetlunsponr,-t'i"razonyJ.ucnwatąZarząducothaerTUs.A'nr171l15 zdnia22n.o","u!bi!,.ubezpieczenia 

następstw

Polisa nowa

Okres ubezpieczenia:

Ubezpieczający:

Ubezpieczony;

Zakres ubezpieczenia:

od 01 .02.2017r. do 31.12.2012r.

!yi1.z1l11zxów Spońowych Warszawy i Mazowsza
02-815 Warszawa, ul. Zołny 56a
NfP 5213641292; Regon 146441188

dzieci z województwa mazowieckiego biorący udział w programie Szkolny Klub Spońowy2017

następstwa nieszczęś|iwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności Gothaer S.A.,na tefiorium RP.

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa .nieszczęŚliwych wypadków ubezpieczonych,powstatych w trakcie uczestnictwa w zajęciach SKS w oxresió odpowiedzia|ności Gothaer TUS.A.

Nieszc.zęś|iwym wypadkiem są. równieŹ urazy spowodowane wysiłkiem własnego ciała, w tymurazy krązków międzykręgowych kręgosłupa.

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem
nieszc.zęś|iwego wypadku, w wysókości 1% sumy ubezpieczenia nasiępstw nieszczĘś|iwych
wypadków za kaizdy procent tnłałego uszczerbku na zdiowiu, nie więcej jednak, niż 1007o tejsumy ubezpieczenia;

2) świad.czenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęś|iwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości ,t007" sumy un"'pieó."n.ia
następstw n ieszczęś|iwych wypadków;

3) świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia
T9.su w wyniku nieszczęś|iwego wypadi<u objętego ochroną uneipiecz.enio*ą, * *y'ońś"i1% sumy ubezpieczenia następśtw nieszcżęłiwych wypadków za kazdy wskaŹnikprocentowy usta|ony d|a danego urazu, nie więcejjeońał niż..1'}O%tej sumy uueźpieczeńńj,

4) zutrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 30%sumy ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwych wypadków na jedno i wszyst.kie zdaęeniapowstałe w okresie odpowiedzia|ności, jeże|i-ich zakup byt niezbędny z medycznego punktu
widzenia, za|econy pzez |ekaza oraz związan.y z'niószczęsliwym wypaot<iem objętymochroną ubezpieczeniow1 a koszty ich nabycii nie zostaiy óónyt"..z unezpióól.eńia
społecznego |ub z innego tytułu oraz żostały poniesione wytqcznL na terytorium RPj

5) zwrot udokumentowanych 
. kosztów przysposobienia zawodowego inwa|idów wwysokości do 30% sumy ubezpieczenib ńa- jedno i wszystkie zdarzenia w okresieodpowiedziaIności,

6) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe Świadczenie w wysokości 5%wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresieodpowiedzia|ności, wypłacane ubezpieczonemu, 
-łtory 

na skutek nieszczęśliweó *y'";kuobjętego ochroną doznał tnrałego uszczerbku na zdiowiu w wyiorosci pó*y.ej soł"i o iieprzysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytutu.
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