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Ubezpieczenie następstw nieszczęślivuych wypadków oPT|MA sPoRT

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna |nsurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogó|nych Warunków
Ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwych wypadków oPT|MA SPoRT' zatwierdzonych uchwałq Zarzqdu W|ENER TU S A Vienna Insurance Group nr 171/15 z dnia
22 grudnta 2015 r

Kontynuacja umowy:

Okres ubezpieczenia:

Ubezpieczajęcy:

Ubezpieczony:

Rodzaj dyscypliny sportowej:

Forma zawarcia umowy:

Zakres ubezpieczenia:

coR082294

od O1.O4.2O2O do 31.12.2O2O r.

Unla Zwiqzków Sportowych Warszawy i Mazowsza
uI. żołny 56a,02-815 Warszawa
NfP: 5213641292, Regonz 146441188

zawodnicy Kadry Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora i Młodzieżowca

wszystkie dyscyp I i ny sPo rtowe obsłu g iwa n e przez Ubezpi eczajęcego

Grupowa, bez imienna
Worunkiem ubezpieczenia w formie grupowej bezimiennej jest ubezpieczenie
wszystkich ząwodników Kodry Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora i Młodzieżowcą

następstwa nieszczęś|iwych wypadków powstałych w okresie odpowiedziaIności
W|ENER TU S'A. Vienna Insurance Group, na terytorium całego świata.

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęś|iwych wypadków, które
powstały:

1) podczas zajęć sportowych (treningi, zawody, konsu|tacje zgrupowania
sportowe) i podczas drogi na/z zajęć sportowych (treningów, zawodów,
konsu|tacji i zgrupowań sportowych) - zakres ograniczony

2) w trakcie wyjazdu na konsultacje, zawody i zgrupowania - ochrona
całodobowa.

7a nieszczęśIiwy wypadek uważa się również udar mózgu oraz zawał serca
(zgodnie z definicję oWU)' jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi
zdiagnozowanymi stanami chorobowymi, zzastrzeżeniem 5 3 ust. 8 oWU.
NieszczęśIiwym wypadkiem sq również urązy spowodowane wysiłkiem własnego
ciał'o, w tym urązy krqżków międzykręgowych kręgosłupa,

Ubezpieczenie obejmuje następujqce świadczenia podstawowe:

1) świadczenie z tyrtułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będqcego
następstwem nieszczęś|iwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
następstw nieszczęś|iwych wypadków za kazdy procent tn,.rlałego uszczerbku
na zdrowiu, nie więcej jednak, niz 1oo%tej sumy ubezpieczenia;

2) świadczenie z $tułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
nieszczęś|iwego wypadku objętego ochronq ubezpieczenioWĘ, W wysokości
100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;

3) świadczenie z $ftułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia,
wstrzęśnienia i stłuczenia mózgu w.wyni.ku nieszczęś|iwego wypadku
objętego ochronq ubezpieczeniowq, W wysokości 1o/o sum\ ubezpieczenia
następstw nieszczęś|iwych wypadków za kair'dy wskaźnik procentowy usta|ony
dla danego urazu, nie więcej jednak niz 1ooo/o tej sumy ubezpieczenia;

4) zwrot 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 medycznego punktu widzenia, za|econy przez |ekarza
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