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Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
OPTIMA SPORT

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogó|nych WarunkóW Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków oPT|MA sPoRT' zatwierdzonych uchwałą zarządu Gothaer TU S.A. nr 171l,15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

oRYG|NAŁ / l(oPlA

od 23.06.201 7 do 20.08.2017

od 1. do 3 dni w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego

|JniaZwiązków Spońovlych Warszawy i Mazowsza
02.815 Warszawa, ul' Zołny 56a
NIP 5213641292 Regon 146M1188

uczestnicy ogó|nopolskiej o|impiady Młodzieży - 5864 dzieci

następstwa nieszczęś|iwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzia|ności Gothaer S.A.,
na terytorium RP.

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęś|iwych wypadków ubezpieczonych,
powstałych w trakcie uczestnictwa w ogó|nopo|skiej oIimpiadzie Młodzieży w okresie
odpowiedzialności Gothaer TU S.A..
W trakcie uczestnictwa w zawodach obowiqzuje całodobowa ochrona ubezpieczeniowa.

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

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

,t 
) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będqcego następstwem

nieszczęś|iwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwych
wypadków zakaŻdy pr.Qcent tnłałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej
sumy ubezpieczenia; .

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

3) świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia
mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości
1% 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) 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 plnktu
widzenia, za|econy przez |ekarza oraz związany z nieszczęś|iwym wypadkiem objętym
ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia
społecznego |ub 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
. ÓdpowiedżiaIności,

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 nieszczęśliwego wypadku
objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o i|e
pzysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytutu,

Polisa nowa

Okres ubezpieczenia:

Efektywny czas
ochrony:

Ubezpieczający:

Ubezpieczony:

Zakres ubezpieczenia:



Forma zawarcia
. umowy:

Suma ubezpieczenia
(NNW):

Liczba
Ubezpieczonych:

Składka za osobę:

Składka łączna:

bezimienna

8 000 zł na osobę

5864 dzieci

1,00 zł

5'864'00 zł (słownie: pięć tysięcy oslemsef sześćdziesiqt cztery złote)

oświadczenie Ubezpieczającego

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

Zostałem poinformowany o obowiązku udzielenia informacji o oko|icznościach, o których mowa We wniosko - po|isie. Powyzszy
obowiązek wynika z art. 815 kodeksu cywi|nego.

oświadczam, Że powyŻsze informacje podałem/am zgodnie z prawdą i wedtug naj|epszej wiedzy. Przyjmuję do wiadomości, ze
podanie niezgodnych z prawdą |ub niepełnych informacji może spoqodowaÓ skutki prawne, wynikające z ogó|nych Warunków
Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia.

Potwierdzam, ii pzed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem i zapoznałem się z treŚcią ogólnych Warunków Ubezpieczenia
mających zastosowanie w umowie ubezpieczenia, któĘ zawarcie potwierdzone jest niniejszą wniosko-polisą'

Sposób płatności
składki:

Postanowienia
dodatkowe:

Warunki ubezpieczenia:

Miejscowośó' data,
czyte|ny podpis i pieczęÓ Ubezpieczającego

U iria Związków Sportowych
Warszawy i Mazowsza

02-815 Warszawa, ul. fołny 56a

Pieczęć firmowa
Przedstawiciela Gothaer TU S.A.
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Warszowo, dnia 22.06.2017 r.

Składka płatna prze|ewem jednorazowo do dnia 30/06/2017r'
na konto: 56 1240 6960 4553 1115 1806 2613

W razie zaistnienia zdarzenia Ubezpieczający zobowiqzany jest do poświadczenia, ze
poszkodowany był objęty ochroną ubezpieczeniową i Źe do zdarzenia doszło podczas udziału w
ogó|nopolskiej oIimpiadzie MłodzieŻy.

ogó|ne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwych wypadków OPT|MA SPORT,
zatwierdzone uchwałą Zauądu GothaerTU S'A nr,171l,15 zdnia22 grudnia 2015r.

01-1-668/ O-Warszawa
nr Agenta / pośrednika

Pieczęć imienna i podpis Wystawiającego po|isę
miejscowość, data
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