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wypadków
Ubezpieczenienastępstwnieszczęśliwych
OPTIMA SPORT

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogó|nych WarunkóW Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych
wypadków oPT|MA sPoRT' zatwierdzonychuchwałązarządu GothaerTU S.A. nr 171l,15z dnia 22 grudnia2015 r.

Polisa nowa
Okres ubezpieczenia:
Efektywny czas
ochrony:
Ubezpieczający:

Ubezpieczony:
Zakres ubezpieczenia:

od 23.06.2017 do 20.08.2017
od 1. do 3 dni w odniesieniudo jednegoUbezpieczonego
|JniaZwiązków Spońovlych Warszawy i Mazowsza
02.815 Warszawa, ul' Zołny 56a
NIP 5213641292 Regon 146M1188
uczestnicy ogó|nopolskiej o|impiady Młodzieży- 5864 dzieci
następstwanieszczęś|iwych
wypadków powstałychw okresie odpowiedzia|ności
Gothaer S.A.,
na terytoriumRP.
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęś|iwych
wypadków ubezpieczonych,
powstałych w trakcie uczestnictwa w ogó|nopo|skiej oIimpiadzie Młodzieży w okresie
odpowiedzialności
GothaerTU S.A..
W trakcie uczestnictwaw zawodach obowiqzujecałodobowaochrona ubezpieczeniowa.
Nieszczęś|iwym
wypadkiem są równiez urazy spowodowane wysiłkiemwłasnegociała,w tym
urazy krąŻków międzykręgowych kręgosłupa.
Ubezpieczenie obejmujenastępująceświadczeniapodstawowe:
,t świadczenie z
tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będqcego następstwem
)
nieszczęś|iwego
wypadku,w wysokości1% sumy ubezpieczenianastępstwnieszczęś|iwych
wypadków zakaŻdy pr.Qcent
tnłałegouszczerbku na zdrowiu,nie więcejjednak, niż100%tej
sumy ubezpieczenia;.
2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałejw wyniku nieszczęś|iwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, W wysokości 100% sumy ubezpieczenia
następstwnieszczęś|iwych
wypadków;
3) świadczeniez tytułuzłamania kości,oparzenia, odmrożenia,wstrząśnieniai stłuczenia
mózgu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku objętegoochronąubezpieczeniową,w wysokości
1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwychwypadków za kaŻdy wskaŹnik
procentowyusta|onyd|a danego urazu, nie więcejjednak niŻ 100%tej sumy ubezpieczenia;
4) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości30%
sumy ubezpieczenia następstwnieszczęś|iwych
wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia
jeze|i ich zakup byłniezbędnyz medycznego plnktu
powstałew okresie odpowiedzia|ności,
widzenia, za|econy przez |ekarza oraz związany z nieszczęś|iwymwypadkiem objętym
ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia
społecznego|ubz innego tytułuoraz zostałyponiesionewyłączniena terytoriumRP;
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 świadczeniew wysokości 5%
wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe W okresie
odpowiedzia|ności,
wypłacaneubezpieczonemu,który na skutek nieszczęśliwegowypadku
objętego ochroną doznałtrwałegouszczerbku na zdrowiu w wysokościpowyżej50%, o i|e
pzysługuje mu prawo do wypłatyświadczeniaz tego tytutu,

Forma zawarcia
umowy:
.

bezimienna

Suma ubezpieczenia 8 000zł na osobę
(NNW):
Liczba
Ubezpieczonych:
Składka za osobę:

5864dzieci
1,00zł

pięćtysięcyoslemsefsześćdziesiqt
Składka łączna: 5'864'00zł (słownie:
czteryzłote)
Sposób płatności Składkapłatnaprze|ewemjednorazowodo dnia 30/06/2017r'
składki: na konto:56 1240 6960 4553 1115 1806 2613
Postanowienia W razie zaistnienia zdarzenia Ubezpieczający zobowiqzany jest do poświadczenia,ze
dodatkowe: poszkodowanybyłobjętyochroną ubezpieczeniowąi Źe do zdarzenia doszłopodczas udziałuw
ogó|nopolskiejoIimpiadzieMłodzieŻy.
Warunki ubezpieczenia: ogó|ne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęś|iwychwypadków OPT|MA SPORT,
zatwierdzoneuchwałąZauądu GothaerTU S'A nr,171l,15
zdnia22 grudnia2015r.
oświadczenieUbezpieczającego
oświadczam,
iz finansujew całości
kosztskładkiubezpieczeniowej
za Ubezpieczonychi Że niezwłocznie
od daty zawarciaumowy
przekaŻęUbezpieczonymogó|ne WarunkiUbezpieczeniawskazanew po|isie.
Zostałempoinformowany
o obowiązkuudzieleniainformacjio oko|icznościach,
o których mowa We wniosko - po|isie.Powyzszy
obowiązekwynikaz art.815 kodeksucywi|nego.
oświadczam,Że powyŻszeinformacjepodałem/am
zgodnie z prawdąi wedtugnaj|epszejwiedzy. Przyjmujędo wiadomości,
ze
podanie niezgodnychz prawdą |ub niepełnychinformacjimożespoqodowaÓ skutki prawne,wynikającez ogó|nych Warunków
Ubezpieczenia,na podstawiektórychzawieranajest umowaubezpieczenia.
Potwierdzam,ii pzed zawarciemumowyubezpieczeniaotrzymałem
i zapoznałemsię z treŚciąogólnych WarunkówUbezpieczenia
jest niniejsząwniosko-polisą'
mającychzastosowaniew umowieubezpieczenia,
któĘ zawarciepotwierdzone

01-1-668/O-Warszawa
nr Agenta/ pośrednika
Miejscowośó'data,
czyte|nypodpis i pieczęÓ Ubezpieczającego

Pieczęć firmowa
PrzedstawicielaGothaerTU S.A.

Pieczęćimiennai podpisWystawiającego
po|isę
miejscowość,data
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Warszowo, dnia 22.06.2017 r.

U iria Związków Sportowych
Warszawyi Mazowsza
02-815Warszawa,ul. fołny 56a
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