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CERTYFIKAT DO POLISY NR COR099792

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – wariant KOMFORT
Ubezpieczający:

Akademicki Związek Sportowy
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1a
REGON: 000777237

Ubezpieczony:

członkowie AZS posiadający ważną legitymację członkowską

Okres ubezpieczenia:

01.10.2019 – 30.09.2020

Zakres ubezpieczenia:

następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, na terytorium całego świata.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych
wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy, nauki, uprawiania sportu,
podczas drogi do/z pracy, szkoły, uczelni, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym
(ochrona całodobowa).
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:
1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem
nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie
więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia;
2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100%
sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do
wysokości 10% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na
jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup
był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz
związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty
ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu
oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP;
4) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów
w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
odpowiedzialności,
5) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości
5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie
odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości
powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu.

Suma ubezpieczenia:

25 000 zł na osobę

Rozszerzenia dodatkowe:
Nr
klauzuli
2
3

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Zasiłek dzienny z tytułu pobytu w szpitalu (ZD) – od 1-go dnia
pobytu do 60-go dnia
Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego
uprawiania sportu (NS)

Warunki ubezpieczenia:

3 000 zł z tytułu pobytu w szpitalu
20% SU NNW

Umowa grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla
członków AZS zawarta w dniu 30.08.2019r. pomiędzy Wiener TU S.A. Vienna
Insurance Group, a Akademickim Związkiem Sportowym oraz Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Optima Sport”
zatwierdzone uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr 171/15
z dnia 22 grudnia 2015.

