LUTY 2017 - OFERTA MIESIĄCA
UBEZPIECZENIA OBOZÓW SPORTOWYCH
Przygotował : Łukasz Skierczyński
www.pewnisportu.pl
tel. 531 634 001
biuro@pewnisportu.pl
Towarzystwo Ubezpieczeń GENERALI
Wariant pełny : obejmuje wypadki na treningach oraz w życiu
codziennym 24h na dobę
Dyscypliny sportowe : Sporty walki, Piłka Nożna, Piłka Ręczna, Hokej
Okres ubezpieczenia : 7 dni
Forma ubezpieczenia : imienna, lub bezimienna lista zawodników
Rodzaj płatności : Jednorazowa

Wariant / Suma ubezpieczenia
Rodzaj świadczenia

1.

BRĄZOWY

SREBRNY

ZŁOTY

5 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

(1% uszczerbku na
zdrowiu = 50 zł)

(1% uszczerbku na
zdrowiu = 100 zł)

(1% uszczerbku na
zdrowiu = 150 zł)

5 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

Zwrot kosztów leczenia
do 1 000 zł

Zwrot kosztów leczenia
do 2 000 zł

Zwrot kosztów leczenia
do 3 000 zł

-

Zwrot kosztów
rehabilitacji
do 1 000 zł

Zwrot kosztów
rehabilitacji
do 2 000 zł

Zwrot do 1 500 zł

Zwrot do 3 000 zł

Zwrot do 4 500 zł

-

Zwrot do 1 000 zł

Zwrot do 1 000 zł

-

-

-

Składka za osobę za jeden dzień

0,93 zł

2,12 zł

3,04 zł

Składka za osobę za 7 dni

6,56 zł

14,90 zł

21,33 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu
 Określany przez lekarza wg. tabeli norm uszczerbku na
zdrowiu (załącznik do oferty)

2.

Śmierć ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku

3.

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku, które ponieśliśmy i były niezbędne z
medycznego punktu widzenia. Przykładowo:
 Badania diagnostyczne (USG, tomografia, rezonans
magnetyczny w prywatnych placówkach
medycznych)
 Porady, wizyty lekarskie, badania, zabiegi
ambulatoryjne oraz operacyjne (np. rekonstrukcja
więzadeł krzyżowych kolana)
 Zakup leków, środków opatrunkowych

4.

Koszty rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego
wypadku.

5.

Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych
 Np. stabilizator stawu kolanowego

6.

Koszty leczenia stomatologicznego
 Np. Odbudowa uszkodzonego lub utraconego zęba

7.

Assistance medyczny





Transport medyczny do szpitala/ ze szpitala
Wizyta lekarza i pielęgniarki w domu
Wizyta rehabilitanta w domu
Pomoc domowa, opieka nad dziećmi, opieka nad
zwierzętami

