PewniSportu.pl – Ubezpieczenia Fair Play

www.pewnisportu.pl | biuro@pewnisportu.pl | tel. +48 531 634 001 | tel. +48 602 150 659

Oferta przygotowana dla: UKS Rakietą Ząbki
Towarzystwo ubezpieczeń: Interrisk NNW Sport
Dyscyplina sportowa: tenis
Liczba zawodników: 80
Forma ubezpieczenia: bezimienna
Okres ubezpieczenia: rok
Wariant ograniczony: obejmuje wszystkie nieszczęśliwe
wypadki powstałe w czasie aktywności fizycznej (treningi,
zawody). Dodatkowo zakres obejmuję drogę do i z.
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Wariant / Suma ubezpieczenia
Rodzaj świadczenia

BRĄZOWY

5 000 zł
1. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
2. Trwały uszczerbek na zdrowiu
Określany przez lekarza wg. tabeli norm uszczerbku na
zdrowiu (załącznik do oferty)
3.

4.

Czasowa niezdolność do pracy
Świadczenie wypłacane za każdy dzień niezdolności do
pracy zarobkowej, wypłacane od 1 dnia (leczenie szpitalne
trwające powyżej 3 dni) lub 15 dnia (w przypadku leczenia
ambulatoryjnego) niezdolności do pracy

5 000 zł

5 000 zł
(1% uszczerbku na zdrowiu = 50 zł)

-

Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia
koszty, które ponieśliśmy w związku z leczeniem prowadzonym
na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Również te, poniesione w
prywatnych placówkach medycznych.
Przykładowo koszty:
▪ Udzielenia pomocy lekarskiej i ambulatoryjnej (transport do
szpitala, wizyty lekarskie, badania, zabiegi)

-

▪ Badań diagnostycznych (USG, tomografia, rezonans
magnetyczny w prywatnych placówkach medycznych)
▪ Operacji (np. rekonstrukcja więzadeł krzyżowych)
▪ Zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
5.

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
trwający co najmniej 3 dni

-

6.

Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia
koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów
rehabilitacyjnych

-

7.

Koszt zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych
Przykładowo koszty zakupu:
▪ Stabilizatora stawu kolanowego

Zwrot do 1 500 zł

8.

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

-

