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Szanowni Panstwo

Niniejszym irtformujemy Panstwa iz zostal rozstrzygnigty przetarg na , Ubezpieczenie nastgpstw

nieszczgsliwych wypadkow dzreci mlodzie2y r personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

nauczycieli i dyrektora jednostek oswiatowych Miasta Kobylka. Poni2ej prezentujemy Panstwu now4 ofertg

wylonionqw drodze przetargu zlo2onqprzez InterRisk Towazystwo Ubezpieczen S.A. VIG

Warunki ubezpieczenia wynikajqce z zapisow SIWZ i zloionej oferty

1. Definicje i dopuszczalne wylEczenia

1.1. Ubezpieczajqcy - jednostka oswiatowa, ktora zawiera umowQ ubezpieczenia.
1.2. Ubezpieczony - osoba fizyczna, ktora jest objgta ochronq ubezpieczeniowq
1,3. Uprawniony - osoba upowazniona do otrzymania Swiadczenia w razie Smierci Ubezpieczonego; w
pzypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej Swiadczenie przysluguje czlonkom rodziny Ubezpieczonego
wedtug nastppujqcelkolejnosci: malzonkowi, dzieciom rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejnoSci
przewidzianej prawem spadkowym; ye2eli swiadczenie przyslugule kilku osobom, to lego wysokoSc dzieli siq

mrgdzy te osoby w rownych czqScrach

1.4. Nieszczg6liwy wypadek - przypadkowe, nagle zdarzente nrezalezne od woli Ubezpieczonego istanu

lego zdrowta, gwaltowne zdaaente wywolane przyczynq zewngtrznq, w nastqpstwie ktorego zaszlo zdarzenie
oblqte odpowtedzialnosciq Wykonawcy. W rozumieniu niniejszel definicji za nieszczgsliwy wypadek uwaza sig
rowniez omdlenia oraz zawal serca i krwotok Srodczaszkowy, za wyjqtkiem ubezpieczenia na wypadek smierci
przedstawiciela ustawowego w nastqpstwie nieszczgSliwego wypadku.
1.5. Trwaly uszczerbek na zdrowiu - trwale, nie rokujqce poprawy uszkodzenie danego organu, narzqdu lub

ukladu polegajqce nafizycznel utracie organu, narzqdu lub ukladu lub upoSledzeniu jego funkcli

1.6. Trwaleuszkodzenieciala-calkowitautratafizycznanarzqduluborganu lubcalkowitautrataichfunkcji.
1.7 . Opazenie - uszkodzenie skory lub tkanek na skutek dzialania wysokiej temperatury, substancli
chemicznych promieniowania jonizujqcego lub prqdu eleklrycznego (w tym wskutek wyladowan
atmosferycznych ).

1.8. Odmroienie * uszkodzenie skory lub tkanek wskutek dzialania niskiej temperatury.
1.9. Zlamanie - urazowe przerwanie ciqgloSci tkanki kostnej, przez zlamania rozumie siq rownre2 urazowe
zluszczenie chrzqstek nasadowych
- otwarte - z przerwaniem ciqglo5ci skory w okolicy zlamanej koSci
- zamknigte - gdy skora w okolicy zlamanej koSci jest nienaruszona
1.10. Zwichnigcie - urazowe przemieszczenie sig jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiel ktore
musi byc potwierdzone badaniem obrazowym
1.11. Sporty ekstremalne - sporty ktorych uprawianie wiq2e srg z dztalaniem
w warunkach zwigkszonego ryzykai ponadprzeciqtnych zdolnoScifizycznych i psychicznych to jest

a) wsptnaczka skalna lodowa, taternictwo alpinizm himalaizm speleologia buldering wszelkie odmiany Le
Parkour canyoning trekking na wysokoSci pow. 5 500 m n.p.m.,
b) kaiakarstwo gorskie rafting hydrospeed krtesur-fing oraz windsurfing przy wietrze
o prqdkoscr powyzel 50 km/h

c)wszelkie odrniany nurkowania na glqbokosc poni2el 15 m oraz freediving
d)2egluga poza wodamiterytorialnymiwodlegloScipowy2ej'12 milmorskich od brzegu
e)skokt narciarskie, skialpinizm orazzlazdy na nartach albo snowboardziepoza wyznaczonymitrasamiw tym te2
zlazdy wyczynowe,

f)wszelkie odmiany skokow bungee skokow ze spadochronem, paralotniarstwo, lotniarstwo,
nrotolotniarstwo, szybownictwo. pilotowanie samolotow albo Smiglowcow
g)1azda na motocyklach oraz quadach po specjalnie pzygotowanych trasach bqd2 w terenie naturalnym
obfitulilcym w przeszkody,

h)udzial i przygotowanie do udzialu w wyScigach albo rajdach pojazdow lqdowych wodnych albo powietrznych


