
6. Warunki, zakres ubezpieczenia i wysoko6ci Swiadczen / sumy gwarancyjnej oraz suma

ubezpieczenia

6.1 Smierc ubezpieczonego
6.1,1 Zakres ubezpieczenia obejmuje smierc Ubezpieczonego w nastqpstwie zdarzeh stanowiqcych pzedmtol

ubezpieczenia ktore nastqprly w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy.

6.1 .2 prawo do Swiadczenia przyslug u je w wysokosci 1 00% sumy ubezpieczen ia, jezelr Sm ierc Ubezpieczonego

nastqpila w ciqgu 24 miesigcy orl zdarzenia stanowiqcego przedmiot ubezpteczenia oraz leieli z medycznego

punkiu widzenia istniele zwtqzeK pzyczynowo - skutkowy pomiqdzy zdarzeniem stanowiqcym przedmiot

ubezpieczenia a Smierciq Ubezpieczonego,

6,2Trwaly uszczerbek na zdrowiu

6.2.1 Zakres ubezpieczenia obejmuje wystqpienie u Ubezpieczonego trwalego uszczerbku na zdrowlu w

nastqpstwie zdarzen stanowiqcych przedmiot ubezpieczenia ktore wystqpily w okresie odpowiedzialnoSct

Wykonawcy.

6.2.2 Prawo do Swiadczenia przyslugule zaka2dy procentstwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnle

za i00 o/o trwalego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, uszczerbek nastqpil nie po2niej niz 24 miest4ce od

daty zdarzenia stanowiqcego przedmiot ubezpieczenia oraz pieli z medycznego punktu widzenia istniele

zwiqzek przyczynowo - skutkowy pomigdzy zdarzeniem stanowiqcym przedmrot ubezpieczenia, a trwalym

uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.

6.2.3 Trwaly uszczerbek orzekany jest przez lekarza wskazanego przez WykonawcQ na podstawie 'Tabeli 
norm

oceny procentowej trwalego uszczerbku na zdrowiu" stanowiqcej zalqcznik do OWU Wykonawcy (system

swiadczen proporclonalnych, szeroka tabela uszczerbkowa)

6.3Oparzenia lub odmro2enia
6.3.1 W przypadku wystqpienia oparzen lub

OWU Wykonawcy Zamawrajqcy dopuszcza

wyszczegolnione w tabeli trwalego uszczerbku

odmrozefr Ubezpieczonemu pzyslugule Swiadczenie zgodnie z

rowniez aby Swiadczenia z tytulu opazen lub odmrozen byly

6.4Pogryzienia pzez psa, pokqsanie lub pogryzienie przez inne zwiezgta i inne pogryzienia oraz

uk4szenia owadow,
6,4.1 Zagres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 6wiadczenie z tytulu pogryzienia przez psa, polqsania lub

pogryzienie przez inne zwiezqta oraz ukqszenia owadow w wysokosci 5% sumy ubezpieczenia. Swiadczenie

wyplicane jesl w przypadt<u ponytu Ubezpieczonego w szpitalu przez minimum jeden dzien i iest ograniczone do

jednej wyplaty z tytulu pokqsania lub pogryzienia przez psa lub inne zwiezqta oraz 7 tytulu ukqszenia przez

owaOy w 1.ocznym okresie ubezpieczenia W przypadku pogryzienia Ubezpieczonego pzez psa nie

powodujqcego uszczerbku na zdrowiu oraz nie wymagajqcego koniecznoSci pobytu w szpitalu wyplacone

zostanie Swiadczenie w wysokosci 1% sumy ubezpieczenia.

6.SZwrot kosztow nabycia wyrobow medycznych bgd4cych pzedmiotami ortopedycznymi i 5rodkow

pomocniczych oraz kosztow odbudowy stomatologicznej zgbow stalych

6.5.1 Wykonawca zwraca Ubezpieczonemu koszty nabycia wyrobow medycznych bqdqcych przedmiotami

o1opedycznymr i Srodkow pomocniczych pod warunkiem, ze powstaly one w nastqpstwie zdarzenia oblgtego

przedmiotem ubezpieczenia oraz je2eli konieczno6c ich poniesienia powstala nie po2niej niz 24 miesiqce od dnta

zajicia zdarzen i a o biqteg o p rzed m iotem u bezp i ecze n t a'

6.5.2 Zwrot kosztow nastqpuje na podstawre rachunkow i dowodow ich zaplaty do wysoko5ci zeczywstych

kosztow,

6.5.3 W przypadku odbudowy stomatologicznej zgbow stalych zwrot kosztow nie moze byc wyzszy od kwoty 200

zlzaka2dy zEb.

6.6Zwrot kosztow leczenia na terenie RP

6.6.1 Zakres ochrony ubezpieczeniowel obejmuje zwrot kosztow leczenia (w tym rowniez kosztow rehabilitacli)

o ile koszty te byty niezbqdne z medycznego punktu widzenta oraz koniecznoSc ich poniesienia powstala w

okresie 24 miesigcy (w przypadku rehabilitacji w okresie 6 miesiqcy) od dnia zajscia zdarzenia stanowi4cego

przedmiot ubezpieczenia. Zwrotowr podlegajq udokumentowane oryginalnymt rachunkami i dowodamt zaplaly


