
koszty do wysokoSci rzeczywistych kosztow maksymalnie jednak do kwoty wynikaiqcel z zawartej umowy

ubezpieczenia,

6.7 Smierc przedstawiciela ustawowego
6.7.1 Zakres ubezpieczenia obejmuje Smierc przedstawtciela ustawowego osoby ubezpieczonej, ktora nastqpila

w okresie odpowiedzialnoSci Wykonawcy w nastqpstwie nieszczgSliwego wypadku.

6.7.2 Przez przedstawiciela ustawowego rozumie sig osobg ktora na podstawie przepisow prawa mo2e dziahe

w cudzym imieniu ze skutkiem dla reprezentowanel osoby

6.8Pobyt ubezpieczonego w szpitalu
6.8.1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmule swiadczenie z tytulu pobytu ubezpieczonego w szpttalu w

nastgpslwre zdarzenia stanowiqcego przedmiot ubezpieczenia W przypadku pobytu w szpitalu Wykonawca

wyplaci Swiadczenie dzienne zaka2dy dzien pobytu w szpitalu pod warunkiem, 2e pobyt w szpitalu trwaldlu2el

ni2 2 dni. Wykonawca wyplaci lqczne Swiadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczalqcy 90 dni pobytu

Ubezpieczonego w szpitalu w calym okresie ubezpieczenia.

6.9 Uslugi typu assistance na terenie RP

6.9.1 W zwiqzku z zalSciem nieszczqSliwego wypadku lub innego zdarzenia objgtego przedmiotem

ubezpreczenia Wykonawca w zaleznoSci od uzasadnionych okolicznoSci organizuje pokrywa koszty zwiqzane z

udzLeleniem przez przedstawiciela Wykonawcy natychmiastowej pomocy na terenie RP. Zakres oraz warunki

swiadczenia tego typu uslug sqzgodne zapisamiogolnych i/lub szczegolnych warunkow ubezpieczenia.

6.10 Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu zatrucia gazami, substancjami i produKami chemicznymi,
poraienia prqdem, piorunem - zakres ochrony ubezpieczeniowej obelmuje wyplatq Swiadczenia, jezeli w

wyniku naglego zatrucia gazami substancjami i produktami chemicznymi bqd2 w przypadku porazenia piorunem

lub prqdem konieczna byla hospitalizacja ubezpieczonego tnvajqca dlu2ej ni2 1 dzien WysokoSc Swiadczenia w

tym zakresie wynosi 5% sumy ubezpieczenia niezaleznie od wyplaconego swiadczenia z tytulu tnvalego

uszczerbku na zdrowiu.

6.11 Klauzula dodatkowa 5wiadczenia z tytulu urazow ciala ktore wymagaly interwencji lekarskiej -
zakres ochrony ubezpieczeniowej obejrnuje wyplatq Swiadczenia w przypadku urazu ciala w nastgpstwie zdarzen

stanowiqcych przedmiotubezpieczenia niepowodujqcego trwalego uszczerbku na zdrowiu, o ile nastqpstwa tego

uraru wymagaly interwencji lekarskrel w placowce medyczney oraz dalszego leczenia i co najmniej 1ednel wtzyty

kontrolnej (nie dotyczy interwencji stomatologicznych) WysokoSc Swiadczenia w lym zakresie wynosi 1 % sumy

ubezpieczenia.

6.12 Klauzula dodatkowa zwrotu kosztow przeszkolenia zawodowego osoby niepelnosprawnej - zakres

ochrony ubezpieczeniowej obelmuje zwrot kosztow przeszkolenia zawodowego osoby niepelnosprawnej w

wysokoici do 25ok sumy ubezpieczenia, ponresionych na leczenie skutkow zdarzen oblgtych przedmiotem

ubezpieczenia Zwrotowi podlegajq udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zaplaly koszty ktore

zostaly poniesione w ciqgu 24 miesiqcy od daty zdarzenia oblgtego przedmiotem ubezpieczenia do wysokoSci

rzeczywistych kosztow maksymalnie jednak do kwoty wynikajqcel z zawarlej umowy ubezpieczenia,

6.13 Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu zachorowania Ubezpieczonego na sepsg - zakres ochrony

ubezpieczeniowej obejmuje wyplatg Swiadczenia w wysokoSci 1 000 zl z tytulu zachorowania Ubezpieczonego na

sepsQ

6.14 Klauzula dodatkowa Swiadczenia z tytulu Smierci ubezpieczonego w nastgpstwie wypadku na

terenie placowki o5wiatowej - w przypadku Smierci Ubezpieczonego w nastgpstwie zdarzenia stanowiqcego
przedmiot ubezpieczenia na terenie placowki oSwiatowel Wykonawca wyplaci dodatkowe Swiadczenie w

wvsokosci 1 00% sumv ubezoreczenra,


