
POLISA U BEZPIECZE NIA NASTĘ PSTW NI ESZCZĘSLilVYCH WYPADKOW
NNW OGOLNE
Umowa zbiorowa imienna z lisĘ osób
Nr 1O42034316

JfOrńs ubezpieczenial od 20.07.2019 r. do 2L,O7.żOl9 r. liczba dni: 2

Ubezpieczający: FUN DACIA GERIATRICS
Adres siedziby: sĄDoWA 7 ń.39,3L,54z KMKoW
E-mail: biUro@fundaqageriatrics.pl

REGON: 368982825

Telefon: +48798921638
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Zakres ubezpieczenia

podstawowe świadcz€nia

. świadczenie z h^ułu śmierci

. świadczenie z q^ułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

. assistance zakres podstawowy

Dodatkowe świadczenia
. zwrot kosztów naprawy lub zakupu zniszczonych

ortopedycznych i środków pomocniczych
. zasiłek dzienny
. dieta szpitalna
. świadczenie ryczałtowe w związku z pobytem na OIOM/OIT
. świadczenie z q^ułu śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

. następstwa zawału serca lub krwotoku Śródczaszkowego

. następswva wypadku powstałego Wskutek uprawiania spońów Wysokiego ryzyka

Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne Warunki ubezpiffienia PzU

NNW, usńbne uchwalą Zarządu P^U s^ nr U7ł423lz016 z dnia 24 paździe'nika

2016 r, ze zmianami uśalonymi uchwałą nr Uzl2t5l2078 z dnia 6 lipca 2018 r.

l, oświadeam, że pued zawarciem Umowy Ubezpitrzenia otzymałem/am Ęólne
Warunki uĘzpieczenia PzU NNW oraz Dokument zawierając], informacje o produkcie

ubezpieczenioWym.

postanowienia dodatkowe lub odmienne
Po§tanowienia dodatkowe do umowy/óW ubezpieczenia stwierdzonych
niniejszą Polisą
1. Do oWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy

ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe

w brzmieniu:
Podmiotem uprawnionym W rozumieniu Ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu

sporóW konsumenckich, Właściwym dla PzU SA da pozaĘdowego rozpatrywania

sporóW, jest Rzecznik Finansowy, którąo adres strony internetowej
jest następujący: WWW.rf .gov.pl.

2. W umowie uĘzpieczenia zawańej na cudzy rachunek Ubezpieczając} zobowiązany

iest doręczyć Ubezpieczonemu oWU, które mają zastosowanie do tej umowy
ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonąo na innym tMałym nośniku.
W przypadku umowy ubezpieczenia, W Kó€ okres ochrony ubezpieczeniowej
rozpoczyna się później niż W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, oWU powinny być

doręczone Ubezpieaonemu pued objęciem 90 ochroną ubezpieaeniową.
Przekazanie oWU na tmałym nośniku, Wymaga upuedniej zgody Ubezpieczonego.
Na żądanie PzU sA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania

tei powinności.

Telefon: 667248065

Suma ubezpieczenia

100 000 Zł

95 000 zł

Gza§ o§hrony::PełŃ
K!asa

Wariant 2

wysokość świadęenia za 1 dzień:

wysokość świadczenia za 1 dzień:

świadczenie:

świadczenie:

800 zł

50 zł

100 zł

1 000 zł

50 000 zł

Numer rachunku bankowego do zapłaĘ składki
36 1240 6960 3014 0l10 2633 71zĄ
W Mule przelewu prosimy wpisać: Nr 1042034316
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Ubezpieczeniem NNW zostało obiętych 14 osób.

DSP t P t 10420343 16 l 627 2 l pc: t00000220904593/BE20


