
WARIANTY UBEZPIECZENIA  

Grupowe ubezpieczenie NNW na sezon  2015/2016  od 01.09.2015 do 31.08.2016 

I. UBEZPIECZENIE GRUPOWE - BEZIMIENNE 

 W przypadku wybrania wariantu podstawowego, mogą Państwo występować                       

o ochronę grup bezimiennych z podaniem liczby zawodników wchodzących w skład grupy.  

 

II. UBEZPIECZENIE GRUPOWE -  IMENNE 

W przypadku  decyzji o przystąpieniu do jednego z wariantów ubezpieczenia 

Premium, prosimy o podanie podstawowych danych osobowych zawodnika (imię, nazwisko, 

numer PESEL lub numeru paszportu, w przypadku zawodnika zagranicznego).  

Zakres ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant podstawowy + 

Śmierć wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku 10.000 zł 12.000 zł 

Całkowite trwałe inwalidztwo 10.000 zł 12.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 10.000 zł 12.000 zł 

Nabycie środków pomocniczych, protez i innych 
przedmiotów ortopedycznych 

2.000 zł  
Podlimit w ramach SU NNW 

2.000 zł 
Podlimit w ramach SU NNW 

Odbudowa stomatologiczna 2.000 zł  
Podlimit 200 zł za ząb 

2.000 zł 
Podlimit 200 zł za ząb 

Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji - 1.000 zł 

Roczna składka za osobę 14 zł 19 zł 

Zakres ubezpieczenia Wariant 
premium I 

Wariant 
premium II 

Wariant 
premium III 

Wariant 
premium IV 

Śmierć wskutek następstw 
nieszczęśliwego wypadku 

15.000 zł 20.000 zł 50.000 zł 100.000 zł 

Całkowite trwałe inwalidztwo 15.000 zł 20.000 zł 50.000 zł 100.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 15.000 zł 20.000 zł 50.000 zł 100.000 zł 

Nabycie środków pomocniczych, 
protez i innych przedmiotów 

ortopedycznych 

5.000 zł                
Podlimit w ramach 

SU NNW 

5.000 zł                

Podlimit w ramach 

SU NNW 

5.000 zł                

Podlimit w ramach 

SU NNW 

5.000 zł                

Podlimit w ramach 

SU NNW 

Odbudowa stomatologiczna 2.000 zł                 
Podlimit 200 zł za 

ząb 

2.000 zł               
Podlimit 200 zł za 

ząb 

2.000 zł                
Podlimit 200 zł za 

ząb 

2.000 zł                
Podlimit 200 zł za 

ząb 

Jednorazowe świadczenie z tyt. utraty 
zdolności do uprawiania sportu 

- - 50.000 zł 50.000 zł 

Refundacja kosztów leczenia i 
rehabilitacji 

2.000 zł 3.000 zł 6.000 zł 12.000 zł 

Roczna składka za osobę 66 zł 120 zł 185 zł 285 zł 



 

 

 


