OFERTA - WARIANT II

ZAKRES UBEZPIECZENIA COLONNADE

WARIANT II

SUMA UBEZPIECZENIA

18 000 zł

1

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW (w tym zawału serca bądź udaru mózgu)

18 000 zł

2

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego lub na terenie placówki oświatowej

25 500 zł*

3

Całkowite trwałe inwalidztwo

18 000 zł

4

Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1% SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków
OWU) m.in.:
- uszkodzenia głowy, twarzy, narządu wzroku, słuchu
- uszkodzenia szyi, krtani tchawicy i przełyku,
- uszkodzenia klatki piersiowej, brzucha,
- uszkodzenia narządów moczowo płciowych,
- uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
- uszkodzenia miednicy,
- uszkodzenia kończyny górnej, kończyny dolnej,
- porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów
obwodowych

5

Uszkodzenia ciała w wyniku NNW, które nie skutkuje wypłatą świadczenia na podstawie pkt. 4

6

Śmierć rodzica ubezpieczonego w wyniku NNW

5 000 zł

7

Poważne zachorowania

3 500 zł

8

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW (płatne powyżej jednego dnia, maksymalnie
za 365 dni)

35 zł / dzień

9

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (płatne powyżej dwóch dni, maksymalnie
za 60 dni)

20 zł / dzień

10

Świadczenie z tytułu porażenia lub paraliżu

do 18 000 zł

11

Pogryzienie lub ukąszenie ubezpieczonego przez zwierzęta (kwota wypłacana jednorazowo)

250 zł

12

Wstrząśnienie mózgu u ubezpieczonego w wyniku NNW (kwota wypłacana jednorazowo)

250 zł

13

Świadczenie z tytułu poparzeń

do 4 200 zł

14

Okaleczenie i oszpecenie twarzy

do 4 200 zł

15

Świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyﬁkacji pojazdu

do 8 500 zł

16

Koszty leczenia w wyniku NNW na terenie RP i poza granicą RP

17

Uszkodzenie zębów w wyniku NNW

do 1 200 zł

18

Koszty pogrzebu w wyniku NNW

do 5 000 zł

19

Koszty zakupu wózka inwalidzkiego oraz koszty zakupu lub naprawy środków ortopedycznych
i pomocniczych, w tym okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego

do 1 000 zł

20

Dodatek dla osoby ratującej życie

180 zł za 1%

180 zł

do 600 zł

5 000 zł

SKŁADKA ZA OSOBĘ
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

48 zł

SKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2019 r.
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

46 zł

* wypłata skumulowana

