
?X,, ,.il, PRZYKŁADY MAKSYMALNYcn wvsoxoścr śwrłoczrŃ otł nóżruvcn suyl uBEzPIEczENIA W WARIANcIE I
rv/V.

SUMA UBEZPIECZENIA a 000 zl 9 OOO zt 10 zl 11 OO0 zl 12 0oo zł 13 o0o zł 14 OOO zl 15 OOO zl

100o/o sumy ubezpiecfenia z q.tulu śmierci W naśępstwie nieszczęś|iwego Wypadku, zawału serca,
krwotoku śródczaszkowego. popełnienia samobójstwa, atakU epi|epsji, sepsy

8 0oo zł 9 00o zł 10 ooo zł 11 OOO zl 12 00O zt

12 0oo zł

13 o00 zł 14 00o zł 15 0Oo zl

! lrOO oZ" trwateqo uszczerbku na zdrowiu lOO% sumy ubezpieczenia a o0o zł 9 ooo zł 10 O0O zl 11OOO r l 13 ooo zł 14 o0o zł 15 OOO rl

kaźdy 1% trwałeqo Uszcfelbku na zdrowiu . 10ń sumy ubezpieczenja

norazowe świadcfenie W przypadku braku tr$/ałego uszczerbku na zdrowiu . jeże|i uraz ciała
maqał jnterwencji |ekarskiej W placówce medycfnej połączonej z dŹ|szym lecfenjem i wymagał co
mniej 1 Wizyty kontro|nej w Wysokości 1yo sumy ubezpieczenia

a0 zl 90 zl

90 zł

1o0 zł 110 zł

11o zł

12o zł 13o zł

13o zł

14o zł 15o zł

150 zt80 zł 1oo zł a2o zł a4O zl

E ]zwrot kosftów nabycia pżedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 25% sumy
! ubezoiecrenia

]zw|ot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 257o sumy ubezpieczenia

2 ooo zł

2 ooo żł

2 zso 2ł

2 2SO zt

2 500 zt

2 5oo żl

2 75O zl

275O zl

3 00O zl

3 o0O zl

3 25o zł

3 250 zł

3 50o zt

3 500 zl

3 75O zl

3 75o zł

kosztow lec7enia do wysokości 20 7o sumy Ubezpie(zenia 1 600 żł 1 80o zł 2 o0o żl 2 2OO zl 2 4OO zl 2 600 zl 2 8o0 
'ł

3 0OO zl

kosftó$/ |ecfenia do lvysokości 30 0/6 sumy Ubezpieeenia v 2 4OO''l 2 7oo zł 3 000 zl 3 3O0 zl 3 600 zl 3 9OO zl 4 2OO zl 4 5OO zl

za okres czasowei, cał*owitej niezdo|ności do nauk' |ub pracy trwający dłuźej niż 14 dni .

sumy Ub€zpieczenia za kaźdy dzień (do 180 dniłącznie ze Wszyśkich zdaŹeń objętych /\V
86121 972 żł 1 080 zl 1 la8 zt 1296 zl L 4o4 źł L S12 zl I 620 zl

l i
l idieta szpira|na, za każdy dzień pobytu W szpitalu 0,2yo sumy ubezpiecfenia (płatna przez
t maks}ma|ny okres 90 dni z t]^ułu jednego nieszĆzęś|iwego wypadkj |ub zdaEenia objętego umową) 1.44o zł L 620 zł 1 800 zt 1 98O zl 2 160 zł 2 34o zł 2 520 zt 27OO r,

E ijednorafowe śWiadczenie w pŹypadku zgonu ubezpieczoneqo spowodowtsne nowotwolem złośliwym I OOO zl 1 0oo Źl 1 ooo uł 1 ooo zł 1 o00 zł 1 OOO zl l 0(X) zł 1 o0o żł

| ]jednorazowe świadczenie w przypadku 29onu dziecka. ucznla lub studenta w wieku do 25 lat
.! iz powodu wrodzonej wady serca

1 OO0 rl 1 ooo żł I o0O zl 1 0OO zl I OO0 2t 1 OOO zl 1 000 2ł 1 OOO zt

.6 i'"*"*'.*" <*i"J*""." 
' 

póńJl." 
"*putacji 

kończyny |ub części końcfyny spowodowanej
]nowotworem złośliwvm u dziecka, uenia lub studenta W Wieku do 25 |at

1 OO0 zl 1 o0o zł I O0O zl I 000 2l 1 OOO zl

I 0O0 zl

I OOO zl 1 0(x, zl 1 0OO zl

r|..'"*" s"i"a*""i" *'ńvp"Jtu lmierci pzeastawiciela ustawowego ucznia lub stldenta,
następstwie nieszczęśliwego Wypadku

1 ooo rł 1 ooo zł I 000 zl 1 ooo zł 1 OOO zl 1 OOO zl 1 o0o zł

opłaconego eesnego w pEypadku śmierci przedstawid€|a ustawowego w następstwie
zęś|iwego wypadku '50oo'ł

S (x)O zl 5 0OO rl 5 ooo fł 5 OO0 rl 5 ooo zł 5 o00 zł 5 0oo zł

ooo


