
I ZAKRES UBEZPIECZENIA COlONNADE ----14 000 zł 18000 zł 23 000 zł 32 000 zł

14000 zł 18000 zl 23000 zł 32000 zł

21000 zł' 25500 zł> 35OOOzl' 48000 zl'

do 14000 zl do 18000 zł do 23 OOOzl do 32 OOOzl

140 zł 180 zł 210 zl 300z1

140 zł 180 zl 200 zl 200z1

5000 zl 5000 zl 5000 zl 5000 zł

3000 zl 3500 zl 4 000 zl 5000 zł

30 zl / dzień 35 zl / dzień 40 zł I dzień 50 zł I dzień

20 zł / dzień 30 zł I dzień 30 zl I dzień

do 14000 zl do 18000 zl do 23 000 zł do 32 000 zł

210 zł 25C zł 315 zł 450z1

210 zł 250z1 315 zł 450 zł

do 3 500 zł do 4 200 zł do 5 500 zł do 7 000 zł

do 3500 zł do 4 200 zł do 5 500 zł do 7 000 zł

do 7 000 zł do 8 500 zł do 11 000 zł do 16000 zł

do 500 zł do 600 zł do 1 500 zł do 1 700 zl

do 1000 zł do 1200 zł do 1 500 zł do 1 700 zł

do 5000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł do 5000 zł

do 1 000 zl do 2 000 zł do 2 000 zł

SUMA UBEZPIECZENIA

1
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW
(w tym zawału serca bądź udaru mózgu)

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego
lub na terenie placówki oświatowej

5000 zł 5000 zł 5000 zł 5000z1

2

3 Całkowite trwałe inwalidztwo

-----.--

4
Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1% SU za 1% uszczerbku
zgodnie z tabelą uszczerbków OWU)

Uszkodzenia ciała w wyniku NNW, które nie skutkuje
wypłatą świadczenia na podstawie pkt. 4
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5

6 Śmierć rodzica ubezpieczonego w wyniku NNW

7
Poważne zachorowania
(14 jednostek chorobowych)

8
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW
(za każdy dzień pobytu w szpitalu. jeżeli pobyt trwał co najmniej 2 dni.
maksymalnie za 365 dni)

9
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
(za każdy dzień pobytu w szpitalu. jeżeli pobyt trwał co najmniej 3 dni.
maksymalnie za 60 dni)

10 Świadczenie z tytułu porażenia lub paraliżu

11
Pogryzienie lub ukąszenie ubezpieczonego przez zwierzęta
(wypłata jednorazowa)

Wstrząśnienie mózgu u ubezpieczonego w wyniku NNW
(wypłata jednorazowa)12

13 Świadczenie z tytułu poparzeń

14 Okaleczenie i oszpecenie twarzy

15
Świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji
pojazdu

Koszty leczenia w wyniku NNW na terenie RP i poza
granicą RP16

17 Uszkodzenie zębów w wyniku NNW

18 Koszty pogrzebu w wyniku NNW

19
Koszty zakupu wózka inwalidzkiego oraz koszty zakupu
lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych,
w tym okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego

Dodatek dla osobv ratującej życie20••
SKŁADKA ZA OSOBĘ
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

SKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2020 r.
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

• wypłata skumulowana



OCHRONA UBEZPIECZENIOWA DZIAŁA:
24 godziny na dobę na całym świecie.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ JEST ROZSZERZONY O:
1) Następstwa aktów terrorystycznych.

2) Wyczynowe uprawianie sportu.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - nagłe, spowodowane czynnikami zewnętrznymi i nieoczekiwane zdarzenie powodujące uszkodzenie ciała.

W przypadku, gdy nagłe i nieoczekiwane zdarzenie było spowodowane występowaniem choroby, ochronie podlegają jedynie obrażenia bądź

śmierć będąca bezpośrednim skutkiem tego zdarzenia.

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU - ubezpieczyciel wypłaci kwotę wskazaną w polisie, jeśli osoba ubezpieczona umrze
w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku na skutek uszkodzenia ciała spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

ZAWAŁ SERCA - martwica części mięśnia sercowego spowodowana niedokrwieniem danego obszaru serca. Rozpoznanie musi być dokonane

w oparciu o stwierdzenie spełnienia trzech z pięciu kryteriów wskazujących na nowy zawał serca:

a) typowe bóle klatki piersiowej w wywiadzie,

b) świeże zmiany w elektrokardiogramie (ECG)wskazujące na zawał,

c) podwyższony poziom enzymu sercowego CK-MB,

d) podwyższony poziom troponiny (T lub 1),

e) obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory <50%, stwierdzona w badaniu przeprowadzonym co najmniej 3 miesiące po zdarzeniu.

UDAR - incydent naczyniowo-mózgowy, w czasie którego dochodzi do zawału tkanki mózgowej, krwawienia mózgowego lub podpajęczv-

nówkowego, zatoru mózgu lub zakrzepicy mózgowej. Rozpoznanie musi być poparte:

a) stwierdzeniem przez neurologa trwałego uszkodzenia neurologicznego co najmniej 6 tygodni po zdarzeniu oraz

b) wynikiem badania za pomocą rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowej lub innych, niezawodnych technik obrazowania, zgodnym

z rozpoznaniem świeżego udaru.

Za Udar nie uznaje się:

a) przejściowe ataki niedokrwienne,

b) uszkodzenie mózgu spowodowane wypadkiem lub obrażeniem, infekcją. zapaleniem naczyń lub innym stanem zapalnym,

c) choroby naczyniowe oka lub nerwu wzrokowego,
d) zaburzenia niedokrwienne systemu przedsionków.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK KOMUNIKACYJNY - oznacza nieszczęśliwy wypadek powstały w związku z ruchem pojazdu.

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO - w przypadku gdy osoba ubezpieczona dozna uszkodzenia ciała, które jako jedyna i niezależna
od innych czynników przyczyna doprowadzi do całkowitego trwałego inwalidztwa. ubezpieczyciel wypłaci osobie ubezpieczonej świadczenie,

stanowiące iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w Polisie do tego zakresu procentowego uszczerbku na zdrowiu. zgodnie z poniższym

wykazem.

Następujące skutki uszkodzenia ciała traktowane są jako całkowite trwałe inwalidztwo

• Utrata obu kończyn - 100 %

• Utrata jednej kończyny i jednego oka - 100%

• Utrata jednej kończyny - 50%

• Utrata wzroku (całkowita i trwała) - 100%

• Całkowite porażenie kóńczvn - 100%
• Nieuleczalne poważne uszkodzenie mózgu - 100%

• Utrata mowy (całkowita i trwała) - 100%

• Utrata słuchu wobu uszach (całkowita i trwała) - 100%

Całkowite trwałe inwalidztwo wynikające z oddziaływania surowych warunków atmosferycznych będzie uznane za spowodowane uszkodze-

niem ciała.

TRWAŁY USZCZERBEK W WYNIKU NNW (CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO) - w przypadku gdy osoba ubezpieczona dozna uszkodze-
nia ciała, które jako jedna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do częściowego trwałego inwalidztwa, ubezpieczyciel wypłaci

osobie ubezpieczonej świadczenie określone w tabeli świadczeń do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Częściowe trwałe

inwalidztwo (trwały uszczerbek na zdrowiu) oznacza skutki uszkodzenia ciała wskazane w tabeli świadczeń, stanowiącej załącznik numer
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