
WARIANT II

Trwałe-:ugkod*enie
i*óła" , "' .,

w na§tęp§twie:

o nieszczęśliwego wypadku

o zawału serca

r krwotoku śródczaszkowego

. ataku epilepsji

o S€PSY

. koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz
ko§rty odbudowy stomatologicznej zębów stałych (do 200 zł za każdy ząb)
(teren: kraj i zagranica)

. kosżty pneszko|enia zawodowego osób niepełnosprawnych (teren: kraj)

spowodowany zawał€m serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym
uszkodzeniem ciała - wysokoŚć świadczenia ustalana na podstawie orzeczenia
lub opinii lekarskiej - stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.

. całkowita utrata wzroku w obu oczach

. całkowita utrata mo$/y

r porażenie |ub niedowład co naJmnieJ dwóch końcżyn poniżej 3 stopnia W skali

Lovette'a

. śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni

. całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia

. całkowita utrata kończyny dolnej w obębie stawu biodrowego lub kości

udoweJ

:.' całkowita ukata obu nerek

l całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia

r całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub

stawÓw skokowych

o całkowita utrata ręki

. całkowita utrata wzroku w jednym oku

o całkowita utrata słuchu w obu uszach

. całkowita utrata stopy

e całkowita utrata macicy

. eałkowita utraĘ jedneJ nerki

. całkowita utrata słuchu w jednym uchu

ł całkowita u§,ata kcjuka

. całkowita utrata jajnika lub jądra

. całkowita utrata śledziony

. całkowita utrata nosa

. eałkowi6 ukab pa|ucha

.'całkowita utrata małźowiny usznej

Swiadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

śmierć
ubezpieczonego

Ko§zty nabycla
przedmiotów
ońopedycznyeh
i ko§*y pzesrkolenia
zawodowego

Trwały uszczerbek na
zdrowiu

100o/o sumy ubezpieczenia

Do 25olo sumy
ubezpieczenia (na każde
z Sch świadczeń)

Do 100o/o sumy
ubezpieczenia

l0o9o sumy ubezpieczenia

80o/o sumy ubezpieczenia

75olo sumy ubezpieczenia

600lo sumy ubezpieczenia

50o/o sumY ubezpieczenia

40olo sumy ubezpieczenia

35o/o sumy ubezpieczenia

30o/o sumY ubezpieczenia

22olo sUrny ubezpieczenia

20olo sumy ubezpieczenia

15olo sumY Ubezpieczenia



Trwałe uszkodzenie
dała

złamanaa kości lub
zwichnięcia stawów

Oparzenia lub
odmrożenia

Oparzenia lub
odmrożenia

. całkowita utrata palców rękil II, lII, IV, V

. całkowita utrata palców stopy: II, IIl, IV, V

e w przypadku utraty do 9 zębów stałych

. za wszystkie utracone zęby stałe - w pzypadku utraty powyżej

9 zębów stałych

. złamania w obrębie kręgosłupa - doĘczy trzonów, łuków kręgÓw

(z wyłączeniem kości ogonowej)

o złamania kości udowej

. niestabilne złamania miednicy

. zwichnięcie stawu biodrowego

. złamania kości ramiennej

. zwichnięcie stawu barkowego

. złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu)

. złamania kości sklepienia i podsta$/y cza§zki

o zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego

o zwichnięcie stawu kolanowego (z wyłączeniem zwichnięcia rzepki)

. złamania łopatki, obojczyka, mostka - za każdą kość

. stabilne złamania miednicy

. zwichnięcie w stawach skokowych

. złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców

. złamania rzepki

r złamania w obrębie koŚci pzedramienia (jednej lub obu)

. złamania kości twanoczaszki

. złamania kości ogonowej

r złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców

o złamania w obrębie kciuka

o zwichnięie kciuka

. złamania w obrębie kręgosłupa - dotyczy wyrostków poprzecznych,

kolczystych kręgów - za każdy krąg
. złamanie w obrębie palucha

. złamania w obrębie kości palców ręki: II-V

. zwichnięcia stawów w obrębie palców ręki: II-V

. złamania w obrębie kości palców stopyi II-V

. złamanie zęba stałego, w pnypadku złamania do 9 zębów stałych

. za wszystkie złamane zęby stałe, w pnypadku złamania powyżej 9 zębów
stałych

. w przypadku operacyjnego leczenia złamania lub zwichnięcia dodatkowe

świadczenie w wysokości

. oparzenie II st. - powyżej 30olo powierzchni ciała

. opaźenie IlI st. - powyżej 10o/o po,,t/ierzchni ciała

. oparzenie dróg oddechowych |eczone w szpita|u

. oparzenie III st. - powyżej 5olo do 10o/o powierzchni ciała

. oparzenie II st. - powyŹej 15o/o do 3oo/o powierzchni ciała

. odmrożenie II st, albo wyższy - więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy,

8o/o-zd każdy palec

3o/o - zd każdy palec

2o/o - z? każdy utracony
ząb stały

20olo sumY ub'ezpieczenia

1 1olo sumy ubezpieczenia
za każdy krąg

109o sumy ubezpieezenia

7olo sumt ubezpieczenia

5olo sumy ubezpieceenia

415olo 5umy ubezpieczenia

4olo Sum! ubezpieczenia

3,5olo Sumt ubezpieczenia

3olo sumY ubezpieczenia

2,5o/o sumy ubezpieczenia
(na każde z tych świadczeń)

2olo sumy ubezpieczenia
za każdy palec

0r5o/o sumy ubezpieczenia
za każdy złamany ząb stały

50ń sumy ubezpieczenia

2olo sum! ubezpieczenia

20olo sumY ubezpieczenia

10o/o Sumy ubezpieczenia

79o sul,tlY ubezpieczenia

4olo sum! ubezpieczenia



Wstnąśnienia lub
podejrzenia
wstrząśnienia mózgu

Fogryzienia,
poĘsania, ukąszenia
(wymagaJące
hospita!izacJl)

odmrożenie nosa lub ucha

. oparzenie II st. powyżej Lo/o do l5o/o powieruchni ciała

. opafzenie IlI st. do 57o powierzchni ciała

. odmrożenie II st. albo wyźszy - jednąo palca ręki lub palca stopy

. oparzenie II st, Do 1olo powierzchni ciała

. 2 dni hospitalizacji

r 3 dnihospib|izacji

. 4 dni hospitalizacji

. pogryzienia przez psa

. pokąsania przez inne zwiezęta

. ukąszenia pnez owady

. zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem,
piorunem, które to stany wymagaĘ hospitalizacji

tr§o/o sumy ubezpieczenia

1olo sumy ubezpieczenia

2olo Sumy ubezpleczenia

3olo sumy ubezpieczenia

10o/o sumy ubezpieczenia

: 5olo sumy ubezpieczenia
Jub następstwo urazów ciała


