Koszty leczenia – wariant rozszerzony:
do wysokości 30 % sumy ubezpieczenia:
koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium
koszty badań diagnostycznych
koszty odbudowy stomatologicznej zębów – 300 zł za jeden ząb
Ponadto:
koszty leczenia usprawniającego (rehabilitacji) -limit: do 30% sumy ubezpieczenia NNW
koszty operacji plastycznych- limit: do 30% sumy ubezpieczenia NNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu
uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych,
polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestnictwo w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub
szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, jak i pozaszkolnych
klubów, związków i organizacji sportowych;
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązkowego planu lekcji
w klasach lub szkołach sportowych.
W rozumieniu OW U, za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej
Ubezpieczonego polegającej na:
a) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach
obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub
szkoły sportowej;
b) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, z wyjątkiem
sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej lub uczestniczy w ww.
zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego;
c) rekreacyjnym uprawianiem sportu;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Towarzystwo nie odpowiada za uprawianie sportów wysokiego ryzyka – rodzaje
aktywności fizycznej, które niosą za sobą duże prawdopodobieństwo wypadkowości dla osób je
uprawiających.
Za sporty wysokiego ryzyka uznaje się sporty należące do następujących dziedzin: alpinizm,
himalaizm, alpinizm podziemny, wspinaczka skalna lub lodowa, buldering, parkour,canyoing,
trekking na wysokości powyżej 2 500 m n.p.m., sporty i sztuki walki, sporty obronne, jazda konna,
nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych i płetwonurkowanie sportowe, freediving, rafting,
hydrospeed, kiteboarding, zorbing lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sporty
lotnicze, skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, mountainboarding,
sporty motorowe, sporty motorowodne i narciarstwo wodne, a także bungee jumping, B.A.S.E.
jumping, jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na rowerze, w tym
górskim, motocyklach oraz quadach po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne
itp.) lub po specjalnie przygotowanych trasach (z wyjątkiem miejskich i turystycznych dróg
rowerowych), wyczynowa jazda na hulajnodze;
Jeśli Twoje dziecko uprawia ww dyscyplinę sportu wysokiego ryzyka i chciałbyś aby polisa chroniła
go za skutki NW podczas tych zajęć – zapraszam do wykupienia polisy indywidualnej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biuro Ubezpieczeń MORENO
Daniel Gotowski
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