
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH ZAKŁADACH
(GRUPA STAT. 65)

Polisa Nr HL4 30141767

Ubezpieczenie: nowe wznowione Numer poprzedniej polisy: _______ GLA30141711

Ubezpieczający: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI )ANA PAWŁA II
Nazwa placówki

LUBLIN

AL. RACŁAWICKIE
Ulica

LUBLIN
Poczta

Telefon kontaktowy Faks

14
Numer domu Numer lokalu

Ubezpieczony; STUDENCI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
Opis grupy ubezpieczonych

I Dane o ubezpieczeniu

okres ubezpieczenia; Od: L 01-10-2014 Do: 30-09-2015 Suma ubezpieczenia: 40.450 zł

Zakres świadczeń podstawowych: ® Wariant I~ Wariant II

Świadczenia dodatkowego TAK/NIE
Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia, pod warunkiem że zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty wypadku — do wysokości 10% sumy
ubezpieczenia
Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, pod warunkiem iż zostały poniesione na terytorium RP do wysokości
30% sumy ubezpieczenia
Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie
dłuższym niż 1 rok od daty wypadku - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia
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ochroną ubezpieczeniową — w wysokości 35,-PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu przez pierwsze9o dni pobytu w szpitalu (nie dotyczy pobytu w sanatoriach, TAK
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Ryczałt za operacje związane z NNW oraz zwrot kosztów niezbędnej (usunięcie oszpecenia, okaleczenia) operacji plastycznej związanej z nieszczęśliwym wypadkiem
w przypadku wskazań medycznych~ 2 000,00 zI na jedno zdarzenie

Koszt odbudowy stomatologicznej zębów - 30% sumy ubezpieczenia - świadczenia dodatkowe związane z nieszczęśliwym wypadkiem TAK

Złamania kości, rany wymagające interwencji chirurgicznej (wg zaleceń lekarza) - jednorazowe świadczenie w wysokości 500,00 zl TAK

Rozszerzenie odpowiedzialności zakresu podstawowego ° zdarzenia będące następstwem zawałów serca, udarów mózgu, pęknięcia tętniaków TAK
W przypadku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego I poniesienia szkody osobowej (NNW) Wykonawca zapewni pomoc informacyjno - prawną na zasadach
usługi assistance ułatwiającą poszkodowanemu załatwienie formalności powypadkowych oraz dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów TAK
mechanicznych sprawcy wypadku

W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty — wypłata 50a/a (dodatkowo, oprócz TAK
świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia wynikającego ze świadczeń podstawowych) określonej w umowie sumy ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe: Załącznik nr 1- Postanowienia odmienne-z UCHWAŁY UZ/151/2013 - ŚMIERĆ W WYNIKU SEPSY, Załącznik nr 2- Warunki
szczególne zgodnie z Umową Ubezpieczenia nr UZDZZ/2013/1O/B

20-950
Kod pocztowy

Miejscowość —

000514064 712-016-10-05
REGON iii;—



Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do niniejszej polisy:

ORYGINAŁ

1 imienną listę ubezpieczonych: :~dzieci ~Juczniów

2 Imienną listę ubezpieczonych: L~dzieci Liuczniów

~studentów ~personelu - w przypadku imiennej formy ubezpieczenia

~studentów rjpersoneiu - zwolnionych z opłaty skladki

Na podstawie art. 815 Kodeksu CywIlnego podanie informacji wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenIa jest obowiązkowe.
Do niniejszej umowy ubezpieczenia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu ustelone uchwalą
Zarządu Pzu SA nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r,

LUBLIN,22-09-2014
Miejscowość, data zawarcia umowy

LUBLIN, 22-09-2014
Miejscowość, data wystawienia polisy

Klauzula intormacyjna:
zoswlerTvam poinrormoweny/a, że administatorem moich danych esobo”wch jest pzu SA z siedzibą przy el.
Jane Pawle 11 24” 00-533 Warszawa oraz ° prawie dostępu do treści moich danych osoborrych i ich
poprawiania. celem przetwarzanie tych danych jest zawarcie i Wykonyłianie umowy ubezpieczenia.

Klauzula dotycząca podmiotów instytucjonalnych:

Niniejszym wyrażani zgodę na udostępnienie innym spólkom z Grapy Pzu informacji podanych w
związku z zawardem umowy ubezpieczenia w celach maricetirigowych.

Informacje dodatkowe:
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Pieczęć PZU SA i podpis osóby wy~t~Wi~j~ćejLpbiisę

Klauzula dotycząca oaób fizycznych:
~wyraźam zgodę na udostępnianie moth danych osobowych w talach marketingowych następującym

podmiotom: Pzu Życie SA, PTE Pzu SA, T19 PZU SA, Pzu Pomoc SA, których sieddba znajduje się
przy al. Jena PawIa II 24, 00-133 warszawa, pzu cenbuni Operacji SA Z siedzibę przy cl. Postępu 15
a, 02-626 Warszawa oraz innym p~dmiotom owi z Icapilalowo Z pzu SA. Powyższe dane
podaję dobrowolnie. I 5i”(J N. E

kattstier~in Unr”er titu Luhekkieno

- .Podpis Ubezpledają~go Ł „4”lTŁtM, Prc~t. KUL.

Ubezpieczenie obejmuje usługi assistance świadczone na terytorium RP w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
W razie wypadku ubezpieczeniowego powodującego konieczność skorzystania z usług assistance Ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien, przed
podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, skontaktować się z Infolinią PZU.

Polisa Nr HLA 30i41767

( 801 102 102 pzu.pl


