Załącznik nr 3
do Umowy nr KR50/001981/22/A

WARIANTY UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenia NNW dla Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych Policji w Wielkopolsce, a także
ich małżonków lub partnerów, ich dzieci oraz emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników
cywilnych
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Zakres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
30 000 zł
50 000 zł
70 000 zł
Ochrona pełna TAK
TAK
TAK
całodobowa
Zakres terytorialny:
(nie dotyczy
Cały świat
Cały świat
Cały świat
Assistance)
Assistance

TAK

TAK

TAK

RP

RP

RP

100% sumy
ubezpieczenia

100% sumy
ubezpieczenia

100% sumy
ubezpieczenia

300 zł za 1%
uszczerbku

500 zł za 1%
uszczerbku

700 zł za 1%
uszczerbku

30% sumy
ubezpieczenia

30% sumy
ubezpieczenia

30% sumy
ubezpieczenia

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

2 000 zł, nie więcej niż
200 zł na jeden ząb

2 000 zł, nie więcej niż
200 zł na jeden ząb

2 000 zł, nie więcej niż
200 zł na jeden ząb

Rozszerzenie o zawał
serca i udar mózgu

TAK, w ramach
systemu świadczeń
proporcjonalnych jako
% trwałego uszczerbku
od sumy
ubezpieczenia
5 000,00 PLN

TAK, w ramach
systemu świadczeń
proporcjonalnych jako
% trwałego uszczerbku
od sumy
ubezpieczenia
5 000,00 PLN

TAK, w ramach
systemu świadczeń
proporcjonalnych jako
% trwałego uszczerbku
od sumy
ubezpieczenia
5 000,00 PLN

NNW doznane w
związku z
uprawianiem
dyscyplin sportowych
w ramach szkolnych
sekcji lub klubów
sportowych (z
wyłączeniem
uprawiania dyscyplin
sportowych w celach
zarobkowych)

TAK

TAK

TAK

Zakres terytorialny
Assistance
Śmierć
Ubezpieczonego w
wyniku NNW
Trwały uszczerbek na
zdrowiu w NNW
Zwrot kosztów
nabycia środków
pomocniczych, protez
i innych przedmiotów
ortopedycznych
Zwrot kosztów
przeszkolenia
zawodowego
inwalidów
Zwrot kosztów
odbudowy
stomatologicznej
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NNW spowodowane
atakiem epilepsji lub
omdleniem o
nieustalonej
przyczynie
Klauzula zwrotu
kosztów pogrzebu w
związku ze śmiercią
Ubezpieczonego
wskutek NW
Zwrot kosztów
leczenia oraz
rehabilitacji
Zasiłek dzienny
(dotyczy wyłącznie
Funkcjonariuszy
i Pracowników
cywilnych Policji)
Wyczynowe
uprawianie sportu
(z wyłączeniem
uprawiania dyscyplin
sportowych w celach
zarobkowych)
Składka miesięczna

TAK

TAK

TAK

2 000 zł

2 000 zł

5 000 zł

NIE

NIE

15 000 zł

NIE

NIE

200 zł za każdy dzień
niezdolności do pracy,
nie więcej niż 5 000 zł

NIE

NIE

TAK

6 zł

9,50 zł

25 zł

