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Polisa nr 5834 - 02.694.413
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczyciel AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Ubezpieczający POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
UL. SENATORSKA 11, 00-075 WARSZAWA

Ubezpieczony Posiadacze ważnej legitymacji członkowskiej PTTK bez względu na wiek oraz osoby
wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK, również gdy nie są
członkami PTTK.

Zakres ochrony Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:
ubezpieczeniowej

1. Śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
2. Uszczerbku lub uszkodzeniu ciała na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie

nieszczęśliwego wypadku,
3. Wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
4. Zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w

następstwie nieszczęśliwego wypadku
5. Zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie

nieszczęśliwego wypadku
6. Zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego

Zakres terytorialny Cały Świat(24h/dobę)

Okres ubezpieczenia 01.04.2016 - 31.03.2018

Rodzaj świadczenia i
Suma ubezpieczenia Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia w (PLN)

śmierć Ubezpieczonego w NNW 12.500

uszczerbek lub uszkodzenie ciała na zdrowiu w NNW 23.000

wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u g 000

Ubezpieczonego
zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych w ,. nnn

NNW 3-°°°

zwrot kosztów operacji kosmetycznych w NNW 3.000

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia w (EUR)

zwrot kosztów ratownictwa 5.000

W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu
przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w umowie,
wartości procentowej doznanego uszczerbku na zdrowiu i współczynnika progresji według
poniższej Tabeli

Procent wypłacanej sumy
Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczenia za każdy 1%

uszczerbku na zdrowiu

do 24 % 1,0%

od 25 % do 100 % 1,5%
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