Tabela świadczeń dla zawodników i zawodniczek piłki nożnej
Rodzaj ubezpieczenia
Składka ubezpieczeniowa w złotych za 1 zawodnika za roczny
okres ubezpieczenia:

grupa wiekowa: 4-12 lat
grupa wiekowa: 13-15 lat
grupa wiekowa: 16-21 lat
grupa wiekowa: od 22 lat
pierwsze drużyny Ekstraklasy, I ligi i II ligi
Świadczenia:
Trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć ubezpieczonego
Koszty leczenia w tym rehabilitacja
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych
Koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
Świadczenie za leczenie uciążliwe
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

Kluby niższych Klas - amatorzy
Imienne*/bezimienne
WARIANT I
WARIANT II
WARIANT III

48

80
260
480

Ekstraklasa, I i II Liga, Reprezentacja
Imienne*/bezimienne
WARIANT I
WARIANT II

160
540
960
960
2.095

5.000
3.000
1.250

Suma ubezpieczenia w złotych
15.000
30.000
30.000
6.000
30.000
30.000
1.250
1.250
5.000

1.250
50

1.250
150

1.250
300

5.000
300

2.675
100.000
50.000
5.000
5.000
1.000

Zakres ubezpieczenia:
Następstwa nieszczęśliwego wypadku
Następstwa ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż
choroba przewlekła, jeżeli w wyniku tego ataku albo tego
omdlenia doszło do obrażeń ciała
Następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego
Kontynuacja leczenia i rehabilitacji po powrocie do kraju z tytułu
wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza granicami RP
Następstwa choroby układu mięśniowo - szkieletowego**
* organizacja kosztów leczenia przez Ubezpieczyciela tylko w przypadku ubezpieczenia imiennego.
** choroba układu mięśniowo-szkieletowego – wada wrodzona lub choroba mięśni, szkieletu, stawów, ścięgien, więzadeł będąca a) przewlekłym stanem zapalnym aparatu ruchu, b) entezopatią
(zmianą chorobową przyczepów ścięgnistych mięśni kośćca), c) chondromalacją chrząstki stawowej, d) kręgozmykiem (gdy zostanie zdiagnozowany po raz pierwszy), e) stanem przeciążeniowym, f)
przepukliną pachwinową oraz pępkową, g) złamaniem przewlekłym (marszowym), która uniemożliwia uprawianie sportu; obejmuje również nasilenie się tej wady lub choroby, które uniemożliwia
uprawianie sportu, jeżeli ubezpieczony pomimo istnienia tej wady lub choroby mógł uprawiać sport zgodnie z zaświadczeniem lekarskim uprawniającym go do uprawiania sportu pomimo istnienia
tej wady lub choroby, wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (par. 4 pkt. 7) OWU)

!!!UWAGA!!! PŁATNOŚĆ SKŁADKI JEDNORAZOWO LUB RATALNIE MAKS. 12 RAT

