NNW + OC

OC - P wariant podstawowy

OC - P wariant rozszerzony

polisa seria A-A NR 277086

polisa seria A-A NR 289499

polisa seria A-A NR 289499

Obejmuje cały świat

Obejmuje cały świat

Obejmuje cały świat

Suma gwarancyjna to 26
tyś. zł NNW oraz 20 tyś. zł
OC

Suma gwarancyjna to 50
tyś. zł na jedno i wszystkie
zdarzenia

Suma gwarancyjna to 50
tyś. zł na jedno i wszystkie
zdarzenia

Przedmiotem ubezpieczenia
NNW są następstwa
nieszczęśliwego wypadku
(także komunikacyjnego)
oraz trwałe następstwa
zawału serca, krwotoku
śródmózgowego oraz
pokrycie
kosztów przeprowadzenia
kuracji antyretrowirusowej
(podejrzenie zakażenia
wirusem HIV i WZW typu:
A,B, C) w
trakcie nauki (w tym
praktycznej nauki zawodu i
praktyk) oraz w trakcie
czynności
niesienia doraźnej pomocy
medycznej i szkody
związane z podstawowymi
formami aktywności
sportowo- turystycznej
(nie obejmuje wyczynowo
uprawianych sportów)
Przedmiotem ubezpieczenia
OC jest odpowiedzialność
cywilna Ubezpieczonego,
w związku z wykonywaniem
czynności życia prywatnego
lub posiadanym
mieniem służącym
wykonywaniu czynności
życia prywatnego, w
następstwie
czynu niedozwolonego za
szkody na
osobie lub szkody rzeczowe
wyrządzone osobie trzeciej.

Przedmiotem ubezpieczenia
jest odpowiedzialność
cywilna deliktowa i
kontraktowa za szkody,
rzeczowe oraz osobowe
wyrządzone osobom trzecim
i pacjentom powstałe w
związku z wykonywaniem
czynności medycznych.
Zakres obejmuje również
szkody:
1. wynikłe z czynności
udzielania pierwszej
pomocy,
2. wynikłe z udzielania
świadczeń zdrowotnych,
3. wyrządzone wskutek
rażącego niedbalstwa,
4. powstałe w związku z
realizacją zadań obstawy
medycznej imprez
5. wyrządzone podczas
odbywania praktyk
studenckich,
6. wyrządzone przez
studenta w mieniu szpitala /
przychodni,
7. wynikłe z przeniesienia
wirusa HIV i pozostałych
chorób zakaźnych oraz
zakażeń,
8. wyrządzone w związku z
używaniem urządzeń
rentgenowskich lub
laserowych albo materiałów
izotopowych lub
radioaktywnych (chyba, że
są używane niezgodnie z
normami)
9. wyrządzone osobie

Identyczny przedmiot
ubezpieczenia.

Wliczone są konsultacje
prawne obejmujące m.in.
koszty opinii prawnych w
związku z
zajściem zdarzenia
ubezpieczeniowego

trzeciej w związku z
wykonywaniem zabiegów
kosmetycznych
Cena 40 zł

Cena 50 zł

Cena 60 zł

