Personal Accident Plan – Hive

Jest to podstawowa forma zabezpieczenia przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.
Plan charakteryzuje przystępna cena, brak pytań o stan zdrowia czy wykonywany zawód,
możliwość ubezpieczenia dzieci oraz bogaty wybór opcji ubezpieczenia.

Wariant podstawowy (Premier Plan) obejmuje:
1. Urazy wiązadła krzyżowego przedniego
2. Poparzenia oraz trwałe blizny (powyżej 15% powierzchni ciała)
3. Złamania (obowiązuje 16 dni karencji od dnia zawarcia planu)
ü górna część nogi (kość udowa)
ü trzon kręgu (bez kości ogonowej)
ü miednica
ü czaszka
ü kręgi (inne niż trzon kręgu)
ü dolna część nogi (piszczel)
ü dolna cześć nogi (kość strzałkowa)
ü żuchwa
ü mostek
ü łopatka
ü rzepka
ü obojczyk
ü górna część ręki (kość ramienna)
ü dolna część ręki (kość promieniowa lub kość łokciowa)
ü kostka (kości stępu) & kostka boczna
ü nadgarstek & nasada dalszej kości promieniowej
ü ręka (kości śródręcza) – z wyłączeniem palców
ü stopa (kości śródstopia) – z wyłączeniem palców
ü kość ogonowa
ü żebro(a)
ü nos

Informacje w tym dokumencie stanowią ogólne wytyczne i choć przygotowane ze szczególną uwagą,
RightOne Ltd nie bierze odpowiedzialności za żadne nieścisłości lub wykluczenia. Dokument służy
tylko celom ilustracyjnym i nie formułuje warunków kontraktu ani żadnej jego części. Klient
powinien odwoływać się do warunków polisy w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
Informacje zawarte w tym dokumencie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
Aktualne na dzień 10 czerwca 2018.

Wariant rozszerzony (Premier Plus Plan) obejmuje wszystkie wcześniej wymienione
benefity plus:
ü Pobyt w szpitalu (w wyniku wypadku) – płatny z pominięciem pierwszych 24 godzin pobytu
przez maksymalnie 45 dni z tytułu każdorazowego zdarzenia
ü Dodatek za pobyt w szpitalu powyżej 14 dni
ü Śmierć w wyniku wypadku
ü Trwałe kalectwo w wyniku wypadku w środkach transportu publicznego
ü Trwałe kalectwo z powodu jakiegokolwiek innego wypadku
ü Utratę wzroku
ü Utratę kończyn
ü Porażenie czterokończynowe
ü Porażenie dwukończynowe
ü Trwałe uszkodzenie mózgu
ü Utratę mowy
ü Utratę słuchu
ü Utratę władzy w:
• barku lub w łokciu
• nadgarstku, kciuku, biodrze, kolanie lub kostce
• palcu u ręki lub w dużym palcu stopy
• pozostałych palcach stopy

Podstawowe warunki ogólne oraz wykluczenia:
Ø Plan może posiadać tylko osoba posiadająca status rezydenta w Irlandii.
Ø Plan może zakupić osoba w wieku pomiędzy 18 a 65 lat bez względu na wykonywany zawód
oraz stan zdrowia, a ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje do 70 roku życia
Ø Plan obejmuje kontuzje spowodowane uprawianiem sportów zimowych, rugby, piłki nożnej
oraz GAA
Ø W pierwszych 16 dniach od daty zawarcia planu obowiązuje karencja na złamania kości, a
limit ilości płatnych złamań w roku ubezpieczeniowym wynosi 4 wypłaty z tego tytułu. Jeśli w
wyniku wypadku dana kość ulegnie wielokrotnemu złamaniu, to wtedy przysługuje
odszkodowanie jak za jedno złamanie.

Informacje w tym dokumencie stanowią ogólne wytyczne i choć przygotowane ze szczególną uwagą,
RightOne Ltd nie bierze odpowiedzialności za żadne nieścisłości lub wykluczenia. Dokument służy
tylko celom ilustracyjnym i nie formułuje warunków kontraktu ani żadnej jego części. Klient
powinien odwoływać się do warunków polisy w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
Informacje zawarte w tym dokumencie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
Aktualne na dzień 10 czerwca 2018.

Ø Dzieci podlegają ubezpieczeniu do 18 roku życia (lub do 23 roku życia, jeśli nadal się uczą) i
przysługuje im :
ü 50% sumy ubezpieczenia rodziców w przypadku wszystkich benefitów z wariantu
podstawowego (Premier Plan)
ü 50% sumy ubezpieczenia rodziców w przypadku pobytu w szpitalu w wariancie
rozszerzonym (Premier Plus Plan)
ü 10% sumy ubezpieczenia rodziców w przypadku wszystkich pozostałych benefitów z
wariantu rozszerzonego (Premier Plus Plan)

W polisie obowiązują wykluczenia, m.in. na:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Urazy wynikłe m.in. z wojny, aktów terroryzmu oraz skażenia radioaktywnego
Wypadki na motocyklu, motorowerze lub skuterze
Wspinaczkę górską
Udział w wyścigach innych niż na pieszo lub pływackich
Wypadki po spożyciu alkoholu lub narkotyków
Czyny nielegalne
Używanie materiałów wybuchowych
Schorzenia wszelkiego rodzaju
Umyślne samookaleczenia oraz samobójstwo
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