HIVE INSURANCE
PLAN WYPADKOWY

Personal Accident Plan - BRONZE
UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE – PREMIER PLAN
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Uraz wiązadła krzyżowego przedniego
Poparzenie + trwałe blizny
Śmierć wypadkowa
Złamania*

górna część nogi (kość udowa)

trzon kręgu (bez kości ogonowej)

miednica

czaszka

kręgi (inne niż trzon kręgu)

dolna część nogi (piszczel)

dolna cześć nogi (kość strzałkowa)

żuchwa

mostek

łopatka

rzepka

obojczyk

górna część ręki (kość ramienna)

dolna część ręki (kość promieniowa lub kość łokciowa)

kostka (kości stępu) & kostka boczna

nadgarstek & nasada dalszej kości promieniowej

ręka (kości śródręcza)**

stopa (kości śródstopia)**

kość ogonowa

żebro(a)

nos
*
Zabezpieczenie od złamań działa po 16 dniu zawarcia ubezpieczenia
**
Wykluczeniu podlegają palce u rąk i stóp
UBEZPIECZENIE DODATKOWE - PREMIER PLUS PLAN
Pobyt w szpitalu (wypadek)***
Płatność jednorazowa przy ciągłym pobycie w szpitalu przekraczającym 14 dni
Śmierć wypadkowa****
Trwałe kalectwo
Utrata wzroku oboje oczu
Utrata władzy dwie kończyny
Porażenie czterokończynowe
Porażenie dwukończynowe
Trwałe uszkodzenie mózgu
Utrata wzroku jedno oko
Utrata władzy jedna kończyna
Utrata mowy
Utrata słuchu (oboje uszu)
Utrata słuchu (jedno ucho)
Utrata władzy:

barku lub łokcia

nadgarstka, kciuka, biodra, kolana lub kostki

palca u ręki lub dużego palca u stopy

palca u stopy
***
wykluczając pierwsze 24 godziny i maksymalnie 45 dni w szpitalu
****
zastępuje śmierć wypadkową w PREMIER PLAN
INNE WAŻNE INFORMACJE
 Zabezpiecza kontuzje powstałe podczas uprawiania
sportów zimowych, rugby, piłka, sporty GAA
 21 świadczeń pieniężnych za złamania + 3 dodatkowe
na planie Premier
 UPGRADE do planu Premier Plus (18 dodatkowych
świadczeń)
 Maksymalna sumy ubezpieczenia Premier Plan
- indywidualny €35,000 / rodzinny €70,000
 Maksymalna sumy ubezpieczenia Premier Plus Plan
- indywidualny €50,000 / rodzinny €100,000

PODSTAWOWE WYKLUCZENIA
 Wojna i terroryzm;
 Wypadki na motocyklu, motorowerze lub skuterze;
 Wspinaczka, alpinizm inne ekstremalne;
 Latanie chyba, że jako pasażer publicznego transportu;
 Czyny nielegalne, użycie materiałów wybuchowych,
samobójstwa lub samookaleczenia;
 Wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 HIV, AIDS, jakakolwiek choroba;
Proszę odwołać się do dokument ubezpieczenia dla pełnej listy
wyłączeń i wykluczeń.

Informacje w tym dokumencie stanowią ogólne wytyczne i choć przygotowane ze szczególną uwagą, RightOne 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 15/01/2020.

