
  XII MISTRZOSTWA POLSKI BRANŻY BUDOWLANEJ                                                        
W ŻEGLARSTWIE MORSKIM – Regatta Build Cup’2019

 31.08.2019 - 07.09.2019, Chorwacja

Polisa ubezpieczeniowa ERGO HESTIA S.A. 
okres ubezpieczenia; od 31.08.2019 godz. 00:00 do 08.09.2019 godz. 23:59

WARUNKI UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie koszty leczenia za granicą
Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie Biznes&Podróż dla uczestników regat żeglarskich  

(XII Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Chorwacja 2019)
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż  

(OWU – symbol PAT/ow071/1601)
Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU wariant III – pełny
Suma ubezpieczenia: 500 000,00 zł

Postanowienia dodatkowe:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Szkody w mieniu ( SG w zł )  250 000,00 zł
Szkody na osobie (SG w zł)  500 000,00 zł

Zakres ubezpieczenia rozszerzony o choroby przewlekłe z limitem 100 000,00 zł

ASSISTANCE
Gwarancja pokrycia kosztów leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja transportu Ubezpieczonego do kraju, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza do wysokości sumy ubezpieczenia KL.
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego  w hotelu, w przypadku gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po 
zakończeniu leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia KL.
Organizacja i zwrot kosztów powrotu Ubezpieczonego do kraju, w przypadku gdy po zakończenia leczenia ubezpieczony nie może powrócić 
zaplanowanym środkiem transportu do wysokości sumy ubezpieczenia KL.
Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby zastępującej w wykonywaniu obowiązków służbowych do 10 000,00 zł.
Organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju do 5 000,00 zł.
Pomoc finansowa do 2 000,00 zł
Złożenie kaucji do 8 000,00 zł
Zastępstwo procesowe 12 000,00 zł

BAGAŻ
Suma ubezpieczenia 5 000,00 zł

Ubezpieczenie NNW – system świadczeń proporcjonalnych
Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie NNW – system świadczeń proporcjonalnych dla uczestników regat żeglarskich  

( XII Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Chorwacja 2019 )
Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż  (OWU – symbol PAT/ow071/1601)
Zakres ubezpieczenia: pełny zgodny z OWU
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł

Klauzule do umowy:  Klauzula informacyjna ( ubezpieczenia grupowe )


