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 SUMA UBEZPIECZENIA- aktualne przeci ętne wynagrodzenie PLN
Przedmiot  Ubezpieczenia Wysokość odszkodowań - świadczeń  ustala się 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30-10-2002 roku

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW osoby ubezpieczone o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy

Członkowie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. Nr 199 poz. 1673

z późniejszymi zmianami mającymi zastosowanie do

Ogółem ubezpieczenie                             osób wypłaty jednorazowego odszkodowania za doznanie

Członkowie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 110 stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Zmiana  S.U oraz wysokości świadczeń zgodnie z

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA obowiązującymi aktualizacjami przeciętnego wynagrodz.

Uwaga! Wysoko ść wypłacanych świadcze ń  zgodna z obow. Wska źnikami w dniu wypłaty odszkodowania

1-jednorazowe odszkodow. w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu A x SU  za 1% trw. Uszczerbku

2-jednorazowe odszk.. w razie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu A x SU  za 1% trw. Uszczerbku

3-pogorszenie się stanu zdrowia  o 10 punktów ponad  % orzeczenia o 

a- stałym lub długotrwałym uszczerbku                dodatkowe odszkodowanie 3,5 x SU za kaŜdy % ponad  10pkt

b- orzeczenie całkowitej niezdolnosci do pracy     dodatkowe odszkodowanie 3,5 x SU za kaŜdy % ponad  10pkt

4-jednorazowe odszkodowanie z tytułu zgonu  ubezpieczonego wypłacane uprawnionym odpowiednio:

a/ tylko jednemu członkowi rodziny zmarłego ubezpieczonego (małŜonek lub dziecko) B x SU

b/ innemu uprawnionemu  członkowi rodziny 9 x SU

5-jednorazowe odszkodowanie z tytułu zgonu  ubezpieczonego wypłacane uprawnionym równocześnie:

a/  małŜonkowi zmarłego ubezpieczonego i jednemu lub więcej dziecku B x SU

     plus dodatkowo za kaŜde dziecko 3,5 x SU

b/  dwojgu lub więcej dzieci 18 x SU

    plus dodatkowo   na drugie i kaŜde następne dziecko 3,5 x SU

c/ na kaŜdego innego  członek rodziny niezaleŜnie od wypłat a i b 3,5 x SU

5-jednorazowe odszkodowanie z tytułu zgonu  ubezpieczonego wypłacane tylko innym uprawnionym :

    na drugiego i trzeciego i kaŜdego nastepnego członka rodziny 3,5 x SU

A= % przeci ętnego wynagrodzenia, wspłczynnik B   w okresie do 3 1 marca  2010, 2011, 

A= % przeci ętnego wynagrodzenia , współczynnik B w okresie od 0 1 kwietnia 2010, 2011,
miejsce( miejsca ) ubezpieczenia

siedziby ochotniczych straŜy poŜarnych i miejsca akcji lub działania

PRZYCZYNY,LICZBA I WARTO ŚĆ SZKÓD W CIĄGU  OSTATNICH 5 LAT 2008 2005-2009

liczba szkód 1 1

warto ść uzyskanych odszkodowa ń od zakładów ubezpiecze ń 20 608 0

przyczyna  szkody

Wnioskowane  Klauzule Brokerskie zgodnie z załacznikiem Nr 6 tak
załącznik Nr.1- Szczególne Warunki Ubezpieczenia-DZ.U. Nr.199 poz.1673  z pó źn.z. tak

załącznik Nr.6- Wykaz  Klauzul Brokerskich-tre ść Klauzul Brokerskich tak
Data

20-11-2009

pieczątka imienna i  podpis pieczątka firmowa 




