
Warszawa, dn. 21 września 2020r 

Ubezpieczenia NNW dla użytkowników kart Be Active  

NNW OGÓLNE  

UMOWA GENERALNA  

NR 298414/2020 

 

 

Ubezpieczający: INSTYTUT ROZWOJU FITNESS Sp. z o.o.  

Ubezpieczeni: użytkownicy kart BeActive.  

Okres ubezpieczenia: czas trwania karnetu. 

 

Podstawa ubezpieczenia: 

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016r. oraz uchwałą nr 

UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. (OWU) wraz z postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od 

tych OWU. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiotem umowy ubezpieczenia są następstwa wypadku ubezpieczeniowego lub sam fakt 

wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. 

 

Zakres ubezpieczenia:  

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej, zakres 

świadczeń podstawowych –3, zgodnie z par. 8 ust. 2 oraz par. 10 ust. 1 OWU. 

 

Postanowienia szczególne:  

Ubezpieczonemu przysługują poniżej wymienione świadczenia we wskazanej wysokości: 

 

 

1. Świadczenia Suma ubezpieczenia 

Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu 5 000 zł 

Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW 8 000 zł 

Przeszkolenie zawodowe inwalidów 1 250 zł 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych 

1 250 zł 

Świadczenie z tytułu wystąpienia zawału serca albo udaru mózgu dla osób 
poniżej 30. roku życia 

5 000 zł 

2. Świadczenia opiekuńcze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej limity:  

Wizyta lekarza 500 zł 

Wizyta pielęgniarki 500 zł 

Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza 100 zł 

Transport medyczny z miejsca zachorowania lub wypadku do  
odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego 

1 000 zł 

Transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania 1 000 zł 

Transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej 500 zł 

Organizacja procesu rehabilitacyjnego 700 zł 

Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł 



Pomoc domowa 300 zł 

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich nagłego 
zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku 

200 zł 

Organizacja prywatnych lekcji dla dziecka Ubezpieczonego 200 zł 

Organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji 
dziecka 

500 zł 

Opieka pielęgniarki po hospitalizacji 1 500 zł 

Pomocy medycznej za granicą 200 euro 

Opieka nad zwierzętami domowymi 150 zł 

Opieka psychologa 500 zł 

Zdrowotne usługi informacyjne  

 

 

 


