
 
 

Zakres grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

dla placówek turystycznych, hotelowych i szkoleniowych 
 

Polisa 998A995845 

Ubezpieczyciel: 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, 
NIP 107-000-61-55 

Ubezpieczający: 
CS NATURA TOUR Sp. z o.o.  
ul. Thomasa Edisona 2, 04-510 Warszawa  
REGON : 191971801, NIP: 583-265-03-8 

Okres 
ubezpieczenia: 

16.06.2022 r. – 15.06.2023 r. 

Wariant 
ubezpieczenia: 

ograniczony - w przypadku imprez z dojazdem własnym okres ochrony rozpoczyna się od wejścia na 
teren ośrodka/hotelu przed zameldowaniem, a kończy po wyjściu z ośrodka po wymeldowaniu. 

Warunki 
ubezpieczenia: 

do umowy ubezpieczenia zastosowanie będą mieć załączone ogólne warunki ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków zatwierdzone uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 roku i zamieszczone są na 
stronie internetowej www.uniqa.pl (OWU). 

Ochrona 
ubezpieczeniowa: 

UNIQA TU S.A. potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy 998A995845 uczestników 
imprez organizowanych przez Ubezpieczającego i przebywających na jego terenie goście hotelowi, w 
tym uczestników wczasów, kolonii dla dzieci i obozów młodzieżowych oraz uczestników szkoleń.   

 

W razie zaistnienia szkody Poszkodowany zobowiązany jest do jej zgłoszenia on – line na stronie 
www.uniqa.pl poprzez formularz „Szkody i roszczenia”. Poszkodowany we własnym zakresie zbiera 
dokumenty dotyczące udzielenia mu pomocy medycznej i załącza je podczas rejestracji szkody.  
 

 
 

Zakres ubezpieczenia:  
 

Świadczenia 

Suma ubezpieczenia 

1 Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku zł 10 000 

2 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu   

 za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu zł 16 000 

 za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu zł 160 

3 Świadczenie z tytułu poniesionych kosztów leczenia powypadkowego zł do 500 

4 
Świadczenie z tytułu poniesionych kosztów odbudowy stomatologicznej 
zębów uszkodzonych wskutek nieszczęśliwego wypadku 

zł 
do 1 000 

        (400 zł/ząb) 

5 Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  zł 50 

6 
Świadczenie z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu w związku ze śmiercią w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 

zł do 5 000 

7 
Świadczenie z tytułu poniesionych kosztów przeszkolenia zawodowego 
inwalidów 

zł do 2 000 

8 
Świadczenie z tytułu poniesionych kosztów zakupu, wypożyczenia lub 
naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym 
wózka inwalidzkiego 

zł do 1 600 

9 Zadośćuczynienie za ból  zł  1 000 
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