
 

 

ŚWIADCZENIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA 
Polisa typ 184 nr 1051028 

Śmierć ubezpieczonego 

W następstwie: 
 Nieszczęśliwego wypadku 
 Zawału serca, udar mózgu 
 Utonięcie 
 Ataku epilepsji  

100 % sumy ubezpieczenia 
SU 18 000 zł 

Oparzenia w wyniku NNW 
Świadczenie wypłacane w zależności 
od stopnia oparzenia  

od II stopnia zgodnie z Tabelą trwałego 
uszczerbku na zdrowiu - 

Świadczenie uzależnione od wielkości i 
miejsca wystąpienia 

Trwały uszczerbek na zdrowiu 
Trwałe nierokujące poprawy 
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 

Do 100 % sumy ubezpieczenia 
1% SU x 1% uszczerbku 

czyli 
180 zł x 1% 

Uraz ciała nie powodujący  
trwałego uszczerbku na 

zdrowiu 

 
Jeżeli uraz ciała wymagał interwencji 
lekarskiej w placówce medycznej, po 
okazaniu się dokumentacją medyczna 
stwierdzającą NN i brak orzeczenia 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 
 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 
150 zł 

 
Koszty odbudowy 

stomatologicznej zębów 
stałych 

 

Zwrot kosztów zaleconej przez lekarza 
odbudowy  stomatologicznej zębów 
stałych, poniesionych na terytorium RP  

do 1 000 zł, 
300 zł za ząb 

Koszty rehabilitacji 

 
Wydatki poniesione przez 
Ubezpieczonego na terytorium RP z 
tyt.: zleconych przez lekarza 
konsultacji rehabilitantów lub/i 
zleconych zbiegów rehabilitacyjnych 
mających na celu przywrócenie 
utraconych w wyniku NNW czynności 
uszkodzonego narządu 
 

Do 50% sumy ubezpieczenia czyli do 
 9 000 zł 

 
Zwrot kosztów leczenia 

 

Poniesionych w związku z 
nieszczęśliwym wypadkiem lub 
zdarzeniem objętym ochroną na 
terytorium RP 

Do 40% sumy ubezpieczenia czyli do 
 7 200 zł 

Pobyt w szpitalu  

 w wyniku choroby 
35 zł / dzień  

(świadczenie wypłacane jest gdy pobyt 
trwał min. 3 dni, max. łącznie 57 dni) 

 w wyniku Następstwa Nieszczęśliwego 
Wypadku  

30 zł / dzień  
(świadczenie wypłacane jest gdy pobyt 
trwał min. 2 dni, max. łącznie 45 dni) 

Zwrot kosztów poszukiwań 
 zwrot kosztów poszukiwań dziecka w 
przypadku zaginięcia 

5 000 zł 

Jednorazowe świadczenie 
 z tytułu pogryzienie, ukąszenia, 
użądlenia 

200 zł 

Zwrot kosztów operacji 
plastycznych 

Operacje plastyczne oszpecenia i 
okaleczenia ciała będącego wynikiem 
NNW 

Limit do 10 000 zł 

Zwrot kosztów korepetycji, 
pomoc psychologa oraz 

zasiłek dzienny z tyt. 
niezdolności do nauki 

 pomoc psychologa po NW dla dziecka 
 pomoc psychologa dla rodzica po 
śmierci dziecka w wyniku NNW 
 w wyniku NNW uczeń nie mógł 
pobierać nauki w szkole przez okres co 
najmniej 7 dni (potw. zwolnieniem 
lekarskim oraz zaświadczeniem ze 

szkoły) 
 krótkotrwała niezdolność do nauki w 
związku z NNW  

 500 zł 
 500 zł 
 5 zł/ dzień, max. 900 zł /180 dni – 
wypłata po pełnych 30 dniach niezdolności 

Zwrot kosztów pogrzebu 
Koszty pogrzebu opiekuna prawnego 
Ubezpieczonego dziecka 

1 000 zł 

 
Śmierć w wyniku wypadku 

komunikacyjnego lub aktów 
sabotażu i terroru 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie 
wypadku komunikacyjnego lub / i 
aktów terroru 

Dodatkowo  
9 000 zł 


