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Pakiet Na wszelki wypadek to nowy pakiet ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych

Podstawą ubezpieczenia jest (łącznie):

 Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek NW (klauzula nr 1)

 Ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW (klauzula nr 2)

Ochronę z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci i uszczerbku można rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia 

wypadkowe:

 Koszty leczenia i rehabilitacji po NNW (klauzula nr 3)

 Pobyt w szpitalu wskutek NW (klauzula nr 4)

 Czasowa niezdolność do pracy lub nauki wskutek NW (klauzula nr 5)

oraz

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne:

 Onkowsparcie (klauzula nr 6)

 Ekspercka opinia medyczna (klauzula nr 7)

 Poważne zachorowanie (klauzula nr 8)

 Pobyt w szpitalu wskutek choroby (klauzula nr 9)

W ramach pakietu dostępne są także do wyboru:

 Ubezpieczenie Assistance (klauzula nr 10)

 Ubezpieczenie dziecka (klauzula nr 11)

 Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (klauzula nr 12)

Konstrukcja produktu
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W ramach pakietu umowę można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów ubezpieczenia:

I. Wariant podstawowy na który składają się:

 Klauzula nr 1 

Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku, w ramach którego gwarantowane są:

 świadczenie z tytułu śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku (w tym śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, aktu terroru 

zawału serca lub udaru mózgu);

 zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego w wyniku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

 Klauzula nr 2 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w ramach którego gwarantowane są:

 świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, 

(w tym wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, aktu terroru, udaru mózgu lub zawału serca);

 zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

 zadośćuczynienie za ból doznany w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

 zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych;

 zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego oraz przysposobienia do życia po NW.

Konstrukcja produktu
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W ramach pakietu umowę można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów ubezpieczenia:

II. Wariant rozszerzony na który składają się:

Wariant podstawowy (świadczenia z Klauzuli nr 1 i Klauzuli nr 2) oraz dodatkowo:

 świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest następstwem omdleniem, zasłabnięcia, ataku 

epilepsji, choroby degeneracyjnej;

 zwrot kosztów przeszkolenia psa asystującego po nieszczęśliwym wypadku;

 zwrot kosztów dostosowania samochodu, wnętrza mieszkania lub domu mieszkalnego do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej po nieszczęśliwym wypadku; 

 zwrot kosztów kursów, szkoleń lub studiów w związku z brakiem możliwości uczestnictwa w tych zajęciach w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku;

 zwrot kosztów poniesionych na czynsz i media w związku z czasową niezdolnością do pracy w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku.

Konstrukcja produktu
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Wariant podstawowy i Wariant rozszerzony 

można dodatkowo rozszerzyć o:

 świadczenie progresywne;

 zdarzenia powstałe w trakcie uprawiania aktywności fizycznych z grupy II określonej w OWU;

Konstrukcja produktu

Ubezpieczenie Pakiet NA WSZELKI WYPADEK można wykupić na 1 rok, na 2 lata lub krótkoterminowo.
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Do Wariantu podstawowego i rozszerzonego można dokupić 10 klauzul dodatkowych:

Konstrukcja produktu

 Klauzula nr 3 Koszty leczenia i rehabilitacji NW

 Klauzula nr 4 Pobyt w szpitalu wskutek NW

 Klauzula nr 5 Czasowa niezdolność do pracy lub nauki wskutek NW

 Klauzula nr 6 Onkowsparcie (dla osób w wieku 18-65 lat)

 Klauzula nr 7 Ekspercka opinia medyczna

 Klauzula nr 8 Poważne zachorowanie

 Klauzula nr 9 Pobyt w szpitalu wskutek choroby

 Klauzula nr 10 Ubezpieczenie Assistance

 Klauzula nr 11 Ubezpieczenie dziecka (dla osób do 18 r.ż.)

 Klauzula nr 12 OC w życiu prywatnym
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Kl Ubezpieczenie Wariant podstawowy Wariant rozszerzony

1 Śmierć lub niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek  NW 20 000,40 000,60 000,100 000,150 000,200 000, 300 000 zł

2 Uszczerbek na zdrowiu wskutek NW, w tym: 20 000,40 000,60 000,100 000,150 000,200 000 zł

zwrot  kosztów nabycia środków pomocniczych 100 000 zł

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego lub przysposobienia 

do życia po nieszczęśliwym wypadku

10 000 zł

następstwa: omdleń, zasłabnięć, ataków epilepsji, choroby 

degeneracyjnej

x do wysokości wybranej sumy 

ubezpieczenia uszczerbku na 

zdrowiu

zwrot  kosztów przeszkolenia psa asystującego x 20 000 zł

zwrot kosztów dostosowania samochodu, wnętrza mieszkania lub 

domu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej

x 30 000 zł

zwrot kosztów  kursów, szkoleń lub studiów w związku z brakiem 

możliwości uczestnictwa w zajęciach wskutek NW

x 1 000 zł

zwrot  kosztów poniesionych na czynsz i media w związku z 

czasową niezdolnością do pracy

x 5 000 zł

Świadczenie progresywne zależy od iloczynu współczynnika progresji, wysokości przyznanego 

uszczerbku oraz wybranej sumy ubezpieczenia

3 Koszty leczenia i rehabilitacji NW 5 000,10 000,15 000,20 000 zł

4 Pobyt w szpitalu wskutek NW 40,50,80,100 zł za 1 dzień, max. za 180 dni

5 Czasowa niezdolność do pracy lub nauki wskutek NW 40,50,80,100 zł za 1 dzień, max. za 90 dni

6 Onkowsparcie 50 000,100 000,150 000 zł

7 Ekspercka opinia medyczna 2 opinie medyczne w okresie ubezpieczenia

8 Poważne zachorowanie 10 000,20 000,30 000 zł

9 Pobyt w szpitalu wskutek choroby 40,50,80,100 zł za 1 dzień, max. za 90 dni

10 Ubezpieczenie Assistance zgodnie z OWU

11 Ubezpieczenie dziecka zgodnie z OWU

12 OC w życiu prywatnym 50 000,100 000,200 000,500 000,1 000 000 zł
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 postanowienia ogólne

 przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia

 ogólne wyłączenia odpowiedzialności

 sposób zawarcia umowy 

 sposób zawarcia umowy na rzecz innej osoby

 początek i koniec odpowiedzialności

 wygaśnięcie umowy

 sumę ubezpieczenia, sumę gwarancyjną i limity odpowiedzialności

 zasady związane ze składką 

 obowiązki wynikające z zawarcia umowy

 obowiązki wynikające z wystąpienia szkody 

 zasady wypłaty odszkodowania lub świadczenia

 postanowienia końcowe: sposób składania i rozpatrywania reklamacji, roszczenia regresowe, oświadczenia, 

słownik pojęć stosowanych w OWU, załącznik do OWU – tabela norm procentowego uszczerbku na zdrowiu

Produkt składa się z 2 części

Konstrukcja produktu

Część I – postanowienia wspólne określające:
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 Klauzula nr 1 – Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 Klauzula nr 2 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (wariant podstawowy i rozszerzony)

 Klauzula nr 3 – Ubezpieczenie kosztów leczenia i rehabilitacji NW

 Klauzula nr 4 – Ubezpieczenie pobytu w szpitalu wskutek NW

 Klauzula nr 5 – Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy lub nauki wskutek NW

 Klauzula nr 6 – Onkowsparcie

 Klauzula nr 7 – Ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej

 Klauzula nr 8 – Ubezpieczenie poważnego zachorowania

 Klauzula nr 9 – Ubezpieczenie pobytu w szpitalu wskutek choroby

 Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

 Klauzula nr 11 – Ubezpieczenie dziecka

 Klauzula nr 12 – Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 

Produkt składa się z 2 części

Konstrukcja produktu

Część II – Klauzule i postanowienia szczegółowe (łącznie 12 Klauzul)
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 podczas wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, aktu terroru, udar mózgu lub zawału 

serca;  

 w wyniku uprawiania aktywności fizycznych z grupy I (nowa definicja uprawiania sportów)

 po spożyciu alkoholu zarówno w NW jak i OC (z wyjątkiem szkód powstałych w związku 

prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości)

 w wyniku rażącego niedbalstwa;

 w związku z wykonywaniem pracy, również pracy fizycznej (z wyjątkiem OC).

Konstrukcja produktu – zakres 

Zakresem podstawowym i bez zapłaty dodatkowej składki, objęte są szkody powstałe:

Ochrona nie obejmuje zdarzeń w związku z uprawianiem aktywności fizycznych z grupy III 
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

aktywności fizyczne z grupy I – podejmowanie aktywności fizycznych, polegających na uprawianiu dyscyplin sportu 

w celu odpoczynku, relaksu lub rozrywki, których głównym celem jest odnowa sił biologicznych i skoncentrowanie się 

na aktywnym, zdrowym trybie życia, w tym udział w zajęciach i imprezach sportowych nie mających charakteru 

zarobkowego. 

W ramach tej grupy aktywności fizycznej ochrona obejmuje także uprawianie sportów walki i sztuk walki: boksu, 

sumo, judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasów, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iadio,  kyudo, signum

polonicum i rekonstrukcje walk i bitew historycznych;

Sporty – zakres i wyłączenia

aktywności fizyczne z grupy I objęte są ochroną w podstawie ochrony  
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

aktywności fizyczne z grupy II – podejmowanie aktywności fizycznych wymagających ponadprzeciętnych umiejętności lub działania w 

warunkach dużego ryzyka, często zagrażająca zdrowiu i życiu. Są to:

a) alpinizm, alpinizm podziemny, speleologia;

b) abseiling, bungee jumping;

c) bobsleje, bojery;

d) canoeing górski, rafting powyżej stopnia trudności WW 4, hydrospeed;

e) freediving, nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych w miejscach o głębokości powyżej 18, płetwonurkowanie sportowe;

f) heli-skiing, heli-snowboarding;

g) freeskiing, freeride;

h) jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami;

i) downhill MTB, wyczynowa jazda na BMX, street lunge, mountain boarding;

j) jazda na rolkach, deskorolkach, rowerze, motocyklach lub quadach na specjalnie przygotowanych trasach obfitujących w przeszkody w 

rodzaju wysokich ścianek, beczek, wszelkiego rodzaju murków, poręczy, schodów, usypanych z ziemi górek, „hopów”, „dirtów”, ramp, 

skoczni, zjazdów, dołów, muld, kolein, słupków lub tyczek (z wyjątkiem miejskich i turystycznych dróg rowerowych);

k) kiteboarding, kite-skiing, kite-snowboarding, kitesurfing, mountainboarding;

l) lotniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo;

m) paralotniarstwo, spadochroniarstwo, B.A.S.E. jumping, sporty lotnicze;

n) parkour, rugby, futbol amerykański;

o) boks birmański (lethwei), boks francuski (savate), boks tajski (muay thai);

p) wspinaczka skalna lub lodowa, bouldering, wspinaczka wysokogórska, bouldering, himalaizm, trekking na wysokości powyżej 2 500 m 

n.p.m., wyprawy w obszary górskie i wyżynne na wysokości powyżej 5 500 m n.p.m.; 

q) zorbing;

Sporty – zakres i wyłączenia

aktywności fizyczne z grupy II objęte są ochroną za opłatą dodatkowej składki (rozszerzenie ochrony)
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

aktywności fizyczne z grupy III – uprawianie wszelkich aktywności fizycznych i dyscyplin sportowych, także 

wynikających z aktywności fizycznych z grupy I i II, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym 

uczestnictwo w zawodach i treningach, uprawniające do otrzymywania regularnego wynagrodzenia, diet, zasiłków, 

stypendium i pensji. 

W ramach tej grupy ochrona nie obejmuje uprawiania gry w piłkę nożną w ramach lig organizowanych lub 

nadzorowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) lub wojewódzkie Związki Piłki Nożnej oraz uprawiania 

sportów walki i sztuk walki innych, niż wskazane w aktywnościach fizycznych z grupy I i II;

Sporty – zakres i wyłączenia

aktywności fizyczne z grupy III wyłączone z ochrony, brak możliwości rozszerzenia

Wyjątek – klauzula ubezpieczenia dziecka (klauzula 11) - ochrona w tym ubezpieczeniu obejmuje zdarzenia związane 

z uprawianiem aktywności fizycznej z grupy III bez konieczności zapłaty dodatkowej składki.
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

Umowę można zawrzeć w dwóch formach:

I. Imiennej na polisie:

o do 9 osób;

o wszyscy ubezpieczeni wskazani są w polisie z imienia i nazwiska;

o zakres i sumy ubezpieczenia mogą być jednakowe lub różne dla każdego ubezpieczonego

II. Imiennej na liście zewnętrznej:

o od 10 osób;

o załącznik do polisy – lista imienna osób ubezpieczonych (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia w 

przypadku cudzoziemca);

o wszyscy ubezpieczeni na liście zewnętrznej mają jednakowy zakres i sumy ubezpieczenia

Konstrukcja produktu



Klauzula nr 1

Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub niezdolności do 

samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

Ryzyko obligatoryjne - Sumy ubezpieczenia do 300 000 zł

Zakres:

Klauzula nr 1 - Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku – zakres i limity

świadczenie z tytułu śmierci lub niezdolności 

do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

 100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci lub z tytułu

niezdolności do samodzielnej egzystencji

 150% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w

wyniku wypadku komunikacyjnego

 150% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci jeżeli

śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy

 150% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci jeżeli

śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego w

związku z wykonywaniem pracy*

zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego w 

wyniku śmierci w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku
 do 6 000 zł

* jeżeli śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego w związku z wykonywaniem pracy, to wypłacimy tylko jedno świadczenie w wysokości 150% sumy 

ubezpieczenia na wypadek śmierci (w tym przypadku świadczenia nie dublują się).
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„ryzyka nazwane”śmierć – odpowiedzialność także za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, aktu terroru, zawału 
serca, udaru mózgu

Klauzula nr 1 - Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku – zakres i limity

niezdolność do samodzielnej egzystencji – stan potwierdzony przez lekarza, który trwa nieprzerwanie przez co najmniej 6

miesięcy i rozpoczął się w okresie ubezpieczenia, polegający na niezdolności do samodzielnego wykonywania, bez pomocy drugiej

osoby, co najmniej czterech z czynności życia codziennego:

a) korzystania z toalety;

b) utrzymania higieny osobistej rozumiane jako mycie się w wannie lub pod prysznicem;

c) ubierania się i rozbieranie;

d) spożywania posiłków;

e) samodzielnego poruszania się, także przy wykorzystaniu chodzika, laski lub kuli;

f) przechodzenia z łóżka na wózek i z powrotem;

 Ubezpieczenie jest dostępne dla umów krótko i długoterminowych



Klauzula nr 2

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

nieszczęśliwy wypadek (NW) to

nagłe zdarzenie, które zaistniało w okresie naszej odpowiedzialności. 

Cechuje je to, że:

a) wywołuje je wyłącznie przyczyna zewnętrzna * (w tym akt terroru) i

b) w jego następstwie wbrew swojej woli doznajesz uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć

Nieszczęśliwym wypadkiem jest również udar mózgu oraz zawał serca

Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 Ubezpieczenie jest dostępne dla umów krótko i długoterminowych

* przyczyna zewnętrzna to zdarzenie pochodzące spoza organizmu ubezpieczonego, które było wyłącznym czynnikiem

doprowadzającym do wystąpienia obrażeń ciała ubezpieczonego, polegające na oddziaływaniu na ciało czynników mechanicznych

powodujących obrażenia (w postaci urazów, uderzeń), czynników grawitacyjnych powodujących obrażenia w postaci upadków,

czynników powodujących obrażenia w postaci oparzeń lub zatruć, urazów akustycznych. Jednocześnie zastrzega się, iż stres,

przeżycia oraz drobnoustroje chorobotwórcze nie są przyczyną zewnętrzną.



zadośćuczynienie za doznaną 
krzywdę

5% wypłaconego świadczenia z 
tytułu trwałego uszczerbku na 

zdrowiu, jeżeli uszczerbek wyniósł 
powyżej 50%

świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu

1% SU, max 100%

zwrot kosztów nabycia środków 

pomocniczych

do 100 000 zł

zwrot kosztów przeszkolenia 

zawodowego

oraz przysposobienia do życia 

do 10 000 zł

zadośćuczynienie za ból

200 zł
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Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – zakres i limity

Świadczenia gwarantowane w ramach WARIANTU PODSTAWOWEGO 



zadośćuczynienie za doznaną 
krzywdę

5% wypłaconego świadczenia z 
tytułu trwałego uszczerbku na 

zdrowiu, jeżeli uszczerbek wyniósł 
powyżej 50%

świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu

1% SU , max 100%

zwrot kosztów nabycia środków 

pomocniczych

do 100 000 zł

zwrot kosztów przeszkolenia 

zawodowego

oraz przysposobienia do życia

do 10 000 zł

zadośćuczynienie za ból 

200 zł
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Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – zakres i limity

Świadczenia gwarantowane w ramach WARIANTU ROZSZERZONEGO (5 świadczeń z Wariantu Podstawowego + 5 

dodatkowych)

świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, który jest 

następstwem omdlenia, 
zasłabnięcia, epilepsji, choroby 

degeneracyjnej

1% SU , max 100%

zwrot kosztów 
przeszkolenia psa 

asystującego

do 20 000 zł

zwrot kosztów dostosowania 

samochodu,  wnętrza 

mieszkania lub domu 

mieszkalnego do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej 

do 30 000 zł

zwrot kosztów kursów, szkoleń 

lub studiów w związku z 

brakiem możliwości 

uczestnictwa w zajęciach 

do 1 000 zł

zwrot kosztów poniesionych na 

czynsz i media w związku z 

czasową niezdolnością do 

pracy

do 5 000 zł

dodatkowe 
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

 choroba degeneracyjna – choroby ośrodkowego układu nerwowego, w tym stany utraty orientacji lub zaburzeń 

świadomości, które stanowią  naturalny obraz kliniczny w zakresie ośrodkowego układu nerwowego oraz zmian 

naczyniopochodnych mózgowia;

 Epilepsja (padaczka) – rodzaj zaburzeń neurologicznych, które są wynikiem chwilowej niesprawności mózgu. Objawia się 

nagłymi i napadowymi wyładowaniami wewnątrz komórek nerwowych. Charakterystycznym objawem epilepsji są ataki 

silnych drgawek z następową utratą świadomości lub napady bezdrgawkowe;

 omdlenie (zasłabnięcie) – stan krótkotrwałej, pełnej lub nie, utraty świadomości, kiedy następuje utrata kontaktu z 

otoczeniem. Charakteryzuje się brakiem reakcji na bodźce ze świata zewnętrznego oraz brakiem możliwości adekwatnej 

reakcji na te bodźce, nawet w odruchowym mechanizmie obronnym;

Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – ważniejsze definicje świadczeń
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

 środki pomocnicze – zalecone przez lekarza środki niezbędne do tego, żeby wspomagać leczenie po doznanym trwałym uszczerbkiem na

zdrowiu. Mogą to być: gorsety, protezy (w tym protezy uzupełniające, modularne, bioniczne), ortezy, kule, stabilizatory, aparaty

ortopedyczne, okulary korekcyjne i aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie;

 koszty przeszkolenia zawodowego oraz przysposobienia do życia – koszty poniesione przez ubezpieczonego na zmianę zawodu oraz

przysposobienia do życia (w tym m.in. nauka Braille'a, języka migowego), a także przeszkolenie rodziny do opieki nad ubezpieczonym, jeżeli

NW spowodował trwałą niezdolność do wykonywania pracy w zawodzie lub utrudniają egzystencję i codzienne funkcjonowanie w życiu;

 koszty dostosowania samochodu, wnętrza mieszkania lub domu mieszkalnego – koszty, które zostały poniesione na przebudowę

łazienki lub kuchni, poszerzenie drzwi do mieszkania lub domu mieszkalnego oraz usunięcie progów w drzwiach i zamontowanie uchwytów

pomocniczych. W przypadku dostosowania samochodu to koszty, które zostały poniesione na montaż i adaptację techniczną pojazdu;

 koszty przeszkolenia psa asystującego – koszty poniesione przez ubezpieczonego na zakup i przeszkolenie lub przeszkolenie psa

przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej, psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, psa szkolonego do pomocy osobom

niesłyszącym;

 koszty kursów, szkoleń lub studiów – koszty poniesione przez ubezpieczonego, które poniósł przed wypadkiem, na kursy, szkolenia lub

studia, a po wypadku nie mógł w nich uczestniczyć ani w formie stacjonarnej, ani zdalnej;

 koszty poniesione na czynsz i media w związku z czasową niezdolnością do pracy – koszty, które wypłacimy nieszczęśliwy wypadek

spowodował niezdolność ubezpieczonego do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, ale maksymalnie przez 90 dni. Koszty dotyczą

regularnych comiesięcznych opłat rachunków za: czynsz, wodę, gaz, energię elektryczną, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, abonament

internetowy, telewizję cyfrową, kablową, abonament radiowo-telewizyjny.

Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – ważniejsze definicje świadczeń
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalamy po tym, jak określimy stopnień uszczerbku na
zdrowiu na podstawie Tabeli norm procentowego uszczerbku na zdrowiu (tzw. duża tabela).

Świadczenie jest równowartością %uszczerbku na zdrowiu do wybranej sumy ubezpieczenia.

Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – zasady i wypłaty świadczeń 
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych – nawet takich, które wystąpiły nagle (za

wyjątkiem udaru mózgu i zawału serca, które nie były spowodowane wcześniejszymi stanami

chorobowymi);

 następstwa drugiego i kolejnych zawałów serca oraz drugiego i kolejnych udarów mózgu oraz

pierwszego udaru mózgu lub pierwszego zawału serca, jeżeli spowodowały je stany chorobowe,

które lekarz zdiagnozował wcześniej;

 uszkodzenia ciała w wyniku leczenia, szczepienia lub zabiegów leczniczych, bez względu na to, kto

je wykonywał

 utracone korzyści i starty materialne związane z nieszczęśliwym wypadkiem

Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – podstawowe wyłączenia 
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

Wybrane zdarzenia nie objęte odpowiedzialnością to zdarzenia:

 do których dochodzi w wyniku umyślnego działania ubezpieczonego lub uprawnionego. Dotyczy to też działania, 

które polega na popełnieniu lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa, popełnienia samobójstwa, samookaleczania 

się lub świadomego spowodowania rozstrój zdrowia;

 do których dochodzi, gdy ubezpieczony jest:

• w stanie nietrzeźwości;

• pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu – jeżeli 

wiadomo, że lek wpływa na zdolności psychomotoryczne lub wskazują na to informacje na opakowaniu lub w 

ulotce dołączonej do leku;

• pod wpływem środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;

• do których dochodzi, gdy ubezpieczony prowadzi pojazd po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, bez 

wymaganych uprawnień lub niezgodnie z zasadami użytkowania, które określił producent albo przepisy prawa;

 powstałe:

• w następstwie urazów wysiłkowo-przeciążeniowych, w tym wszelkiego rodzaju przepuklin i wypuklin w obrębie 

narządu ruchu (m.in. dyskopatii i grup mięśniowych w obrębie kończyn), a także w obrębie powłok ciała (m.in. 

przepukliny brzuszne, mosznowe);

• w wyniku zwichnięcia stawu, jeżeli masz postawioną diagnozę nawykowego, nawracającego zwichnięcia tego 

stawu;

• w wyniku wojny, wojny domowej, rebelii, powstania, konfiskaty wojennej, nacjonalizacji, wprowadzenia stanu 

wojennego lub wyjątkowego; 

• w wyniku oddziaływania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych, maserowych, pola magnetycznego 

lub elektromagnetycznego, azbestu oraz skażenia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego lub 

napromieniowania;

Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – podstawowe wyłączenia cd.
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„ryzyka nazwane”
ryzyko główne

 Powstałe c.d.:

• w wyniku posługiwania się bronią oraz udziału w polowaniach;

• w wyniku posługiwania się wszelkiego rodzaju materiałami wybuchowymi, pirotechnicznymi;

• w wyniku pełnienia obowiązków wojskowych przez jakiekolwiek służby mundurowe podczas działań wojennych, 

konfliktów zbrojnych;

• udziału czynnego w bójce, zamieszkach, rozruchach, aktach terroru lub sabotażu;

• kiedy bierzesz czynny udział w zawodach pojazdów silnikowych (w tym żużlowych, kartingowych, i 

samochodowych), rajdach, jazdach próbnych i testowych oraz gdy wykonujesz zadania kaskaderskie;

• Kiedy uprawiasz lub gdy się uczysz sportów i sztuk walki, innych, niż te, które wskazaliśmy w definicji aktywności 

fizycznych z grupy I i z grupy II;

• podczas uprawiania aktywności fizycznych z grupy III;

• podczas uprawiania aktywności fizycznych z grupy II, chyba, że ryzyko zostało rozszerzone i opłacona została z 

tego tytułu dodatkowa składka; 

• w wyniku chorób, wad wrodzonych lub rozwojowych, gdy miały wpływ na powstanie obrażenia urazowego;

• na skutek leczenia usprawniającym;

• w następstwie uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem lub zabiegami leczniczymi, bez względu kto je 

wykonywał.

Klauzula nr 2 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – podstawowe wyłączenia cd.



Dodatkowe klauzule w pakiecie
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Klauzula nr 3 - Ubezpieczenie kosztów leczenia i rehabilitacji NW – zakres 

Koszty objęte ochroną Wysokość świadczenia

 pobyt w szpitalu, leczenie szpitalne, operacje

Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, którą 

wskazujemy w dokumencie ubezpieczenia (polisie)

 wizyty lekarskie

 badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne, leczenie w komorze 

dekompresyjnej i zbiegi krioterapii

 zakup lekarstw i środków opatrunkowych

 transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

 rehabilitacja – konsultacje i zabiegi, w tym dogoterapia i hipoterapia

 operacje plastyczne związane z usunięciem oszpeceń po 

nieszczęśliwym wypadku

 odbudowa stomatologiczna zębów 500 zł na jeden ząb

 Ubezpieczenie jest dostępne dla umów krótko i długoterminowych



Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia

Świadczenie za pobyt w szpitalu

w następstwie NW

Wypłacimy je:

 od 3. dnia pobytu w szpitalu za okres nie dłuższy niż 180 dni pobytu,

 jeżeli leczenie w szpitalu jest w związku z NW powstałym w okresie ubezpieczenia, na podstawie

skierowania od lekarza

Świadczenie wypłacamy za każdorazowy pobyt w szpitalu w wyniku tego samego zdarzenia

ubezpieczeniowego.

Gdy pobyt w szpitalu jest drugi lub kolejny raz w związku z tym samym NW – wypłacimy świadczenie od

1. dnia pobytu w szpitalu.

Świadczenie za pobyt na OIOM podczas

hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego

wypadku

Jego wysokość jest taka sama jak wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu w następstwie

nieszczęśliwego wypadku.

Wypłacimy je, jeśli podczas pobytu w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem przebywał na

oddziale OIOM maksymalnie przez 14 dni

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu

w następstwie NW

Wypłacimy je, jeśli bezpośrednio po zakończeniu pobytu w szpitalu, za który należny jest dzienny zasiłek

szpitalny, ubezpieczony musi przejść rekonwalescencję, która trwa nieprzerwanie 31 dni

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK
Klauzula nr 4 - Ubezpieczenie pobytu w szpitalu w następstwie NW – zakres 

 Ubezpieczenie jest dostępne dla umów krótko i długoterminowych



Klauzula nr 5 – Czasowa niezdolność do pracy lub nauki w następstwie NW – zakres 

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia

Świadczenie czasowej niezdolności do pracy

lub nauki, jeśli jest wynikiem NW

 wypłacane jako dzienny zasiłek za okres niezdolności do pracy/nauki

 na podstawie zaświadczenia lekarskiego za okres nie dłuższy niż 90 dni.

• od 14. dnia leczenia, jeżeli nie przebywasz w szpitalu

• od 1. dnia pobytu w szpitalu
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 Ubezpieczenie nie jest dostępne dla umów krótkoterminowych (minimalny okres ubezpieczenia dla którego można wykupić

ubezpieczenie to 1 rok)



Klauzula nr 6 – Onkowsparcie – zakres 

Rodzaj świadczenia Zakres ochrony

Świadczenie z tytułu zachorowania na 

nowotwór złośliwy lub in situ,

zakwalifikowany do aktualnie obowiązującej 

w dniu zawarcia umowy Międzynarodowej 

Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych – ICD 

Rozdziały  „Nowotwory złośliwe” oraz 

„Nowotwory in situ”  

Wypłacamy świadczenie za zdiagnozowanie w okresie ochrony nowotwory – zgodnie z ICD:

 Nowotwory złośliwe C00-C97 (łącznie 93 typów), z wyjątkiem: 

C76 Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym

C77 Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych

C78 Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego

C79 Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu

C80 Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia

 Nowotwory in situ D00-D07 (łącznie 6 typów) r, z wyjątkiem:

D03 Czerniak in situ,

D04 Rak in situ skóry

D09 Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu.

Organizacja i pokrycie badań genetycznych 

(za pośrednictwem Centrum Alarmowego)

Ochrona dla Ubezpieczonego i jego dzieci (także tych, które nie są objęte ochroną).

 Dla ubezpieczonego - gdy zostały one zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie

 Dla dzieci – gdy istnieje u nich ryzyko dziedziczenia i obciążenia genetycznego w związku z

chorobą rodzica
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 Suma ubezpieczenia wskazana w umowie (polisie)

 Ubezpieczenie przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 65 roku życia

 Karencja wynosi 90 dni od dnia rozpoczęcia ochrony

 Ubezpieczenie nie jest dostępne dla umów krótkoterminowych (minimalny okres ubezpieczenia dla którego można

wykupić ubezpieczenie to 1 rok)



Klauzula nr 6 – Onkowsparcie – wyłączenia  

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Nie  odpowiadamy za:

 nowotwory powstałe w wyniku skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego bądź napromieniowania;

 dysplazje i zmiany przedrakowe

 nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu wskazane w ICD (C76–C80):

C76 Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym; C77 Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy 

węzłów chłonnych; C78 Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego; C79 Wtórny nowotwór złośliwy o 

innym umiejscowieniu; C80 Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia

 nowotwory in situ wskazane w ICD: D03 Czerniak in situ; D04 Rak in situ skóry oraz D09 Rak in situ o innym i nieokreślonym 

umiejscowieniu.

Nie odpowiadamy za zdarzenia:

 nadużywania lub spożywania alkoholu, leków lub innych środków działających na centralny ośrodek nerwowy;

 wad i chorób wrodzonych;

 zakażenia HIV lub zachorowania na AIDS ;

 zakażenia wirusem WZW typu C;

 poddania się eksperymentom lub zabiegom  medycznym oraz nieprzestrzegania zaleceń medycznych



Klauzula nr 7 – Ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej – zakres 

W ramach Ubezpieczenia eksperckiej opinii medycznej gwarantujemy:

1) analizę diagnozy lekarskiej i planu leczenia, które ustalił i zalecił lekarz prowadzący leczenie choroby;

2) diagnozę lekarską i plan leczenia w sytuacji, gdy nie ma jeszcze diagnozy ani opinii medycznej na temat dolegliwości

zdrowotnej (choroby lub urazu)

Ubezpieczenie obejmuje dolegliwości zdrowotne z zakresu:

 onkologii: wszystkie rodzaje nowotworów (także te, wyłączone w ramach Klauzuli nr 6 – Onkowsparcie)

 kardiologii i kardiochirurgii: choroba niedokrwienna serca, zawał serca, zaburzenia rytmu serca (arytmia), niewydolność 

serca, choroby zastawek serca, wrodzone wady serca, kardiomiopatie, choroby osierdzia, choroby aorty, choroby 

naczyniowe;

 neurologii i neurochirurgii: guzy mózgu, choroby neuronaczyniowe, zaburzenia neuroendokrynne, choroby podstawy 

czaszki, choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, choroby kręgosłupa i mózgu, które wynikają z urazu;

 ortopedii: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie kaletki maziowej, bóle i urazy 

łokcia, fibromialgia, bóle i urazy stopy, złamania, bóle i urazy biodra, bóle i urazy kolana, bóle i urazy dłoni, przewlekłe bóle 

kręgosłupa, kifoza i skolioza, bóle i urazy szyi, osteoporoza, choroba Pageta kości, bóle i urazy barku;.

 Limit to 2 eksperckie opinie medyczne w rocznym okresie ubezpieczenia

 Karencja wynosi 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony

 Świadczenie organizowane bezgotówkowo przez Centrum Alarmowe

 Ubezpieczenie nie jest dostępne dla umów krótkoterminowych (minimalny okres ubezpieczenia dla którego można wykupić

ubezpieczenie to 1 rok)
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Klauzula nr 8 – Ubezpieczenie poważnego zachorowania – zakres 

W ramach ubezpieczenia ochroną objęte jest 16 zachorowań (każda z chorób szczegółowo zdefiniowana w OWU):

 Anemia aplastyczna
 Choroba Alzheimera,
 Choroba Parkinsona
 Choroba Leśniowskiego – Crohna
 Choroba Creutzfeldta - Jakoba
 Dystrofia mięśniowa
 Niewydolność nerek
 Niewydolność wątroby

 Porażenie kończyn
 Stwardnienie rozsiane
 Sepsa
 Śpiączka
 Udar mózgu
 Utrata wzroku
 Utrata słuchu
 Zawał serca
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 Poważne zachorowanie musi zostać zdiagnozowane po raz pierwszy w okresie ochrony ubezpieczeniowej

 Wypłacamy je jednorazowo, niezależnie od liczby poważnych zachorowań

 Suma określona jest w umowie ubezpieczenia

 Wypłata jest tylko za jedną chorobę z katalogu chorób i wyczerpuje s.u. w całości dla tego ubezpieczenia

 Karencja wynosi 60 dni od dnia rozpoczęcia ochrony

 Ubezpieczenie nie jest dostępne dla umów krótkoterminowych (minimalny okres ubezpieczenia dla którego można wykupić ubezpieczenie

to 1 rok)



Klauzula nr 8 – Ubezpieczenie poważnego zachorowania – podstawowe wyłączenia 

Pakiet Na wszelki wypadek

Nie odpowiadamy za poważne zachorowania będące następstwem:

 nadużywania alkoholu, leków lub innych środków działających na centralny ośrodek nerwowy

 wad i chorób wrodzonych

 zakażenia Ubezpieczonego HIV lub choroby AIDS

 poddania się eksperymentom lub zabiegom medycznym poza kontrolą lekarza oraz nieprzestrzegania zaleceń medycznych

 uprawiania przez Ubezpieczonego aktywności fizycznych z grupy II.



Klauzula nr 9 – Ubezpieczenie pobytu w szpitalu wskutek choroby – zakres 

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia

Świadczenie za pobyt w szpitalu w następstwie

choroby

Wypłacimy je:

 od 5. dnia pobytu w szpitalu za okres nie dłuższy niż 90 dni pobytu,

 jeżeli leczenie w szpitalu jest w związku z chorobą zdiagnozowaną w okresie ubezpieczenia, na

podstawie skierowania od lekarza,

Świadczenie wypłacamy za każdorazowy pobyt w szpitalu w wyniku tego samego zdarzenia

ubezpieczeniowego.

Pobyt w szpitalu drugi lub kolejny raz w związku z tą samą chorobą – wypłacimy to świadczenie od 1.

dnia pobytu w szpitalu.

Świadczenie za pobyt na OIOM podczas

hospitalizacji w następstwie choroby

Jego wysokość jest taka sama jak wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu w następstwie choroby.

Wypłacimy je, jeśli podczas pobytu w szpitalu w związku z chorobą ubezpieczony będzie przebywał na

oddziale OIOM maksymalnie przez 14 dni

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu w

następstwie choroby

Wypłacimy je, jeśli bezpośrednio po zakończeniu pobytu w szpitalu, za który należny jest dzienny zasiłek

szpitalny i koniecznym jest przejście rekonwalescencji, która trwa nieprzerwanie 31 dni

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

 Ubezpieczenie nie jest dostępne dla umów krótkoterminowych (minimalny okres ubezpieczenia dla którego można wykupić

ubezpieczenie to 1 rok)



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Do wyboru są 3 warianty usług Assistance - w zależności od sposobu aktywności ubezpieczonego:

 Assistance Zdrowie

 Assistance Opieka – dodatek do assistance Zdrowie

 Assistance Aktywność – dodatek do assistance Zdrowie

 Ubezpieczenie jest dostępne dla umów krótko i długoterminowych

Assistance Opieka i Assistance Aktywność można wybrać pod warunkiem wyboru usług

Assistance Zdrowie



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Tabela nr 1 Assistance Zdrowie (8 gwarantowanych usług)

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Pomoc i usługi, jakie

udzielamy

Sytuacje, w jakich udzielamy Ci pomocy w okresie ubezpieczenia Limity lub liczba pomocy lub usługi w 

okresie ubezpieczenia

Internistyczne

telekonsultacje

lekarskie

Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorujesz i będziesz

potrzebować pomocy internisty lub pediatry, zorganizujemy i opłacimy koszty takiej teleporady.

3 konsultacje na 1 ubezpieczonego

na jedno i wszystkie zdarzenia

Specjalistyczne

telekonsultacje

lekarskie

Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorujesz i będziesz

potrzebować specjalistycznej konsultacji, zorganizujemy i opłacimy koszty teleporady z kardiologiem,

endokrynologiem, onkologiem, lekarzem rodzinnym, ginekologiem, alergologiem, wenerologiem, położną,

pulmonologiem, dietetykiem, dermatologiem, ortopedą, diabetologiem.

2 konsultacje na 1 ubezpieczonego na 

jedno i wszystkie zdarzenia

Pomoc psychologa jeżeli w wyniku traumatycznej sytuacji mającej miejsce w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej

wymagana jest pomoc psychologa lub psychiatry zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyt

psychologicznych. Za sytuację traumatyczną rozumiemy wystąpienie u ubezpieczonego lub jego osoby

bliskiej przypadków: śmierć, próba samobójcza, zdiagnozowanie poważnego zachorowania

3 konsultacje na 1 ubezpieczonego –

wizyta stacjonarna lub online na 

jedno i wszystkie zdarzenia

Infolinia medyczna jeżeli w okresie ubezpieczenia ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachoruje,

umożliwiamy przeprowadzenie rozmowy z Lekarzem Centrum Alarmowego, który udzieli ustnej

informacji co do dalszego postępowania po wypadku lub chorobie. Informacje udzielone przez Lekarza

Centrum Alarmowego nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum

Alarmowego uzyskasz:

a) informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach

leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów;

b) informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań;

c) informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami,

możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) .

Bez limitu



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Tabela nr 1 Assistance Zdrowie (8 gwarantowanych usług) c.d

Infolinia

weterynaryjna

Za pośrednictwem Centrum Alarmowego gwarantujemy:

a) informacje o lecznicach całodobowych,

b) informacje o specjalistycznych poradniach weterynaryjnych,

c) informacje o sklepach ze specjalistyczną karmą,

d) informacje odnośnie żywienia zwierząt, profilaktyki i problemów behawioralnych;

Bez limitu

Organizacja

procesu

dostosowania

społecznego po

nieszczęśliwym

wypadku

W przypadku, gdy w okresie ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,

który spowoduje trwałą niepełnosprawność i konieczne będzie dostosowanie do życia po tym

wypadku, za pośrednictwem Centrum Alarmowego uzyska:

a) informacje o kursach użytkowania wózka inwalidzkiego;

b) pomoc w skontaktowaniu się z fundacjami wsparcia, które pomagają w dostosowaniu społecznym;

c) pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego;

Bez limitu



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Tabela nr 1 Assistance Zdrowie (8 gwarantowanych usług) c.d

Cyberbezpieczeństwo Pomożemy przy:

1) zwiększeniu bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, czyli:

a) ustawienia hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu;

b) zabezpieczenia konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej;

c) przeanalizowania lokalizacji logowania do konta przez inne osoby (nieautoryzowany dostęp);

d) ustawienia prywatności (profile publiczne, prywatne);

e) usunięcia niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam;

f) procesowania ewentualnych płatności w sieci;

g) skonfigurowania powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont;

h) szyfrowania wiadomości z powiadomieniami;

i) zorganizujemy i pokryjemy koszty zdalnej pomocy specjalisty IT, którego zadaniem będzie usunięcie lub

zatrzymanie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Tobie na Twoim

urządzeniu;

2) w przypadku włamania na konto na portalu społecznościowym Poinformujemy:

a) jak postępować po kradzieży danych;

b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości internetowej;

c) kogo zawiadomić o włamaniu;

d) jakich dokumentów potrzebujesz, aby odzyskać profil;

e) e) jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

4 interwencje w stosunku do

zdarzeń, w jakich udzielamy

pomoc
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Pakiet Na wszelki wypadek

Tabela nr 1 Assistance Zdrowie (8 gwarantowanych usług) c.d

Pomoc

psychologiczna i

prawna

W sytuacji, gdy w okresie udzielanej ochrony doznasz lub będziesz ofiarą:
1) znieważenia lub zniesławienia w sieci;
2) cyberbullingu, cybermobbingu (gnębienie w wirtualnej przestrzeni);
3) agresywnego, obraźliwego działania w sieci (np. komentarze lub opinie na temat Twojej osoby);
4) rozpowszechniania o Tobie nieprawdziwych lub niepożądanych prywatnych informacji w sieci lub rozpowszechnianie w sieci

Twoich zdjęć;
5) deepfake (czyli techniki obróbki obrazu, której istnieje możliwość dopasowania twarzy do innego ciała);
6) szantażu;
7) innych działań przemocowych w sieci w stosunku do Ciebie

1) Zorganizujemy dla Ciebie konsultacje psychologiczne – w formie wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej lub czatu online albo w formie
odpowiedzi mailowych;
2) Zapewnimy Ci odpowiednie wsparcie prawne - w formie porady telefonicznej, w procesie:
a) interwencyjnym;
b) zgłoszenia przypadku do organów ścigania;
c) zawezwania do zaprzestania działań;
d) zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza;
e) żądania blokady konta mailowego lub społecznościowego;
f) wezwania do naprawienia szkody.
1. Pomożemy także i wesprzemy Cię - w formie przekazania wzoru pisma, przy:
a) sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia

w sieci;
b) opracowaniu dokumentów do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa;
c) konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy zachowania.

Porady udzielamy do 24 h od zgłoszenia.
Konsultacje psychologiczne lub zgłoszenie problemu prawnego organizujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 z wyjątkiem dni 
wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia

2 sytuacje 

w ramach jednej stuacji

gwarantujemy: 

a) 2 konsultacje po 30 min 

wsparcia psychologicznego; 

b) nielimitowane wsparcie 

prawne;



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Tabela nr 2 Assistance Opieka (13 gwarantowanych usług)

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Pomoc i usługi, jakie

udzielamy

Sytuacje, w jakich udzielamy Ci pomocy w okresie ubezpieczenia Limity lub liczba pomocy lub

usługi w okresie

ubezpieczenia

Teleopieka

kardiologiczna

Jeśli w okresie udzielanej ochrony zdiagnozowano u Ciebie po raz pierwszy chorobę lub dolegliwości kardiologiczne, zorganizujemy i

opłacimy wynajem urządzeń do monitoringu pracy serca, serwis monitoringu, koordynację z usługami medycznymi i powiadomieniem

Centrum Alarmowego o zdarzeniach podczas monitorowania

do 6 000 zł, nieprzerwanie 

przez  3 miesiące w okresie 

udzielanej ochrony

Wizyta lekarza w

miejscu pobytu

ubezpieczonego

Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, zorganizujemy wizytę lekarską w miejscu Twojego pobytu oraz

opłacimy koszty dojazdu lekarza i jego honorarium. Ale nie pokryjemy kosztów dodatkowych badań diagnostycznych zleconych przez

lekarza podczas tej wizyty.

do 6 000 zł

Wizyta pielęgniarki

w miejscu pobytu

ubezpieczonego

Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi i będziesz potrzebować opieki pielęgniarskiej, zorganizujemy i

pokryjemy koszty wizyty pielęgniarki w miejscu Twojego pobytu, maksymalnie do wysokości ustalonego limitu. O celowości wizyty

pielęgniarki decyduje lekarz udzielający pomocy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

Dostarczenie leków Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi i zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego, będziesz

wymagał leżenia, opłacimy koszty dostarczenia do Ciebie leków zapisanych na receptę. Ale koszty lekarstw jest pokrywany przez Ciebie.

Transport medyczny Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, zorganizujemy i opłacimy transport z miejsca wypadku do

placówki medycznej.

Dostarczenie sprzętu

rehabilitacyjnego

Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi i zgodnie z zaleceniem lekarza będziesz wymagał leżenia oraz

będziesz potrzebował sprzętu rehabilitacyjnego wspomagającego Twoje leczenie, opłacimy koszty dostarczenia do Ciebie zaleconego

przez lekarza takiego sprzętu. Ale koszty zakupu lub wypożyczenia tego sprzętu jest pokrywany przez Ciebie.



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Tabela nr 2 Assistance Opieka (13 gwarantowanych usług) c.d.

Opieka nad dziećmi 

lub osobami 

starszymi/

niesamodzielnymi

Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi i zgodnie z zaleceniem lekarza będziesz

wymagał leżenia, albo przez co najmniej 5 dni będziesz przebywać w szpitalu, zorganizujemy i opłacimy koszty opieki nad

dzieckiem bądź dziećmi lub nad osobą starszą bądź niesamodzielną.

Dotyczy to:

1) osób, które z Tobą mieszkają i są wyłącznie pod Twoją opieką i

2) sytuacji, gdy nie ma żadnej innej osoby dorosłej, która może przejąć nad nimi opiekę.

Pokryjemy te koszty maksymalnie przez 7 dni tej opieki.

do 6 000 zł 

c.d.

Dostarczenie rzeczy 

osobistych do 

szpitala

Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorowaniu, w wyniku których będziesz przebywał w

szpitalu i nie będziesz miał ze sobą przedmiotów osobistych, potrzebnych do funkcjonowania podczas pobytu w szpitalu,

zorganizujemy i opłacimy koszty dostarczenia tych przedmiotów do Ciebie. Zrobimy to pod warunkiem, że zostaną one

udostępnione lub przekazane przedstawicielowi Centrum Alarmowego.

Pomoc w domu z 

zakresu napraw 

domowych

Jeśli o okresie udzielanej ochrony w miejscu Twojego zamieszkania dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia lub awarii

stałych elementów lub instalacji Twojego mieszkania lub budynku mieszkalnego, zorganizujemy i opłacimy koszty

dojazdu i pracy elektryka, ślusarza, hydraulika, szklarza, dekarza, stolarza.

Ale koszty materiałów niezbędnych do naprawy są pokrywane przez Ciebie. 

600 zł   

Organizacja i 

pokrycie kosztów 

pobytu w 

sanatorium

Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorowaniu, po których otrzymasz zalecenie do

dalszej rekonwalescencji w sanatorium, zorganizujemy i opłacimy koszty takiego pobytu. Z sanatorium możesz skorzystać tylko w

ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania.

do 3 000 zł i  tylko 1 jeden 

raz

Organizacja i 

pokrycie kosztów 

leczenia chorób 

odkleszczowych

Jeśli w okresie udzielanej ochrony zostaniesz ugryziony przez kleszcza, zorganizujemy i opłacimy:

1) wizyty u lekarza;

2) zalecone przez lekarza badania diagnostyczne;

3)           zakup antybiotyków, przepisanych przez lekarza.;

do 2 000 zł i  tylko 1 jeden 

raz
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Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Telerehabilitacja Jeśli w okresie udzielanej ochrony ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi i będziesz potrzebować ćwiczeń rehabilitacyjnych,

które możesz wykonywać w domu, zorganizujemy i opłacimy koszty wideoporady fizjoterapeuty.

Telerehabilitacja obejmuje:

1) porady i ćwiczenia do wykonania w domu samemu lub ze wsparciem innej osoby, które mają na celu minimalizowanie lub

usuwanie stanów bólowych, w tym bólu głowy, szyi, kręgosłupa, biodra, stawów;

2) porady i ćwiczenia oraz kontrola postępów w rehabilitacji po skręceniach, zwichnięciach i złamaniach;

3) porady i ćwiczenia po wszczepieniu endoprotezy.

Z telerehabilitacji możesz skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 10.00 – 14.00, na

podstawie zgłoszeń do Centrum Alarmowego, który przyjmuje je całodobowo.

Aby skorzystać z telerehabilitacji, potrzebujesz mieć:

1) urządzenie z dostępem do internetu z dowolnym systemem operacyjnym, który umożliwiają korzystanie z przeglądarki

internetowej;

2) zainstalowaną przeglądarkę internetową w dowolnej wersji (pamiętaj, że wybór wersji może mieć wpływ na jakość połączenia);

Telerehabilitację organizujemy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia jej potrzeby.

3 wideoporady po 30 

min na każde zdarzenie

Tabela nr 2 Assistance Opieka (13 gwarantowanych usług) c.d.
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Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Organizacja

procesu leczenia

i rehabilitacji po

nieszczęśliwym

wypadku

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, powstałego w okresie udzielanej ochrony, będziesz wymagał dalszego leczenia lub

rehabilitacji:

1) zorganizujemy proces leczenia i rehabilitacji oraz znajdziemy placówkę medyczną zlokalizowaną najbardziej dogodnie dla Ciebie,

specjalizującą się w danym rodzaju leczenia i rehabilitacji,

2) ustalimy dla Ciebie terminy badań i sesji rehabilitacyjnych,

3)            zorganizujemy wizyty, badania lub zabiegi zgodnie z tabelą  poniżej

1 raz na każdy 

nieszczęśliwy 

wypadek

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW (10 specjalizacji)

chirurg 

okulista

otolaryngolog

ortopeda 

kardiolog 

neurolog

pulmonolog 

lekarz rehabilitacji 

neurochirurg 

psycholog

Tabela nr 2 Assistance Opieka (13 gwarantowanych usług) c.d.
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ZABIEGI AMBULATORYJNE

AMBULATORYJNE ZABIEGI CHIRURGICZNE

- Proste nacięcie i usunięcie ciała obcego, tkanek podskórnych 

- Nacięcie i drenaż krwiaka, zbiornika płynu surowiczego lub innego zbiornika 

płynu 

- Usunięcie szwów 

- Zmiana opatrunku 

- Nakłucie stawu, aspiracja lub wstrzyknięcie – mały staw lub kaletka (np. palce u 

rąk lub nóg) 

- Nakłucie stawu, aspiracja lub wstrzyknięcie – średniej wielkości staw lub kaletka (np. staw 

skroniowo-żuchwowy, barkowo-obojczykowy, nadgarstek, staw łokciowy lub skokowy, 

kaletka maziowa wyrostka łokciowego)

- Nakłucie stawu, aspiracja lub wstrzyknięcie – duży staw lub kaletka (np. staw ramienny, 
biodrowy, kolanowy, kaletka barkowa)

AMBULATORYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE

- Usunięcie ciała obcego, śródnosowe

AMBULATORYJNE ZABIEGI OKULISTYCZNE

- Usunięcie ciała obcego – z wnętrza gałki ocznej, z przedniej komory oka lub 
soczewki 

- Usunięcia ciała obcego lub złogu w obrębie układu łzowego, przewody łzowe 

AMBULATORYJNE ZABIEGI ORTOPEDYCZNE

- Zamknięte nastawienie zwichnięcia bez znieczulenia (stawy małe – np. 

nadgarstka, kostki, ręki, stopy, palców) 

- Zamknięte nastawienie zwichnięcia bez znieczulenia (stawy duże – np. bark, 

biodro, kolano, łokieć) 

- Zamknięte nastawienie zwichnięcia w stawie ze znieczuleniem (stawy małe – np. 

nadgarstka, kostki, ręki, stopy, palców) 

- Zamknięte nastawienie zwichnięcia w stawie ze znieczuleniem (stawy duże – np. 

bark, biodro, kolano, łokieć) 

- Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na całą kończynę dolną 

- Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej –
podudzie 

- Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, od barku do ręki (ramienny) 

- Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, od łokcia do palca (przedramienia) 

- Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, ręka i dolne przedramię (opatrunek 

rękawiczkowy) 

- Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, palec (np. przykurcz) 

- Usunięcie lub podzielenie opatrunku gipsowego (kończyna górna) 
- Usunięcie lub podzielenie opatrunku gipsowego (kończyna dolna) 

Tabela nr 2 Assistance Opieka (13 gwarantowanych usług) c.d.



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Tabela nr 2 Assistance Opieka (13 gwarantowanych usług) c.d.

BADANIA LABORATORYJNE

- Morfologia krwi obwodowej, kompletna morfologia krwi obwodowej: Hgb, Hct, 

erytrocyty (RBC), leukocyty (WBC) oraz płytki krwi

- Morfologia krwi obwodowej, kompletna morfologia krwi 

obwodowej: Hgb, Hct, erytrocyty (RBC), leukocyty (WBC) oraz płytki krwi – z 

automatycznym zliczaniem odsetków leukocytów 

- Morfologia krwi obwodowej z rozmazem, ocena mikroskopowa oraz ręcznie 
wykonany wzór odsetkowy leukocytów 

- Morfologia krwi obwodowej, retikulocytoza – ręcznie 

- Szybkość opadania krwinek (OB – odczyn Biernackiego) – nieautomatycznie 
- Szybkość opadania krwinek (OB – odczyn Biernackiego) – automatycznie 

BADANIA RADIOLOGICZNE

- Czaszka

- Klatka piersiowa, jedna projekcja – czołowa PA

- Klatka piersiowa, dwie projekcje – czołowa PA i boczna

- Układ kostny twarzy w pozycji leżącej na boku)

- Żebra, jednostronne

- Żebra, obustronne

- Mostek
- Staw lub stawy mostkowo-obojczykowe

- Stawy barkowo-obojczykowe

- Kość ramienna

- Staw łokciowy

- Przedramię

- Ręka

- Palec (palce) ręki

- Biodro
- Kość udowa

ULTRASONOGRAFIA

- Badanie ultrasonograficzne, klatka piersiowa 
- Badanie ultrasonograficzne, jama brzuszna 

- Badanie ultrasonograficzne miednicy 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK)

REZONANS MAGNETYCZNY (MRI)



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Tabela nr 2 Assistance Opieka (13 gwarantowanych usług) c.d.

REHABILITACJA

- Ćwiczenia indywidualne – procedura terapeutyczna w obrębie jednego obszaru lub 

licznych obszarów, ćwiczenia terapeutyczne, które mają na celu zwiększać siłę i 

wytrzymałość, zakres ruchomości i giętkość

- Ćwiczenia grupowe (do 6 osób) – procedura terapeutyczna w obrębie jednego obszaru 

lub licznych obszarów, ćwiczenia terapeutyczne, które mają na celu zwiększać siłę i 

wytrzymałość, zakres ruchomości i giętkość 

- Techniki terapii manualnej (np. metody McKenziego, Cyriax, Mulligana i PNF) – jeden lub 

więcej obszarów, mobilizacje i manipulacje 

- Wyciągi – zastosowanie techniki w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów, 

trakcja mechaniczna 

- Rower (rotor), cykloergometr – zastosowanie techniki w obrębie jednego obszaru lub 

licznych obszarów 

- Kinezjotaping

- Techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów, diatermia 

- Techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów podczerwień 
(sollux) 

- Techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów, ultrafiolet 

- Techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów, ultradźwięki 

- Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów, 

jonoforeza 

- Galwanizacja 

- Elektrostymulacja 

- Tonoliza

- Prądy diadynamiczne 

- Prądy interferencyjne 

- Prądy Kotza

- Prądy Tens

- Prądy Traberta

- Impulsowe pole magnetyczne 

- Laseroterapia (skaner, punktowo) 

- Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów, 
okłady ciepłe lub zimne (termożele)



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Tabela nr 2 Assistance Aktywność (3 gwarantowane usługi)

Pomoc i usługi, jakie

udzielamy

Sytuacje, w jakich udzielamy Ci pomocy w okresie ubezpieczenia Limity lub liczba pomocy lub usługi w

okresie ubezpieczenia

Osobisty trener 

fitness

Jeśli po nieszczęśliwym wypadku, który powstał w okresie udzielanej ochrony, chcesz wrócić do formy fizycznej,

zorganizujemy i opłacimy trenera osobistego, który pomoże Ci wrócić do formy.
10 sesji po 45 min/ na zdarzenie

zwrot  kosztów 

Twojego udziału w 

zorganizowanych 

zajęciach i imprezach 

sportowych

Jeśli nieszczęśliwy wypadek lub choroba, powstałe w okresie udzielanej ochrony, uniemożliwią Ci czynne 

uczestnictwo w zajęciach lub imprezie sportowej, zwrócimy poniesione przez Ciebie koszty:

1) wpisowego (tzw. opłata startowa) wniesionego na poczet uczestnictwa w imprezie sportowej;

2) niewykorzystanego abonamentu na siłownię lub karty benefitowej;

poniesione za kursy typu szkółka narciarska czy szkółka sportów wodnych.

do 500 zł łącznie na zdarzenie.
Koszty zwracamy  1 raz w okresie 
ubezpieczenia



Klauzula nr 10 – Ubezpieczenie Assistance

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Tabela nr 2 Assistance Aktywność (3 gwarantowane usługi)

Pomoc i usługi, jakie

udzielamy

Sytuacje, w jakich udzielamy Ci pomocy w okresie ubezpieczenia Limity lub liczba pomocy lub usługi w

okresie ubezpieczenia

Assistance rowerowy 

i UTO

Jeśli w okresie udzielanej ochrony dojdzie do awarii lub wypadku podczas użytkowania roweru lub UTO, 
pomożemy Ci:

1. W przypadku awarii, polegającej na nagłym i niespodziewanym zablokowaniu prawidłowej pracy elementów lub 
zespołów roweru lub UTO, do której dochodzi z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, 
elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego:

1) w transporcie do najbliższego punktu ładowania po rozładowaniu baterii w trakcie jazdy w przypadku roweru lub 
UTO, które są Twoją własnością lub które wynajmujesz;

2) w transporcie Twojego roweru lub UTO do Twojego miejsca zamieszkania albo najbliższego punktu naprawczego 
w razie awarii, po której nie możesz jechać dalej;

3) w zorganizowaniu transportu Tobie i do 5 osób,  które Ci towarzyszą, do miejsca zamieszkania które wskażesz;
4) w naprawie koła w Twoim rowerze, w przypadku przebicia opony lub uszkodzenia koła; pomoc dotyczy dojazdu 

specjalisty, który naprawi uszkodzenie na miejscu lub zorganizujemy transport roweru do najbliższego punktu 
naprawczego, jeżeli nie można naprawić uszkodzenia na miejscu.

W przypadku Twojego wypadku na rowerze lub UTO, którym jest nagłe, niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, polegające 
na tym, ze zderzyłeś się z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, przeszkodami albo wywróciłeś się podczas jazdy i nie 
możesz jechać dalej:
1) w transporcie Twojego roweru lub UTO do Twojego miejsca zamieszkania albo najbliższego punktu naprawczego;
2) w zorganizowaniu transportu Tobie i do 5 osób,  które Ci towarzyszą, do miejsca zamieszkania które wskażesz;
3) w naprawie Twojego roweru lub UTO w punkcie naprawczym;
4)            w zapłacie wypożyczenia zastępczego roweru lub UTO do7 dni, w przypadku gdy Twój rower lub UTO są      
uszkodzone i znajdują się w punkcie naprawczym.

każda usługa do 500 zł, 1 raz w

okresie ubezpieczenia

naprawa koła w rowerze – do 200

zł, 1 raz w okresie ubezpieczenia



Klauzula nr 11 – Ubezpieczenie dziecka - zakres

 Wypłatę świadczeń ryczałtowych dedykowanych dziecku lub dzieciom

 Świadczenia dodatkowe i niezależne od świadczeń wymienionych w Klauzulach 1– 10

 Przeznaczone dla osób które nie ukończyły 18 rok życia

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Ochrona obejmuje:

 Ubezpieczenie nie jest dostępne dla umów krótkoterminowych (minimalny okres ubezpieczenia dla którego można wykupić

ubezpieczenie to 1 rok)



Klauzula nr 11 – Ubezpieczenie dziecka (10 świadczeń szkolnych) – zakres 

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Typ świadczenia Wysokość świadczenia

Pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenia przez owady (z wyjątkiem 
ugryzienia przez kleszcza)

300 zł

wypłacimy je jeżeli w związku z tym pogryzieniem dziecko przebywało w szpitalu co

najmniej 24 godziny.

Wypłacimy je raz w całym okresie ubezpieczenia niezależnie od liczby pogryzień i ukąszeń.

Atak padaczki

300 zł

wypłacimy je, jeżeli padaczka została zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ochrony

ubezpieczeniowej.

Wypłacimy je raz w całym okresie ubezpieczenia niezależnie od liczby ataków.

Wstrząśnienie mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku

500 zł

wypłacimy je jeżeli w związku wypadkiem, który doprowadził do wstrząśnienia mózgu,

dziecko przebywało w szpitalu co najmniej 3 dni.

Wypłacimy je raz w całym okresie ubezpieczenia niezależnie od liczby wypadków.

Pobyt w szpitalu w związku z zatruciem pokarmowym, zatruciem gazami, 
porażeniem prądem lub piorunem

500 zł – z pobyt w szpitalu z tytułu zatrucia gazami, porażenia prądem lub piorunem,

300 zł - za pobyt w szpitalu z tytułu zatrucia pokarmowego ;

Wypłacimy je raz w całym okresie ubezpieczenia niezależnie od liczby wypadków

Wypłacimy je jeżeli dziecko przebywało w szpitalu co najmniej 3 dni.



Klauzula nr 11 – Ubezpieczenie dziecka (10 świadczeń szkolnych) – zakres c.d

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Zwrot kosztów zakwaterowania rodzica lub opiekuna prawnego w związku z 

hospitalizacją dziecka wskutek NW lub choroby

1 000 zł

zwrócimy koszty, jakie rodzic lub opiekun prawny poniósł na zakwaterowanie w związku z

hospitalizacją dziecka. Zwrócimy je, jeżeli hospitalizacja odbywała się w szpitalu oddalonym

o co najmniej 50 km od miejsce zamieszkania, a rodzic lub opiekun prawny nie mógł

bezpłatnie przebywać w szpitalu z dzieckiem.

Zwrot kosztów za uszkodzone wskutek NW okulary korekcyjne, aparaty 

słuchowe lub ortodontyczne wskutek NW

300 zł

wypłacimy je jeżeli:

a) do uszkodzenia okularów, aparatu słuchowego lub ortodontycznego doszło wskutek

nieszczęśliwego wypadku;

b) za nieszczęśliwy wypadek wypłaciliśmy świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Świadczenie edukacyjne 

100 zł za każdy kolejny rozpoczęty okres 7 dni nieobecności w placówce oświatowej,

maksymalnie do kwoty 500 zł.

Wypłacimy je jeżeli w związku z nieszczęśliwym wypadkiem nie możesz uczęszczać do

placówki oświatowej przez minimum 15 szkolnych dni. Wypłata następuje począwszy od 15.

szkolnego dnia nieobecności



Klauzula nr 11 – Ubezpieczenie dziecka (10 świadczeń szkolnych) – zakres c.d. 

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

Osierocenie dziecka wskutek śmierci jednego lub obojga rodziców lub 

opiekunów prawnych (współubezpieczonych) w następstwie NW

5 000 zł

wypłacimy je jednorazowo prawnemu opiekunowi dziecka pod warunkiem, że śmierć

rodziców lub prawnych opiekunów nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od nieszczęśliwego

wypadku.

Wypłacimy je niezależnie o tego, czy w wyniku nieszczęśliwego wypadku zmarł rodzic czy

obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni

Operacja chirurgiczna lub operacja plastyczna 

1 000 zł

250 zł - za operację z tytułu wycięcia migdałków

Wypłacimy je jeżeli zdiagnozowanie choroby lub nieszczęśliwego wypadku powodującego

przeprowadzenie operacji chirurgicznej lub plastycznej nastąpiło w okresie ochrony

ubezpieczeniowej i operacja została zalecona przez lekarza.

Świadczenie z tytułu operacji plastycznej wypłacimy jeśli w wyniku choroby lub

nieszczęśliwego wypadku dziecko dozna oszpeceń lub okaleczeń.

Świadczenie wpłacimy raz, niezależnie od liczby przeprowadzonych operacji

Śmierć w wyniku choroby nowotworowej złośliwej dziecka

10 000 zł

Wypłacamy jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci Twoim rodzicom lub opiekunom prawnym,
jeżeli chorobę nowotworową złośliwą zdiagnozowano u Ciebie w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, a śmierć w jej wyniku nastąpi w ciągu 12 miesięcy od daty jej zdiagnozowania



Klauzula nr 12 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - zakres

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody wyrządzone w związku z 

wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Czynności życia prywatnego, których dotyczy to ubezpieczenie to m.in.: 

 opieka nad dziećmi lub osobami, którym z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie 

można przypisać winy;

 posiadanie i opieka zwierząt domowych, w tym posiadanie psa asystującego;

 korzystanie z zooterapii, a zwierzę wyrządzi szkodę z Twojej winy;

 uprawianie aktywności z grupy I lub posiadanie sprzętu do ich uprawiania;

 używanie rowerów, UTO, hulajnóg, wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych;

 pilotowanie dronów do lotów w ramach kategorii otwartej (zgodnie z przepisami Unii Europejskiej) i 

modele latające o masie do 5 kg w celach rekreacyjnych, zgodnie z przepisami prawa lotniczego.

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

 W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiadamy za zdarzenia, do których doszło w 

wyniku winy nieumyślnej i rażącego niedbalstwa.

 Ubezpieczenie jest dostępne dla umów krótko i długoterminowych



Klauzula nr 12 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – podstawowe wyłączenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 

czynności życia prywatnego.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. odpowiedzialności, gdy szkody:

 mają związek z posiadaniem lub użytkowaniem mieszkania, budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego lub jakiejkolwiek 

nieruchomości, także, gdy jesteś najemcą takiej nieruchomości;

 są wyrządzone sobie wzajemnie: Ty, inny ubezpieczony, którego ubezpieczamy razem z Tobą  na podstawie tej samej umowy i 

osoby bliskie;

 mają związek z wykonywaniem jakiejkolwiek pracy zarobkowej, wolnego zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej lub 

gospodarstwa rolnego;

 wynikają z posiadania lub użytkowania broni palnej;

 mają związek z działalnością polityczną, związkową, społeczną;

 powstają dlatego, że naruszono dobra osobiste (inne niż życie i zdrowie człowieka) lub prawa własności intelektualnej; 

 polegają na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, należności umownych (w 

tym zadatków i odszkodowań z tytułu odstąpienia od umowy) oraz należności publicznoprawnych; 

 polegają na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych, papierów wartościowych, dokumentów, nośników 

danych, planów, a także kart płatniczych i kredytowych; 

 Mają związek z dostępem do sieci komputerowych lub internetu lub korzystanie z nich oraz są skutkiem utraty danych 

niezależnie od rodzaju nośnika danych;

 powstały w wyposażeniu, którego używano lub które oddano do użytkowania na podstawie umowy najmu, podnajmu, 

dzierżawy, użyczenia, użytkowania, leasingu lub innej podobnej umowy – dotyczy to m.in. sprzętu sportowego, sprzętu 

elektronicznego, pojazdów oraz ich wyposażenia i rzeczy w nich;

 użytkowania sprzętu wodnego innego niż ten, który zdefiniowaliśmy w OWU, pojazdów mechanicznych, które podlegają 

obowiązkowi rejestracji;

 powstały w wyniku wandalizmu;

 Wynikają z przenoszenia chorób zakaźnych, a w przypadku posiadania zwierząt – także chorób zakaźnych odzwierzęcych;

 są czystą stratą finansową, czyli stratą, która nie jest szkodą na osobie ani szkodą w mieniu.

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK



ATUTY

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK



Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

 bardzo szeroki zakres ochrony w ramach ubezpieczenia wypadkowo – chorobowego,

 chronimy zdrowie i życie każdej osoby, bez względu na wiek, przez całą dobę, w kraju i za granicą,

 ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku, jego 

leczenia lub pobytu w szpitalu,

 w ramach ochrony zwrócimy nie tylko koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, ale również 

pokryjemy koszty zakupu środków wspomagających proces leczenia i przystosowania do życia po tym 

wypadku (np. wózek inwalidzki, gorset, protezę, w tym również bioniczną),

 ochrona obejmuje także pomoc i świadczenia związane z leczeniem choroby, jej diagnostyką, a także 

ekspercką opinię medyczną w zakresie jej leczenia choroby,

 w przypadku choroby nowotworowej lub innego poważnego zachorowania gwarancja otrzymania 

świadczenia, które będzie można przeznaczyć na jej leczenie,

Atuty



Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

 w ramach jednej polisy można ubezpieczyć swoje dzieci w takim zakresie jak siebie oraz dodatkowo 

rozszerzyć zakres o świadczenia dedykowane tylko dla nich (świadczenia szkolne),

 w zależności od stylu życia zapewniamy szeroki zakres usług assistance – aż 3 różne rodzaje gwarantowanych 

usług (łącznie aż  24 usługi assistance),

 gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie będzie można uczestniczyć w  kursach, szkoleniach lub studiach, 

zwrócimy ci koszty uczestnictwa w tych zajęciach,

 oferujemy bardzo wysokie sumy ubezpieczenia w dwóch ryzykach podstawowych – w ryzyku na wypadek 

śmierci i NW:

 do kwoty 300 000 zł na wypadek śmierci w wyniku NW,

 do kwoty 200 000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 sumy ubezpieczenia w ryzykach podstawowych mogą być różne - inna na wypadek śmierci, inna na 

wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 ochrona obejmuje także niezdolność do samodzielnej egzystencji do sumy ubezpieczenia na wypadek 

śmierci w wyniku NW (jedno z tych dwóch świadczeń),

Atuty



Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

 nieszczęśliwym wypadkiem jest także zawał serca, udar mózgu – w podstawowym zakresie ochrony bez 

zwyżki składki, jeżeli nie były spowodowane wcześniej zdiagnozowanymi stanami chorobowymi,

 w ryzyku trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia 

powstałe na skutek omdleń, zasłabnięć, epilepsji, chorób degeneracyjnych,

 w ramach ryzyka NW, gwarantowanych jest aż 10 różnych świadczeń (w wariancie rozszerzonym), 

 możliwość rozszerzenia ochrony ryzyk podstawnych aż o 10 dodatkowych ubezpieczeń (klauzul), 

 brak zwyżki za wiek osób ubezpieczonych, brak granicy wieku do ubezpieczenia,

 w zakresie ryzyk chorobowych brak ankiety medycznej do przystąpienia do ochrony,

 nowa, szeroka definicja i podział aktywności fizycznych – grypy I-III, grupa I jest objęta ochroną w 

podstawnym zakresie ubezpieczenia bez zwyżki składki, 

 ochrona obejmuje także wypadku związane z wykonywaniem pracy bez względu na jej charakter (poza OC).

Atuty



Dziękujemy

Dokument stanowi materiał szkoleniowy i jest własnością 

Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group

(Wiener) i służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

Nie należy udostępniać klientom. 

Nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego


