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ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

29zł 
SKŁADKA 
ROCZNA 

 

39zł 
SKŁADKA 
ROCZNA 

 

49zł 
SKŁADKA 
ROCZNA 

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (Łączna kwota świadczenia z 
wypłatą z tytułu śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku) 16 000 34 000 44 000 
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku  28 000 19 000 24 000 
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 2 000 2 000 2 000 
Trwały uszczerbek na zdrowiu-system świadczeń proporcjonalnych 
wartość za 1% 
w tym m.in. uszczerbek dotyczący uszkodzenia: 
-  głowy, twarzy, zębów, wzroku, słuchu, 
- kończyny górnej i dolnej (w tym skręcenia i złamania) 
- szyi, gardła, krtani, tchawicy, przełyku,  
- klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa,  
- skóry (blizny, oparzenia) 

12 000 
120 

15 000 
150 

20 000 
200 

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 (świadczenie płatne od  1-go dnia pobytu w szpitalu) 50/dzień 50/dzień 50/dzień 
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 
(świadczenie płatne od  1-go dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie 30 dni) 25/dzień 25/dzień 25/dzień 
Koszty leczenia, w tym koszty: 
- wizyt lekarskich , leczenia ambulatoryjnego, 
- nabycia lekarstw i środków opatrunkowych, 
- znieczulenia, wykonania badania rentgenowskiego,  
- badań laboratoryjnych i diagnostycznych, 
- pobytu w szpitalu, badań zabiegów i operacji, 
- wezwania karetki pogotowia lub przewozu do szpitala lub ambulatorium 

1 500 2 000 2 500 

Koszty rehabilitacji  1 500 2 500 3 000 
Koszty odbudowy stomatologicznej  
(pobyt w szpitalu/bez pobytu w szpitalu) 5 000/150 5 000/200 5 000/200 
Koszty operacji plastycznych 5 000 5 000 5 000 
Świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia (hospitalizacja 
24h) 100 100 150 
Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów 2 000 3 000 4 000 
Pomoc ASSISTANCE na terenie RP, w tym m.in.: 
- wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki  
- pomoc psychologa (do 500zł) 
- organizacja i pokrycie kosztów korepetycji(do 800zł),pobyt w szpitalu 
min.3 dni 

Tak Tak Tak 

Wyczynowe uprawianie sportów,  
- uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą np. w klubach Tak Tak Tak 

 

 

 


