
      

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPS NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECKA 

Przedmiotem ubezpieczenia są: zdrowie i życie Ubezpieczonego – w następujących elementach produktu: - 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które obejmuje: - 

 świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu; -  

 świadczenie progresywne; - 

  świadczenie z tytułu śmierci; -  

 świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego; 

 zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych;  

 zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy;   

 świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki;  

 zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;   

 jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady;  

 świadczenie szpitalne (SS);  

 świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego (SK);  

 świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego 

wskutek nieszczęśliwego wypadku (SR); - 

 świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego (PZ);  

 świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej (SN); -  

 zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku (ZB);  

 koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (KL), tj. koszty: - wizyt lekarskich, zabiegów 

ambulatoryjnych i operacji;   

 zakupu lekarstw i środków opatrunkowych;  

 transportu medycznego; - badań diagnostycznych;  

 odbudowy stomatologicznej zębów; - operacji plastycznych; - w zależności od wariantu ubezpieczenia   

 również koszty leczenia usprawniającego, tj. koszty terapii medycznej mającej na celu przywrócenie 

możliwie najpełniejszej sprawności psychofizycznej układu kostno-mięśniowo-nerwowego oraz 

wyeliminowanie zaburzeń i negatywnych reakcji psychicznych;  

Ochrona obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe w trakcie: 

 zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) 

oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS), 

 zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach 

sportowych, 

 uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów sportowych, organizacji, czy też uczestnictwa w 

zawodach i zgrupowaniach. 

 

Ubezpieczenie NNW – na całym świecie, przy czym ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek aktu 

terroru oraz uszczerbku na zdrowiu wskutek aktu terroru jest ograniczone do zdarzeń, które miały miejsce na 

terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej; 

Ochrona rozpoczyna się od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okres 

ubezpieczenia.   
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