
 
 

Wybierz wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka 
 
 

Zakres i warunki ubezpieczenia powstałe 

w Następstwie Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 

Wariant ubezpieczenia 

dobry 
bardzo 

dobry 
wzorowy celujący 

Trwały uszczerbek na zdrowiu1 15 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 100 000 zł 

Pobyt w szpitalu2 50zł/dzień 60zł/dzień 70zł/dzień 200 zł/dzień 

Koszt leczenia 1 500 zł 2 500 zł 4 000 zł 10 000 zł 

Koszt rehabilitacji 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 10 000 zł 

Koszt operacji plastycznych 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 25 000 zł 

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu min. 3 dni) 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu) 700 zł 700 zł 700 zł 5 000 zł 

Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 5 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 19 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł 

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 65 000 zł 

Śmierć  rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek 
nieszczęśliwego  wypadku 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 20 000 zł 

Jednorazowe  świadczenie  z  tytułu ukąszenia, użądlenia  przez owady lub pogryzienia przez  psa3 100 zł 150 zł 150 zł 250 zł 

Wyczynowe uprawianie sportów - w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych  w 
szkole  i  poza szkołą  np. w  klubach  sportowych) tak 

Ochrona ubezpieczonego 1 rok / cały świat / 24 na dobę 

Pomoc assistance 1 rok / Polska / 24 na dobę 

Składka roczna za 1 osobę 33 zł 46 zł 55 zł 150 zł 

1 Trwały uszczerbek na zdrowiu – liczony jest w oparciu o system świadczeń proporcjonalnych co oznacza, że wypłata świadczenia równa jest iloczynowi sumy ubezpieczenia oraz 

wskaźnika procentowego uszczerbku ustalonego na podstawie „Tabel procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku” będących załącznikiem do oferty.  

2 Pobyt w szpitalu – pobyt ubezpieczonego w szpitalu, który trwał min. 24h, w trakcie którego ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo 

definicja „pobyt w szpitalu” zostaje rozszerzona o pobyt w szpitalu z powodu choroby. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby płatne jest od pierwszej doby pobytu 

w szpitalu przez maksymalnie 30 dni w roku polisowym. Pobyt w szpitalu z powodu choroby musi trwać min. 24h. 

3 Świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia może być wypłacone 1 raz w roku polisowym. Podstawą do wypłaty świadczenia z tego tytułu jest pobyt w 

szpitalu (w następstwie pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia) trwający min. 24 h. 

 
Ogólne warunki ubezpieczenia, dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz dystrybutorze dostępne u ubezpieczającego.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oświadczam, że przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia oraz wyrażeniem zgody na opłacenie 
składki otrzymałem/am warunki umowy ubezpieczenia, w tym dokument zawierający informacje o 
produkcie ubezpieczeniowym, informacje o dystrybutorze oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków GRONO NR 3/12 przyjęte uchwałą Zarządu Avivy Towarzystwa 
Ubezpieczeń Ogólnych SA z dnia 14.12.2016.  
 
 
 

Imię i nazwisko Ubezpieczonego (ucznia)_________________________________________________  
 
 
 

Wariant _______________________       Składka _____________________ 
 
 
 
Podpis*___________________________________________  
 

W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica/opiekuna 


