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Śmierć na wskutek NW ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 15 000 zł 

Śmierć na wskutek NW na terenie placówki oświatowej 30 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 

100 % uszczerbku na zdrowiu 

1 % uszczerbku na zdrowiu 

 

15 000 zł 

150 zł 

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (w tym 

okulary korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł) 
do 4 500 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4 500 zł 

Pogryzienie przez psa 150 zł 

Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie (pobyt w szpitalu minimum 2 dni) 300 zł 

Rozpoznanie u ubezpieczonego sepsy – jednorazowo  3 000 zł 

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW 1 500 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki – jednorazowo  150 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo (pobyt w szpitalu 

minimum 3 dni) 
150 zł 

Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem 

lub piorunem (pobyt w szpitalu minimum 3 dni) 
750 zł 

Rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowica toksoplazmowa, 

wścieklizna) 
750 zł 
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Opcje dodatkowe – kumulacja świadczeń 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 10 000 zł 

Oparzenie w wyniku NW 

II stopnień 500 zł 

III stopnień 1 500 zł 

IV stopnień 2 500 zł 

Pobyt w szpitalu w wyniku NW 

Świadczenia płatne od pierwszego dnia 

(warunek minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu) 

40 zł / dzień 

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 

Świadczenia płatne od drugiego dnia 

(warunek minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu) 

40 zł / dzień 

Koszt leczenia w wyniku (NW poniesione na terytorium RP) do 1 200 zł 

Koszty rehabilitacji do 1 000 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku (poniesione na 

terytorium RP) 
500 zł 

Uciążliwe leczenie w wyniku NNW 50 zł 

Koszty poniesione na zakup leków do 300 zł 

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy do 1 500 zł 

 

 

Składka roczna z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu – 35 zł 


