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➢ Chronimy osoby do 26. roku życia, np. uczniów w szkołach oraz innych placówkach oświatowych.  

➢ Świadczymy ochronę przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę (wyjątek to powtórna opinia medyczna i poważne 
zachorowanie oraz świadczenie assistance – pomoc w chorobie, w których obowiązuje 30 dni karencji).  

➢ Odpowiadamy za wypadki w Polsce oraz za granicą, w szkole, poza nią, a także w trakcie wyczynowego uprawiania 
sportu (nie dotyczy rodzica ubezpieczonego dziecka). 

➢ Pomagamy w trudnych sytuacjach – organizujemy i pokrywamy koszty usług assistance i usług medycznych. 

   

SUMA UBEZPIECZENIA 20 000 zł 

Śmierć obojga rodziców ubezpieczonego w tym samym wypadku  4 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 20 000 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku (wypłacamy świadczenie od 1% do 100% SU – za każdy 

1% uszczerbku na zdrowiu jest 1%, według Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

wypadku) 

200zł za 1% uszczerbku na 

zdrowiu 

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku, pokrywamy koszty m.in.: 

Do 300zł 

• wynagrodzenia lekarskiego i pielęgniarskiego, w tym leczenia stomatologicznego 

• leczenia stomatologicznego,  

• operacji plastycznych,  

• wykonania zdjęć rentgenowskich, USG, 

• rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym oraz wypożyczania lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku 400 zł 

Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa i inne zwierzęta 400 zł 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji 200 zł 

Powtórna opinia medyczna (organizujemy i pokrywamy koszty ekspertyzy zagranicznego lekarza 

specjalisty oraz wskazujemy zagraniczne ośrodki medyczne zajmujące się danym poważnym 

zachorowaniem) 

Odpowiadamy za 1 zdarzenie 

Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci (zapewniamy pomoc w usunięciu niepożądanych treści w 

Internecie, wsparcie psychologa oraz informacje o możliwościach obrony swoich praw w postępowaniu 

sądowym) 

Odpowiadamy za 2 zdarzenia 

Świadczenia assistance po wypadku,  pokrywamy koszty za usługi takie, jak:  

max. 2000 zł 

• konsultacje z wybranymi lekarzami specjalistami,  

• wizyta lekarza internisty lub lekarza rodzinnego (również domowa),  

• transport medyczny oraz dostarczanie leków 

• konsultacja psychologa oraz domowe wizyty pielęgniarskie 

• badania ambulatoryjne, radiologiczne, ultrasonografia  i specjalistyczne (TK i rezonans magnetyczny), 

• korepetycje lub opieka nad ubezpieczonym 

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku płacimy za każdy dzień pobytu (do 180 dni) 50 zł 

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/ hotelu w przypadku pobytu 

ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku za dzień pobytu (do 180 dni) 
100 zł 

Poważne zachorowanie oraz świadczenie assistance – pomoc w chorobie wypłacamy 10 000 zł 

oraz świadczymy pomoc assistance w razie poważnego zachorowania  

10000zł oraz do 2000zł na 1 

poważne zachorowanie z 

uwzględnieniem limitów 

wskazanych w o.w.u. 

Świadczenie assistance w przypadku ukąszenia kleszcza organizujemy i pokrywamy lub 

zwracamy koszty: wizyty lekarskiej, badania na boreliozę, antybiotykoterapii  

do 500zł, odpowiadamy za 1 

zdarzenie 

Roczna składka 61 PLN 
 


