ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMY UBEZPIECZENIA
OSZCZĘDNY

OPTYMALNY

MAKSYMALNY

PRESTIŻ

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek
wypadku komunikacyjnego

5 000 zł

5 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

10 000 zł
(50 000 zł za 100%
uszczerbku)

20 000 zł
(100 000 zł za 100%
uszczerbku)

30 000 zł
(150 000 zł za 100%
uszczerbku)

50 000 zł
(250 000 zł za 100%
uszczerbku)

5 000 zł

6 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku ( system progresji )
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego

4 000 zł

4 500 zł

6 000 zł

100 00 zł

(40 zł za dzień do 14 dni,
20 zł za dzień > 14 dni,
dodatkowo OIOM 40 zł
za każdy dzień
– max. przez 5 dni)

(45 zł za dzień do 14 dni,
22,50 zł za dzień > 14dni,
dodatkowo OIOM 45 zł
za każdy dzień
– max. przez 5 dni)

(60 zł za dzień do 14 dni,
30 zł za dzień > 14 dni,
dodatkowo OIOM 60 zł za
każdy dzień
– max. przez 5 dni)

(100 zł za dzień do 14 dni,
50 zł za dzień > 14 dni,
dodatkowo OIOM 100 zł
za każdy dzień
– max. przez 5 dni)

–

–

–

3 000 zł

500 zł

750 zł

1 000 zł

1 000 zł

–

–

–

20 000 zł

1 500 zł
(do 200 zł/ ząb)

1 500 zł
(do 200 zł/ ząb)

1 500 zł
(do 200 zł/ ząb)

1 500 zł
(do 200 zł/ ząb)

Koszty leczenia Ubezpieczonego
– następstwa nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego
– następstwa nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty operacji plastycznych
Ubezpieczonego – następstwa nieszcz. wypadku

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Osierocenie Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku

500 zł

500 zł

500 zł

750 zł

Pogryzienie Ubezpieczonego przez
zwierzęta

200 zł

250 zł

300 zł

300 zł

1 000 zł
(10 zł/ dzień)

1 500 zł
(15 zł/ dzień)

2 000 zł
(20 zł/ dzień)

3 000 zł
(30 zł/ dzień)

–

–

–

300 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Sepsy

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

Naprawa, wypożyczenie lub zakup
przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, w tym zakupu wózka
inwalidzkiego – następstwa nieszcz. wypadku

3 000 zł

6 000 zł

9 000 zł

30,00 zł

55,00 zł

83,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
wskutek nieszczęśliwego wypadku
(do 180 dni)

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego
do pracy zarobkowej lub nauki wskutek
nieszczęśliwego wypadku
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego –
następstwa nieszczęśliwego wypadku
Uraz niepowodujący trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Koszty odbudowy stomatologicznej
niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dzienne świadczenie szpitalne związane
z leczeniem zatrucia pokarmowego
Ubezpieczonego
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w
wyniku choroby

SKŁADKA ROCZNA

10 000 zł

169,00 zł

Zakres ubezpieczenia obejmuje wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18. roku życia bez dodatkowej zwyżki
Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki
ubezpieczenia i ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „GENERALI Z MYŚLĄ O NNW” obowiązujących od dnia 6 czerwca 2017r.

www.insus-szkolne.pl

Dla kogo pakiet NNW dla Dziecka w Generali?
Pakiet NNW w Generali adresowany jest do:

• dzieci od dnia urodzenia do 18. roku życia, w tym:
– uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
– dzieci w wieku przedszkolnym
– dzieci pracowników firm
– dzieci, które uprawiają sport lub są członkami szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych
• studentów do 26. roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
Wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wyliczana jest w oparciu o system progresji (tabela niżej) co w przypadku
poważniejszych urazów zapewnia większe wsparcie finansowe.
Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakończeniu leczenia i rehabilitacji na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, opinii
lekarskiej wystawionej przez lekarza wyznaczonego przez Generali, a także w uzasadnionych przypadkach na podstawie orzeczenia lekarskiego.
Wysokość stopnia uszczerbku określana jest w oparciu o TABELĘ USZCZERBKÓW NA ZDROWIU stanowiącą załącznik do OWU.

Progresja
czyli podwyższenie sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia orzeczonego uszczerbku na zdrowiu

% orzeczonego uszczerbku

Progresja

1% – 25%

1,0% sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku

26% – 45%

1,5% sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku

46% – 65%

2,0% sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku

66% – 85%

2,5% sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku

86% – 99%

3,0% sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku

100%

5,0% sumy ubezpieczenia za każdy 1% orzeczonego uszczerbku

W razie szkody
Szkodę można zgłosić w dogodny dla każdego sposób:
 telefonicznie 913 913 913
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkody@generali.pl
 osobiście w oddziale Generali
 listownie wysyłając zgłoszenie na adres Generali: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15b

Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki
ubezpieczenia i ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „GENERALI Z MYŚLĄ O NNW” obowiązujących od dnia 6 czerwca 2017r.

