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GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

UBEZPIECZENIE Z KLASĄ 

 

 

Suma ubezpieczenia: 8 000 zł                             Składka: 32,53 

 

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu ( świadczenie za 1 % uszczerbku )  80 zł 

Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu (  uszczerbek powyżej 50% ) 

Uszkodzenia głowy, uszkodzenia neurologiczne po urazach głowy, uszkodzenia narządu wzroku i 

słuchu, uszkodzenia klatki piersiowej, uszkodzenia kręgosłupa, uszkodzenia rdzenia, uszkodzenia 

miednicy, urazy narządu ruchu, uszkodzenia jamy brzusznej i narządów moczowo- płciowych, 

uszkodzenia kończyn górnych, uszkodzenia kończyn dolnych, utrata lub złamanie zęba stałego, 

urazowa utrata zęba mlecznego, rana cięta, szarpana lub miażdżona, wstrząśnienie mózgu, oparzenia, 

odmrożenia co najmniej II stopnia 

160 zł 

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem 

uszczerbku- 1 raz w roku polisowym 

60 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW 8000 zł 

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia 

owadów 

Do 10% SU 

Zasiłek szpitalny w wyniku zatrucia (świadczenie za każdy dzień pobytu ) 16 zł 

Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy dzień pobytu w 

szpitalu) 

16 zł 

Świadczenie na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku 

2000 zł 

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej 

oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania 

do 400 zł 

Koszty leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie : 

 honoraria lekarskie, koszty lekarstw, koszty zakupu protez i środków pomocniczych, koszty zakupu   
środków opatrunkowych, koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych 
niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego 

 

800 zł 

 

http://www.allianz.pl/

