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ZATROSZCZ SIĘ  

O BEZPIECZEŃSTWO  

SWOJEGO DZIECKA 

Bądź przezornym rodzicem! Kup ubezpieczenie 

„Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka, które 

działa całą dobę, w szkole, w domu czy na wakacjach.



Jak działa ubezpieczenie?

W jakich sytuacjach zapewniamy wsparcie? 

GENERALI, Z MYŚLĄ O NNW
Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka, ale nikt nam go nie zagwarantuje. 
Dlatego pomyśl o ubezpieczeniu. Dzięki „Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka 
otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania 
czy nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie działa przesz cały rok, w kraju, za granicą, w domu, w szkole i w czasie zajęć 
pozalekcyjnych. Obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia 
kontynuujące naukę.

Poważne zachorowanie – wypłacimy świadczenie w przypadku zdiagnozowania 
poważnego zachorowania, m.in.: cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 
niewydolności nerek.

Pobyt w szpitalu – wypłacimy świadczenie za pobyt w szpitalu:
• z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał 

co najmniej 5 dni),
• z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni),
• wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).

Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy świadczenie m.in. 
za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.

Pogryzienie przez zwierzęta – wypłacimy świadczenie wskutek pogryzienia lub 
ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego z tych 
zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMY UBEZPIECZENIA

Oszczędny Optymalny Maksymalny Prestiż

Śmierć wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł

Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych wskutek NW

3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł

Koszty leczenia wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

Koszty operacji plastycznych wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

Koszty rehabilitacji wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł

Uciążliwe leczenie – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł

Pogryzienie przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł

Osierocenie wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł

Zdiagnozowanie sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł

Zwrot kosztów leków wskutek choroby - 200 zł 300 zł 500 zł

Pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) - - - 300 zł

Czasowa niezdolność do pracy lub nauki wskutek NW - - - 3 000 zł

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł

Poważne zachorowanie 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł

Wyczynowe uprawianie sportu  

(dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia)
√ √ √ √

NW – nieszczęśliwy wypadek

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ

do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) 37 zł 65 zł 95 zł 181 zł

od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia 

i nie ukończył 15. roku życia)
37 zł 65 zł 99 zł 191 zł

powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia 

i nie ukończył 26. roku życia)
39 zł 68 zł 103 zł 191 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMY UBEZPIECZENIA

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub 

odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu
30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł

Składka roczna za osobę 10 zł 15 zł 25 zł

NOWOŚĆ! UBEZPIECZENIE OC
DLA OSÓB POWYŻEJ 13. ROKU ŻYCIA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpie-
czenia w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia „Generali, z myślą o NNW” przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl, u poszczególnych dystry-
butorów lub w siedzibie Generali T.U. S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.

2-465-07.2021

Oprócz wypłaty świadczenia zwracamy koszty:
• wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub 

nieszczęśliwego wypadku;
• odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i uszkodziło stały ząb;
• zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby. 

Opcja dostępna dodatkowo do oferty NNW. Rekompensata dla osób trzecich za szkody wyrządzone przez osobę objętą 
ubezpieczeniem w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.


