
Pakiet dla dziecka 
– dla małych i dużych uczniów

A na odwrocie, KOSMICZNY plan lekcji 
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„Generali, z myślą o NNW” 
to ochrona Twojego dziecka 
przez cały rok
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Wypłacamy odszkodowanie za m.in.:
 oparzenia
 odmrożenia
 pogryzienia przez zwierzęta (w tym kleszcze)
 pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego
 zwrot kosztów za leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych
 i wiele innych.

Zapytaj Agenta o szczegóły ubezpieczenia 
„Generali, z myślą o NNW”!

pieczątka

ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMY UBEZPIECZENIA

OSZCZĘDNY OPTYMALNY MAKSYMALNY PRESTIŻ

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

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku 
komunikacyjnego 

5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
z progresją wskutek NW

10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł

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

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej lub nauki wskutek NW

— — — 3 000 zł

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

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu 
u Ubezpieczonego

10 000zl 10 000zl 10 000zl 20 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej 
wskutek NW

1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego  
– następstwa NW

2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

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

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu związany 
z leczeniem zatrucia pokarmowego Ubezpieczonego

1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby — — — 300 zł

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

Wypożyczenie lub zakup przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych

3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł

Składka roczna 34,00 zł 59,00 zł 87,00 zł 169,00 zł

NW – nieszczęśliwy wypadek
s.u. – suma ubezpieczenia

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również 
informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali, z myślą o NNW”, 
przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów 
lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.

„Generali, z myślą o NNW” 
to ochrona Twojego dziecka 
przez cały rok

Do wyboru są 4 warianty ubezpieczenia, które możesz dopasować 
do Twoich potrzeb i możliwości finansowych

ochrona działa wszędzie – w szkole, na zajęciach sportowych 
pozaszkolnych, w domu, na wakacjach, w Polsce i za granicą

już 9 groszy dziennie wystarczy, aby chronić Twoje dziecko

Ubezpieczonymi mogą być dzieci do 18-go roku życia jak i osoby 
do 26-go roku życia uczące się dziennie.


