
      

Szczegóły produktu oferowanego w promocji „NNW szkolne bez dodatkowych kosztów”  
Ubezpieczyciel:   Generali TU S.A.   

    

NNW żłobek, przedszkole (0 - 8 lat)                     38 zł 0 zł  

NNW szkoła podstawowa (9 - 15 lat)                   38 zł 0 zł  

NNW Szkoły Licealne, dla studenta (15 - 26 lat) 40 zł 0 zł  

    

Szczegóły produktu: 

Czas trwania polisy:   12 miesięcy   
brak  
26 lat   

Minimalny wiek Ubezpieczonego:   

Maksymalny wiek Ubezpieczonego:   

    

Nieszczęśliwy wypadek: 

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku:  

  
15 000 zł  

nie   

5000 zł  

  
UWAGA: jeżeli przyczyną śmierci Ubezpieczonego jest wypadek 
komunikacyjny, Generali wypłaci osobie uprawnionej dodatkowo 
świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego  

Uwzględnienie aktów terroru:  

  Uwzględnienie wypadku komunikacyjnego:  

    

Uszczerbek na zdrowiu: 

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku:  

  
10 000 zł   
  
100 zł   

  nie   

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku - 1%:   

Uwzględnienie aktów terroru:  

    

Pobyt w szpitalu: 

Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:  

  
40 zł/dzień   
  
nie  

Świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w 
szpitalu w wyniku choroby:  

    

Leczenie szpitalne: 

Zwrot zaleconych, udokumentowanych kosztów 
leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku:   

 

2 000 zł  

w ramach sumy ubezpieczenia: 2 000 zł  

w ramach sumy ubezpieczenia: 2 000 zł  

1 500 zł  

Uwzględnienie kosztów leczenia 
usprawniającego/rehabilitacji:   

Uwzględnienie kosztów operacji plastycznych:   

Uwzględnienie kosztów odbudowy 
stomatologicznej zębów:   

    

Środki pomocnicze: 

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia 
środków pomocniczych:   3 000 zł  

    

Pogryzienia/ukąszenia:   

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta 
lub ukąszenia przez owady:  

  
200 zł   

    

Poważne zachorowania:   

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania:   1 000 zł (sepsa, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, 
inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność nerek, 
niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkami i 
chłoniakami, śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)  

    

Śmierć rodzica/prawnego opiekuna:   

Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub 
opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku:   

  
2 000 zł  

    

 

Typ oferty:  



Dodatkowe informacje:  

Dodatkowe świadczenia:   - uciążliwe leczenie następstwa NW - 500 zł  
- pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego - 1 000 zł  
- zwrot kosztów wycieczki szkolnej - 500zł  
- pomoc psychologa - 600zł  
- wyczynowe uprawianie sportu dla osób, które nie ukończyły 18 
roku życia 

1   

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Karcie Produktu   

Maksymalna liczba osób w ramach jednej polisy: 
   

Pełną informację o produkcie oraz warunkach 
ubezpieczenia znajdziesz w:    

  

https://rankomat.pl/files/generali/generali_owu_karta_produktu.pdf
https://rankomat.pl/files/generali/generali_owu_karta_produktu.pdf

