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CO MOŻESZ ZYSKAĆ: 

Wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku Twojego dziecka, zwrot 
kosztów leczenia (do 20% sumy ubezpieczenia, terytorium RP), jednorazowe 
świadczenia w określonych sytuacjach 

 

wariant  składka roczna  suma ubezpieczenia  Składka roczna potrącona przez zakład pracy z wynagrodzenia za pracę 
 Składka roczna za 1 dziecko 
 Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na początku pierwszego i 

kolejnego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia 
 W przypadku ustania stosunku pracy ochrona do końca roku polisowego  

wariant I 23,00 zł 7.500,00 zł 

wariant II 45,00 zł 15.000,00 zł 

wariant III 58,00 zł 20.000,00 zł 
 

Dokument zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje znajdują się w innych dokumentach, 
w tym w umowie generalnej grupowego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i NNW dzieci dla pracowników PGE Górnictwo i Energetyka 
konwencjonalna S.A. i w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) następstw nieszczęśliwych wypadków, dzieci, młodzieży i personelu w 
placówkach oświatowych, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. 
OWU dostępne na stronie: https://www.uniqa.pl 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia 
lub śmierć ubezpieczonego. 
 
Ubezpieczeniem objęte są dzieci do 18 roku życia (do końca 
roku polisowego, w którym dziecko skończy 18 lat) oraz dzieci 
uczące się lub studenci w wieku do 25 lat  (do końca roku 
polisowego, w którym dziecko skończy 25 lat). 

 

OCHRONA ROZSZERZONA O ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA: 
 szkody w wyniku rażącego niedbalstwa 
 następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało 

atakiem epilepsji lub omdleniem o nieustalonej przyczynie 
 śmierć będącą następstwem wyłącznie nieszczęśliwego wypadku 

przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego albo osoby, która ma 
na utrzymaniu ubezpieczonego ucznia lub studenta. 

 następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas 
uczestnictwa w zajęciach sportowych, uprawiania dyscyplin 
sportowych w pozaszkolnych sekcjach lub klubach sportowych  

 Następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku zawału serca 
 Następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku krwotoku 

śródczaszkowego 

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE: 

1. Z tytułu śmierci.-100% SU 
2. Z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej lub uczelni - kolejne 100% SU z tytułu śmierci 
3. Jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego sepsą – 1000 zł 
4. Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, rozumianego jako całkowitą utratę fizyczną narządu lub organu, lub całkowitą utratę ich funkcji, w 

tym: 
Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia – 80% SU, 
Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia – 60% SU, 
Całkowita utrata ręki – 50% SU, 
Całkowita utrata palców ręki II, III, IV, V – 8% SU za każdy palec, 
Całkowita utrata kciuka – 22% SU, 
Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej – 75% SU, 
Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych – 60% SU, 
Całkowita utrata stopy – 40% SU, 
Całkowita utrata palców stopy II,III, IV,V – 3% SU za każdy palec, 
Całkowita utrata palucha – 15% SU, 
Całkowita utrata wzroku w jednym oku-50% SU, 
Całkowita utrata wzroku w obu oczach – 100% SU, 
Całkowita utrata słuchu w jednym uchu – 30% SU, 
Całkowita utrata słuchu w obu uszach – 50% SU, 
Całkowita utrata małżowiny usznej – 15% SU, 
Całkowita utrata nosa – 20% SU, 
Całkowita utrata zębów stałych – 2% SU za każdy utracony ząb stały – w przypadku utraty do 9 zębów stałych; maksymalnie 20% SU za 
wszystkie utracone zęby stałe w przypadku utraty powyżej 9 zębów stałych, 
Całkowita utrata śledziony – 20% SU, 
Całkowita utrata jednej nerki – 35% SU, 
Całkowita utrata obu nerek – 75% SU, 



Całkowita utrata macicy – 40% SU, 
Całkowita utrata jajnika lub jadra – 20% SU, 
Całkowita utrata mowy – 100% SU 
Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovett’a – 100% SU, 
Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni -100% SU. 

5. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym 
uszkodzeniem ciała – 1% sumy ubezpieczenia za każdy % uszczerbku na zdrowiu  

6. Z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów, w tym.: 
Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki – 5% SU, 
Złamania kości twarzoczaszki – 4% SU, 
Złamania łopatki, obojczyka, mostka – 4,5% SU za każdą kość, 
Złamania żebra, żeber – 2% SU za każde złamane żebro – w przypadku złamania do 9 żeber; maksymalnie 10% SU za wszystkie złamane żebra 
(w przypadku złamania powyżej 9 żeber), 
Złamania kości ramiennej – 7% SU, 
Zwichnięcie stawu barkowego  - 7% SU, 
Złamania w obrębie kości przedramienia ( jednej lub obu) – 4% SU, 
Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego – 5% SU, 
Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców – 3%SU, 
Złamania w obrębie kości palców ręki II-V – 2% SU za każdy palec, 
Zwichnięcia stawów w obrębie palców ręki II-V – 2% SU za każdy palec,  
Złamania w obrębie kciuka – 3% SU, 
Zwichnięcie kciuka – 3% SU, 
Niestabilne złamania miednicy – 10% SU, 
Stabilne złamania miednicy – 4,5% SU, 
Zwichnięcie stawu biodrowego – 10% SU, 
Złamania kości udowej – 10% SU, 
Złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu) – 7% SU, 
Złamania rzepki – 4% SU, 
Zwichnięcie stawu kolanowego – z wyłączeniem zwichnięcia rzepki – 5% SU, 
Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców – 4% SU, 
Złamania w obrębie palucha – 2,5% SU, 
Złamania w obrębie kości palców stopy II-V – 2% SU za każdy palec, 
Zwichnięcie w stawach skokowych  - 4% SU, 
Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuków, kręgów (z wyłączeniem kości ogonowej) – 11% SU za każdy krąg, 
Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów – 2,5 % SU za każdy krąg, 
Złamania kości ogonowej – 3,5% SU, 
Złamanie zęba stałego – 0,5% SU za każdy złamany ząb stały – w przypadku złamania do 9 zębów stałych; maksymalnie 5% SU za wszystkie 
złamane zęby stałe (w przypadku złamania powyżej 9 zębów stałych). 

7. Z tytułu innych następstw niż wymienionych wyżej, w tym.:  
Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji – 5% 
SU, 
Następstwo urazów ciała z jednego wypadku ubezpieczeniowego, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i jest 
połączone z dalszym leczeniem, wymaga co najmniej 1 wizyty kontrolnej u lekarza, a które nie figuruje w żadnym z wyżej wymienionych 
punktów i nie daje się zakwalifikować jako poważne uszkodzenie ciała (z wyłączeniem interwencji stomatologicznej) – 1,5 % SU 

8. Z tytułu poparzeń lub odmrożenia, w tym:  
oparzenie II st. do 1% powierzchni ciała – 1,5% SU, 
oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała – 4% SU, 
oparzenie II st. powyżej 15% do 30% powierzchni ciała – 7% SU, 
oparzenie II st. powyżej 30% powierzchni ciała – 20% SU, 
oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała – 4% SU, 
oparzenie III st. powyżej 5% do 10% powierzchni ciała – 10 % SU, 
oparzenie III st. powyżej 10% powierzchni ciała – 20% SU, 
oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu – 20% SU, 
odmrożenie II st. albo wyższy – jednego palca ręki lub palca stopy – 1,5% SU, 
odmrożenie II st. albo wyższy – więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, odmrożenie nosa lub ucha – 4% SU. 

9. Z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu – przysługuje w wysokości odpowiadającej % SU jeżeli ubezpieczony wymagał 
hospitalizacji w związku z wstrząśnieniem mózgu lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu: 
hospitalizacja 2 dni – 1% SU, 
hospitalizacja 3 dni – 2% SU, 
hospitalizacja 4 dni i dłużej – 3% SU. 

10. Z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń – 10% SU, przysługuje jeżeli ubezpieczony w związku z pogryzieniem, pokąsaniem, ukąszeniem był 
hospitalizowany 

11. Z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 
stałych – do 15% SU, jeżeli konieczność poniesienia tych kosztów powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego, przy czym zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych nie może przekroczyć kwoty 200 zł za każdy ząb 



12. Z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – do 15% SU, jeżeli konieczność poniesienia tych kosztów 
na terytorium RP powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 

2. ŚWIADCZENIA DODATKOWE  

 zwrot kosztów leczenia do limitu 20% sumy ubezpieczenia (poniesione koszty leczenia w RP) 
 jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu Ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1000 zł, 
 jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca w wysokości 

1000 zł, 
 jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia 

lub studenta w wieku do 25 lat, w wysokości 1000 zł 
 jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica/prawnego opiekuna ubezpieczonego albo osoby, na utrzymaniu której był 

ubezpieczony uczeń lub student, w wysokości 1000 zł. 

WYŁĄCZONE Z OCHRONY, m.in.: 
× koszty leczenia poniesione po upływnie 2 lata od daty nieszczęśliwego wypadku 
× utracone lub zniszczone rzeczy osobiste 
× trwały uszczerbek na zdrowiu nie mający trwałego charakteru 
× hospitalizacja trwająca krócej niż 24 godziny  

OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody i ich następstwa: 

! będące konsekwencją działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, leków, środków odurzających, o ile miało to wpływ na 
powstanie szkody lub jej rozmiar 

! powstałe podczas prowadzenia/obsługi pojazdu/maszyny bez uprawnień i badań technicznych, o ile miało to wpływ na powstanie 
szkody lub jej rozmiar 

! powstałe  wskutek udziału w bójkach, w wyniku posługiwania się bronią 
! powyżej wysokości sumy ubezpieczenia, określonej w umowie 
! będące konsekwencją leczenia lub poddania się zabiegom leczniczym 

PROCES LIKWIDACJI SZKODY:  Szkody zgłaszane przez Ubezpieczonego bezpośrednio do Ubezpieczyciela na zasadach określonych w OWU 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO PRZY SZKODZIE, m.in.: 
1. Użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 
2. Niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A. o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego 
3. Zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę 
4. Poddać się leczeniu i stosować do zaleceń lekarskich 
5. Niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A. o nieszczęśliwym wypadku, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym wypadek 

objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce lub od dnia, w którym ustały przeszkody (przyczyny) uniemożliwiające powiadomienie 
UNIQA TU S.A. 

6. Umożliwić UNIQA TU S.A. uzyskanie informacji odnoszących się do okoliczności wskazanych w lit. a powyżej, w szczególności u lekarzy i 
zakładów opieki zdrowotnej, którzy sprawowali nad Ubezpieczonym opiekę zarówno przed i po wypadku objętym ochroną 
ubezpieczeniową 

7. Przedstawić UNIQA TU S.A. dokumentację medyczną stwierdzającą rozpoznanie (diagnozę lekarską) uzasadniające konieczność 
udzielenia niezwłocznej pomocy lekarskiej, hospitalizacji lub przepisania określonych leków 

8. Udzielić pomocy i wyjaśnień oraz umożliwić UNIQA TU S.A. dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności wypadku, 
zasadności i wysokości roszczenia 

9. Poddać się, na zlecenie UNIQA TU S.A. badaniu przez lekarza wskazanego przez UNIQA TU S.A. 
 
W razie śmierci Ubezpieczonego, Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć UNIQA TU S.A. w formie kserokopii dokumenty niezbędne 
do ustalenia zasadności roszczenia, a w szczególności: 
a. Odpis aktu zgonu Ubezpieczonego 
b. statystyczną kartę zgonu lub inną dokumentacje lekarską niezbędną do ustalenia przyczyny zgonu. 
Nadto Uprawniony jest zobowiązany przedłożyć do wglądu dokument stwierdzający jego tożsamość. 

10. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni powiadomić UNIQA o wypadku ubezpieczeniowym, poprzez zgłoszenie szkody: 
 on-line, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej UNIQA 
 telefoniczne, za pośrednictwem UNIQA Contact Center, telefon: 801 597 597, 42 66 66 500 
 korespondencją e-mailową, na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl 
 listownie, na adres UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź 

 


