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KARTA ZALET
Generali, z myślą o Następstwach  
Nieszczęśliwych Wypadków – pakiet dla dziecka

Wypłacamy odszkodowanie za

• leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)

• zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia

• następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie

• pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu

• śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)

• oparzenia lub odmrożenia

• pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę)

• zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany

• śmierć rodziców wskutek wypadku

• trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję

• zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

• pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym grypa, COVID-19)

• zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia

• pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole, 
próba samobójcza, śmierć rodzica)

• złamania, zwichnięcia, skręcenia lub pęknięcia kości (w ramach Trwałego Uszczerbku na zdrowiu lub Urazu 
niepowodującego trwałego uszczerbku)

Zalety produktu

• proste i szybkie wystawienie polisy w portalu Merkury+

• szeroki zakres ubezpieczenia

• możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia

• zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia

• ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie

• całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach, w pracy

• możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego

• zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną

• możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie

• oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC Studenta

• możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza

• niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia

Ubezpieczamy

• dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:

- wychowanków żłobków, przedszkoli

- uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

- dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych

- dzieci, które są członkami klubów sportowych

- dzieci pracowników firm

• studentów (dziennych i zaocznych) do 26 roku życia

• doktorantów do 26 roku życia
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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 wskutek NW 
z progresją

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

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

Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł 6 000 zł 7 000 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 Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

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

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

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia 
pokarmowego

1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł

Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – 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 Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także 
przez kleszcza lub osę)

200 zł 250 zł 300 zł 300 zł

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

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

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym 
COVID-19)

- - - 300 zł

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki 
wskutek NW

- - - 3 000 zł

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu 
Ubezpieczonego (złamanie, zwichnięcie, skręcenie)

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł

Nowość – Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Nowość – Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł

Nowość – Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł

Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 
18. roku życia)

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ

do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) 37 zł 62 zł 90 zł 173 zł

od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie 
ukończył 15. roku życia)

37 zł 62 zł 94 zł 183 zł

powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie 
ukończył 26. roku życia)

39 zł 65 zł 98 zł 183 zł

NW – nieszczęśliwy wypadek
SU – suma ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku 
z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk

5 000 zł 10 000 zł 25 000 zł

Składka roczna 7 zł 12 zł 18 zł

NOWOŚĆ – Ubezpieczenie OC Studenta
Oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW w przypadku ubezpieczenia studenta w wieku do 26. roku życia
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Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i jest skierowany wyłącznie do pracowników, współpracowników i agentów w celach szkoleniowych. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą 
odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom i potencjalnym Klientom towarzystwa. Materiał ma charakter jedynie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki 
ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
„Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”, 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.
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Co warto jeszcze wiedzieć o ubezpieczeniu?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby
Nowość! W przypadku zdiagnozowania COVID-19 wypłata 100% SU jeżeli pobyt trwał min. 2 dni od zdiagnozowania. 
Karencja wynosi 14 dni. Dodatkowa wypłata 100% SU za pobyt na OIOM wskutek COVID-19.

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej – Nowość!
Zwrot kosztu wycieczki szkolnej jeżeli wskutek NW lub choroby Ubezpieczony nie mógł w niej uczestniczyć.

Pomoc psychologiczna – Nowość!
Zwrot kosztów wizyt u psychologa lub psychiatry w przypadku śmierci rodzica lub rodzeństwa, próby samobójczej, 
zdiagnozowania poważnego zachorowania, prześladowania w szkole/przedszkolu.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Nowość!
Wypłata 100% SU w przypadku zdiagnozowania: cukrzycy, dystrofii mięśniowej, guza środczaszkowego, inwazyjnej choroby 
pneumokokowej (IChP), niewydolności nerek, niewydolności wątroby, nowotworu złośliwego z białaczkami i chłoniakami, 
śpiączki, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Dotyczy osób, które nie ukończyły 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy 
nie ukończyły 18. roku życia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW z progresją
Wysokość świadczenia ustalana jest progresywnie wg poniższej tabeli i stanowi iloczyn procentu trwałego uszczerbku 
na zdrowiu, współczynnika progresji i sumy ubezpieczenia: 
1% – 25%  = 1,0% SU za każdy 1% uszczerbku 
26%–50% = 1,5% SU za każdy 1% uszczerbku 
51%–65% = 2,0% SU za każdy 1% uszczerbku   
66%–85% = 2,5% SU za każdy 1% uszczerbku 
pow. 85% = 3,0% SU za każdy 1% uszczerbku 
Zgodnie z progresją wypłata za 100% uszczerbku wynosi w poszczególnych wariantach od 30 000 zł do aż 150 000 zł. 

Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW i koszty rehabilitacji Ubezpieczonego 
wskutek NW
Nie chcesz czekać na wizytę w publicznych placówkach medycznych?

Z ubezpieczeniem NNW Pakiet dla Dziecka w Generali nie musisz! Możesz skorzystać z powypadkowej prywatnej opieki 
medycznej a my pokryjemy koszt leczenia i rehabilitacji Twojego dziecka, m.in.: koszt pierwszej wizyty lekarskiej, badań, 
zabiegów w tym także dogoterapii i hipoterapii.


