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UMOWA GŁÓWNA

Typ produktu Grupowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „PAKIET OVB”

Grupa docelowa Osoby:
• Dzieci od 6 miesiąca życia i młodzież szkolna przed ukończeniem 26 roku życia   

Anty-grupa

Osoby: 
• Które ukończyły 26 rok życia,
• Wychowankowie szkół specjalnych,
• Sportowcy zawodowi,
• Uprawiające sporty ekstremalne i motorowe,
• Przewlekle chore,
• Zainteresowane innym ubezpieczeniem niż NNW.

Przedmiot ubezpieczenia Życie i zdrowie Ubezpieczonego

Wiek przystąpienia • Od 6 miesięcy do 26 lat

Okres Ubezpieczenia 12 miesięcy

Składka

Wysokość składki zależy od:
a) Wysokości Sumy Ubezpieczenia,
b) Zwyżki dla osób uczących się w szkołach sportowych w wysokości 25 %,
c) Zniżki za drugie i każde kolejne dziecko w wysokości i 75% składki głównej.
W przypadku zakupu ubezpieczenia przez internet oraz wyrażeniu zgody marketingowej, Klient otrzyma dodatkową zniżkę 
w wysokości 2%.
Składka jest płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.

Minimalna składka roczna 37 zł

Maksymalna Suma 
Ubezpieczenia z tytułu 

Nieszczęśliwego Wypadku
80 000 PLN (z tytułu śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym Wypadkiem)

Zawarcie Umowy 
Ubezpieczenia 	Imienna forma ubezpieczenia

Zakres 
ubezpieczenia

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
 2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego (świadczenie skumulowane)
 3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 4. Śmierć Rodzica/Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
 5. Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (1%)
 6. Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawów (1%)
 7. Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego (1%)
 8. Rany Ubezpieczonego
 9. Zatrucie gazem, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem 
10. Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady (1%) 
11. Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego (1%)
12. Atak padaczki Ubezpieczonego
13. Interwencja lekarska w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
14. Pobyt w szpitalu w wyniku  Nieszczęśliwego Wypadku (za dzień Pobytu)
15. Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji 
16. Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych 
17. Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
18. Refundacja Operacji Kosmetycznych 
19. Poważnie zachorowanie
20. Assistance Szkolny

Wybór wariantu 
ubezpieczenia

✓ szeroki wybór wariantów dopasowany do indywidualnych potrzeb Ubezpieczającego
✓ wybór sumy ubezpieczenia od 10 000 zł do 80 000 zł

Opis produktu Ubezpiecz enie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „PAKIET OVB” 

Dokument przeznaczony do celów szkoleniowych



Zakres 
Assistance

Świadczenie Limity

Wizyta Lekarza Centrum Assistance – jeżeli Ubezpieczony uległ Nieszczęśliwemu Wypadkowi, który 
jest objęty ochroną ubezpieczeniową, SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje 
i pokryje koszty dojazdu Lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu 
pobytu Ubezpieczonego.

400 PLN

Organizacja wizyty u lekarza specjalisty – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego i rodzaj wymaganej 
pomocy medycznej wymaga organizacji wizyty lekarza specjalisty, SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum 
Assistance zorganizuje wizytę na koszt Ubezpieczonego, w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego.

organizacja

Wizyta pielęgniarki – jeżeli Ubezpieczony uległ Nieszczęśliwemu Wypadkowi, który jest objęty ochroną 
ubezpieczeniową, SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie Lekarza Centrum 
Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu 
Ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA pokrywa koszty wizyt pielęgniarki do wysokości limitu.

400 PLN

Dostawa leków – jeżeli Ubezpieczony uległ Nieszczęśliwemu Wypadkowi, który jest objęty ochroną 
ubezpieczeniową i w następstwie, którego wymaga leżenia zgodnie z zaleceniem Lekarza Centrum 
Assistance, SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu 
leków przepisanych przez Lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony.

400 PLN

Transport medyczny – jeżeli Ubezpieczony uległ Nieszczęśliwemu Wypadkowi, który jest objęty ochroną 
ubezpieczeniową, SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt 
transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej.

800 PLN

Infolinia medyczna – SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum Assistance zapewni Ubezpieczonemu 
możliwość rozmowy z Lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji  
co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez Lekarza Centrum Assistance nie mają charakteru 
diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska:
1.  informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia  

w ramach obowiązujących w Polsce przepisów,
2. informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań,
3.  informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, 

możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów.

Indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczony uczeń uległ Nieszczęśliwemu Wypadkowi, który jest objęty 
ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, SIGNAL IDUNA za pośrednictwem 
Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego 
ucznia przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole maksymalnie do 10 godzin 
lekcyjnych w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego Wypadku.

10 godzin 
– limit  

500 PLN

Pomoc psychologa – Jeżeli na skutek Nieszczęśliwego Wypadku, w którym uczestniczył Ubezpieczony 
nastąpi: 
1.  śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego,
2.  śmierć ucznia z klasy, do której uczęszcza Ubezpieczony i Ubezpieczony zgłasza potrzebę skorzystania  

z pomocy psychologa, SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokrywa koszty 
wizyt Ubezpieczonego u psychologa maksymalnie do kwoty 700 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, 

3.  jeżeli wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, nastąpi śmierć 
Ubezpieczonego, pomoc psychologa, o której mowa wyżej, przysługuje rodzicom i rodzeństwu 
Ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokrywa koszty 
wizyt takiej osoby u psychologa do kwoty 500 zł na każdą osobę.

700 PLN

500 PLN

Szkolny serwis informacyjno-organizacyjny – w przypadku planowania, organizacji lub w trakcie wycieczki 
szkolnej SIGNAL IDUNA za pośrednictwem Centrum Assistance udzieli Ubezpieczonemu nauczycielowi 
informacji lub zorganizuje usługę (bez pokrycia kosztów) w następującym zakresie:
1. informacji o adresach i godzinach otwarcia muzeów, galerii, wystaw na terenie Polski,
2.  informacji o adresach, godzinach otwarcia oraz repertuar kin i teatrów na terenie Polski wraz z możliwością 

rezerwacji,
3. informacji o adresach hoteli i schronisk młodzieżowych na terenie Polski wraz z możliwością rezerwacji,
4. informacji o warunkach pogodowych na wybranym terenie,
5. informacji o głównych atrakcjach turystycznych największych miast w Polsce i Europie,
6. informacji o rozkładach jazdy pociągów na terenie Polski,
7. informacji o adresach i telefonach biur podróży na terenie Polski,
8. informacji o wypożyczalniach sprzętu sportowego na terenie Polski wraz z możliwością rezerwacji,
9. informacji o adresach ośrodków sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski wraz z możliwością rezerwacji,
10. informacji o przewodnikach turystycznych na terenie Polski,
11. informacji o firmach autokarowych na terenie Polski wraz z możliwością rezerwacji,
12.  telefonicznej pomocy tłumacza Centrum Alarmowego (język angielski) podczas szkolnych wycieczek 

zagranicznych w razie problemów z porozumieniem się ze służbami administracyjnymi w danym kraju 
(policja, służby medyczne, straż graniczna, itp.),

13. dostarczenia leków, środków sanitarnych, żywności podczas wycieczek szkolnych.


