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Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków Dzieci i Młodzieży 
 

Program dla dzieci pracowników  

Politechniki Lubelskiej 
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Program ubezpieczenia 
przygotowany przy 

udziale  
Brokera 

ubezpieczeniowego  

Nasze doświadczenie 

Firma Chubb to największa na świecie notowana na giełdzie spółka specjalizująca się 

w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Już od przeszło 7 lat działamy aktywnie 

na rynku ubezpieczeń dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. 

W ciągu 7 lat ubezpieczyliśmy łącznie prawie 740.000 dzieci i młodzieży, z blisko 

250 miejscowości w całej Polsce. 

W tym czasie rozpatrywaliśmy miesięcznie ponad 750 zgłoszonych szkód 

wypłacając średnio 8.000 zł dziennie w ramach odszkodowań i świadczeń. 

Co proponujemy?  

 Ochrona dla każdego dziecka – ochroną mogą zostać objęte dzieci i młodzież, które 

nie ukończyły 18 roku życia (lub 26 roku życia – o ile kontynuują naukę), są stanu 

wolnego i pozostają na utrzymaniu Rodziców 

 Ochrona każdego dnia – ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie przez 24h 

na dobę  

 Pomoc assistance na terenie RP – szybko dostępna pomoc po nieszczęśliwym 

wypadku 

Wyróżniamy się na tle innych 

 Komplesowy zakres – ochroną objęte są zdarzenia będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, jak również choroby zdiagnozowanych w okresie ochrony. 

 Nieszczęśliwy wypadek (NW) – definicja wypadku rozszerzona o zawał serca i udar 

mózgu również dla ryzyka śmierci Rodzica ubezpieczonego dziecka, w następstwie 

Nieszczęśliwego wypadku. 

 Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – obszerna tabela uszczerbkowa licząca 

niemal 300 pozycji jak również wypłata świadczenia za urazy niepowodujące 

powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamania, skręcenia). 

 Epilepsja lub omdlenie o nieznanej przyczynie – wypłata świadczenia za trwały 

uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek tych zdarzeń. 

 Pobyt w szpitalu - Gwarancja wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu wskutek NW już 

od 1-go dnia pobytu.  

 Pogryzienia przez zwierzęta i ukąszenia przez owady w zakresie ochrony. 

 Wypłata świadczenia w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zapalenia mózgu 

 Koszty leczenia w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, w tym również koszty 

rehabilitacji oraz zakupu lekarstw i przedmiotów opatrunkowych. 

 Wypłata 30% głównej Sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci Rodzica 

Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. 

Alternatywa dla ubezpieczenia w szkole / przedszkolu 

Zamiast kupować ubezpieczenie w szkole lub w przedszkolu możesz wykupić jeden z trzech 

wariantów za pośrednictwem Pracodawcy.  

A może Twoje dziecko ma zbyt niską ochronę w ramach ubezpieczenia szkolnego. Zwiększ jego 

bezpieczeństwo zgłaszając dziecko do programu ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy. 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?  

Wystarczy złożyć Oświadczenie u swojego Pracodawcy.  

Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo za cały rok z góry, za pośrednictwem 

pracodawcy, na zasadzie potrącenia z wynagrodzenia. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia  

W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o kontakt z Działem Szkód. 

Do Państwa dyspozycji pozostawać będą następujące formy kontaktu: 

- telefon:  801 889 955 

- mail:   szkody.nnw.dzieci@chubb.com

mailto:szkody.nnw.dzieci@chubb.com


 

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia 

Zdarzenie objęte ubezpieczeniem 
Nr 

klauzuli 
CHUBB1 CHUBB2 CHUBB3 

Rozszerzenie definicji nieszczęśliwego wypadku o zawał serca i udar mózgu  1 TAK  TAK TAK 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2  10 000 zł   15 000 zł  20 000 zł  

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 
(dodatkowo do klauzuli nr 2) 

3  2 000 zł   2 000 zł   2 000 zł  

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku  
(za 1% uszczerbku) 

5  100 zł   150 zł   200 zł  

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie epilepsji lub omdlenia o nieustalonej 
przyczynie (za 1% uszczerbku) 

6  100 zł   150 zł   200 zł  

Urazy niesklasyfikowane w Tabelach świadczeń w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

7  50 zł   75 zł   100 zł  

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (max 120 
dni) 

8  20 zł   20 zł   20 zł  

Pobyt ubezpieczonego na OIOM w następstwie nieszczęśliwego wypadku (max 10 
dni) 

9  40 zł   40 zł   40 zł  

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zatrucia pokarmowego  
(max 10 dni) 

11  20 zł   20 zł   20 zł  

Uciążliwość leczenia szpitalnego ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

15  100 zł   150 zł   200 zł  

Poniesienie kosztów zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych lub 
środków pomocniczych 

16  2 500 zł   3 750 zł   5 000 zł  

Poniesienie kosztów leczenia powypadkowego na terenie RP 19  2 500 zł   3 750 zł   5 000 zł  

Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia stomatologicznego ubezpieczonego 
na terenie RP 

20  2 000 zł   2 000 zł   2 000 zł  

Czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy lub uczęszczania do placówki 
wychowawczo-oświatowej 

22  200 zł   300 zł   400 zł  

Pogryzienia lub ukąszenia ubezpieczonego przez zwierzęta 23  200 zł   300 zł   400 zł  

Pokrycie kosztów dodatkowych korepetycji (za każdy tydzień, max 3 tygodnie) 24  100 zł   100 zł   100 zł  

Śmierć rodzica lub obojga rodziców ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

25  3 000 zł   4 500 zł   6 000 zł  

Stwierdzenie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu u ubezpieczonego  
(za dzień, max 3 dni) 

30  100 zł   100 zł   100 zł  

Pakiet usług Assistance (limit 1200 zł na jedno zdarzenie) 37  TAK   TAK   TAK  

Podwyższenie świadczenia kwotowego o 5% ("Zapięte pasy bezpieczeństwa") 35  TAK   TAK   TAK  

Składka roczna za 1 dziecko Pracownika   24,00 zł 36,00 zł 48,00 zł 
 

Sporty wysokiego ryzyka – klauzula dodatkowa 36 TAK TAK TAK 

Składka roczna za 1 dziecko Pracownika z uwzględnieniem sportów 
wysokiego ryzyka wymienionych w Klauzuli nr 36 

 28,80 zł 43,20 zł 58,00 zł 

Pakiety dodatkowe 

Pakiet "Zdrowie" 

Zdarzenie objęte ubezpieczeniem Nr klauzuli Świadczenie 

Stwierdzenie poważnego zachorowania ubezpieczonego w wieku do 25 roku życia 33 25 000 zł 

(nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, śpiączka, zapalenie opon 
mózgowych, utrata wzroku) 

Amputacja kończyny lub jej części / resekcja organu lub narządu w następstwie wystąpienia choroby 
nowotworowej 

28 5 000 zł 

Stwierdzenie zachorowania na sepsę 34 500 zł 

Składka roczna za 1 dziecko Pracownika   27 zł 

 

Pakiet "Szpital" 

Zdarzenie objęte ubezpieczeniem Nr klauzuli Świadczenie 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej 
przyczynie (max 10 dni) 

10 20 zł / dzień 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie boreliozy lub od kleszczowego zapalenia opon 
mózgowych (max 15 dni) 

12 20 zł / dzień 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie chorób wywołanych przez pneumokoki i 
meningokoki (max 15 dni) 

13 20 zł / dzień 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (od 4 dnia, max 90 dni) 14 10 zł / dzień 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zarażenia wirusem AH1/N1 (max 15 dni) 27 20 zł / dzień 

Poniesienie kosztów operacji plastycznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku  21 1 000 PLN 

Składka roczna za 1 dziecko Pracownika   3,20 zł 
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Zakres usług Assistance 

Program obejmuje usługi typu Assistance dostępne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób ubezpieczonych, które ulegną 

Nieszczęśliwemu Wypadkowi. W celu skorzystania z usług Assistance prosimy o kontakt z Centrum Alarmowym 

Assistance pod numerem telefonu:  +48 (22) 568 98 22 

Poniżej przedstawiamy wykaz dostępnych usług Assistance wraz z krótkim opisem każdej z nich: 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i 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 Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

AH-GTC/01/05/2017/CHILDREN PA, które są dostępne w Dziale Kadr w Państwa zakładzie pracy. 

Usługa  Krótki opis  

Transport medyczny do placówki  Organizacja i pokrycie kosztów takiego transportu, o ile stan zdrowia Ubezpieczonego nie 
wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. 

Transport pomiędzy placówkami 
medycznymi  

Organizacja i pokrycie kosztów transportu, na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego leczenie, 
jeśli placówka medyczna, w której znalazł się Ubezpieczony nie zapewnia opieki medycznej 

dostosowanej do jego stanu zdrowia i Ubezpieczony jest skierowany na zabieg lub badania 

lekarskie do innej placówki medycznej. 

Transport z placówki medycznej 

do miejsca zamieszkania lub 
miejsca wskazanego przez 

Ubezpieczonego lub jego 

przedstawiciela Ustawowego  

Organizacja i pokrycie kosztów transportu, jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia 

skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu oraz jeżeli 
Ubezpieczony jest hospitalizowany w placówce medycznej i zgodnie z pisemnym zaleceniem 

lekarza prowadzącego leczenie wymaga transportu do miejsca zamieszkania/miejsca 

wskazanego przez Ubezpieczonego zlokalizowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Rehabilitacja  Organizacja i pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w miejscu pobytu/ zamieszkania 

Ubezpieczonego lub  transportu Ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej najbliższej miejsca 
pobytu/ zamieszkania oraz wizyty w poradni rehabilitacyjnej zgodnie z pisemnym zaleceniem 

lekarza prowadzącego leczenie. 

Transport osoby bliskiej w 

przypadku hospitalizacji 

Ubezpieczonego poza miejscem 
zamieszkania  

Organizacja i pokrycie kosztów transportu osoby bliskiej, wyznaczonej przez Ubezpieczonego lub 

jego Przedstawiciela ustawowego, z miejsca jej pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 

placówki medycznej, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany. Dodatkowo usługa ta obejmuje 
zorganizowanie i pokrycie kosztów podróży powrotnej osoby bliskiej wskazanej przez 

Ubezpieczonego lub jego Przedstawiciela ustawowego do jej miejsca zamieszkania, po 

zakończeniu hospitalizacji Ubezpieczonego.  

Łóżko szpitalne dla 

Przedstawiciela ustawowego 
Ubezpieczonego  

Centrum Alarmowe Assistance dołoży wszelkich starań w celu zorganizowania i pokrycia 

kosztów łóżka szpitalnego dla Przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w placówce 
medycznej, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany. Świadczenie będzie realizowane zgodnie 

z lokalnymi możliwościami.  

Pomoc psychologa  Organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa, jeżeli Ubezpieczony dozna ciężkich obrażeń 

ciała lub na skutek Nieszczęśliwego Wypadku, w którym uczestniczył, nastąpi również śmierć 

Przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego i wizyta taka będzie wskazana zdaniem lekarza z 
Centrum Alarmowego Assistance.  

Organizacja wizyty u lekarza 
specjalisty w wyznaczonej sieci 

placówek  

Organizacja wizyty w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego lub jego Przedstawiciela 
ustawowego, jeżeli lekarz z Centrum Alarmowego Assistance zleci wizytę u lekarza specjalisty. 

Koszt wizyty ponoszony jest przez Ubezpieczonego.  

Dostawa leków i sprzętu 

medyczno-rehabilitacyjnego  

Organizacja i pokrycie kosztów transportu leków i sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca 

zamieszkania Ubezpieczonego, jeśli Ubezpieczony wymaga leczenia lub rehabilitacji zgodnie z 

zaleceniami lekarza z Centrum Alarmowego Assistance. Koszt leków i sprzętu rehabilitacyjnego 
pokrywa Ubezpieczony.  

Opieka domowa  Po uzyskaniu zlecenia od lekarza prowadzącego leczenie, Centrum Alarmowe Assistance 
zorganizuje i pokryje koszty opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji (trwającej minimum 

7 dni).  

Infolinia medyczna  Możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Alarmowego Assistance, który w miarę posiadanej 

wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli Ubezpieczonemu lub jego 

opiekunowi ustawowemu ustnej informacji (niemającej charakteru diagnostycznego), m. in. na 

tematy: otyłości, nadciśnienia, chorób rzadkich, procedur diagnostycznych, objawów chorób, 

dostępu do szpitali, aptek czy nazwach handlowych oraz zamiennikach leków.  


