
ZAKRES ASSISTANCE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY 2021/2021 
LIMITY 

ŚWIDCZEŃ 

 
 
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 zł 

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.  

400 zł 

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 zł 

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 zł 

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, 

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. 

informacje 

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.  

500 zł 

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,  

 

 

700 zł 



  

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, 

500 zł 

4. jeżeli w następstwie cyber mobbingu Ubezpieczony wymaga specjalistycznej pomocy 

psychologa, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty honorarium 10 sesji psychologa 

lub udziału w grupie terapeutycznej (w zależności od zaleceń lub wyboru Ubezpieczonego lub 

rodzica Ubezpieczonego) do wysokości 800 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. 

800 zł 

Ochrona w sieci 

1. Blokada Rodzicielska - Centrum Alarmowe na wniosek Ubezpieczonego lub Rodzica 

Ubezpieczonego zdalnie pomaga w konfiguracji blokady rodzicielskiej na środowiskach 

Windows, iOS oraz Android, a także w przeglądarkach internetowych. 

bez limitu 

 

 

 

 

organizacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 500 zł 

 

2. ID Monitoring - Centrum Alarmowe na wniosek Ubezpieczonego lub Rodzica Ubezpieczonego 

udziela wsparcia i pomocy w zakresie aktywowania konta w firmie monitorującej media, która 

sprawdza ewentualne publikacje na temat Ubezpieczonego w Internecie oraz w social 

mediach. Koszt aktywacji pokrywany jest przez Ubezpieczonego lub Rodzica Ubezpieczonego. 

3. Wsparcie w ochronie reputacji internetowej - Centrum Alarmowe na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Ubezpieczonego lub Rodzica Ubezpieczonego udzieli 

wsparcia w zakresie usunięcia oraz zatrzymania rozprzestrzeniania publikacji na temat 

Ubezpieczonego w Internecie oraz doradza w dalszych krokach, które Ubezpieczony może 

podjąć (usuwając profile, konta, dane lub zdjęcia, blokując dostęp, zmieniając hasła lub 

szczegóły logowania). Świadczenie te obejmuje również kontakt z właścicielem strony, na 

której zamieszczony był wpis oraz podjęciu wszelkich starań zmierzających do zmniejszenia 

skali powstałego zdarzenia.  Centrum Alarmowe w ramach dostępnych narzędzi podejmą 

starania by wszystkie informacje zamieszczone w Internecie zostały usunięte. 

 

Centrum Alarmowe tel: 22 505 65 06 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA      

https://ubezpieczeniazdalnie.pl/portal/ui/assets/docs/owu-signaliduna-nnw-dzieci-mlodziez-2021.pdf

