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    Ubezpieczenie NNW dla dzieci  

    Żłobki i Przedszkola 2020/2021 

Szanowni Państwo,  

przedstawiamy Państwu wyjątkowy program Ochrona 360.  

Zachęcamy rodziców nie tylko do ubezpieczenia dziecka, ale także do zadbania o swoje 

bezpieczeństwo. Pomyśleliśmy o Was! 

 

 

 

 

 

Co wyróżnia nasz program?  
Wypłacamy świadczenie za zdarzania NNW, ale także w przypadku choroby dziecka. 

Wszelkie formalność rodzice dopełniają przez Internet – to zajmuje około 3 minut. 

Rodzice mogą ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci. Od niemowląt po studentów.  

Zakres ubezpieczenia dostosowany jest do wieku dziecka. 

Każdy rodzic sam wybiera sumę ubezpieczenia i wysokość składki. 

Szybka i sprawna likwidacja szkód. Pracujemy na pełnej tabeli uszczerbkowej – to ważne! 

Ubezpieczenie działa non stop – chroni dziecko w domu, w szkole i na wakacjach. 

Sporty wyczynowe bez dopłaty. 

Oferta dostępna także w języku ukraińskim. 

 

 

Zapraszamy do kontaktu! 

Zespół Ubezpieczenia Zdalnie 

www.ubezieczeniazdalnie.pl 

Biuro Obsługi Klienta 09.00 - 18.00  

Telefon: 22 256 53 33 

Mail: biuro@ubezpieczeniazdalnie.pl 

 
 

 

Ubezpieczenie NNW dziecka wraz z OC obejmującym szkody wyrządzone przez  

naszą pociechę innym osobom. 

Ubezpieczenie NNW Mamy i Taty z prywatną opieką medyczną i OC dla  

domowników (i psa). 

Ubezpieczanie NNW dla dyrektora i nauczycieli wraz z OC zawodowym. 
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Składka roczna 29 zł  47 zł    70 zł   120 zł 

Zakres świadczeń / Suma ubezpieczenia NNW  15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł  50 000 zł  

USZCZERBEK NA ZDROWIU 

1% uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW). 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 

1% uszczerbku w wyniku NW powyżej 70% uszczerbku na zdrowiu. 300 zł 400 zł 600 zł 1 000 zł 

Uszczerbek w wyniku ataku padaczki, świadczenie jednorazowe. 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 

POBYT W SZPITALU 

Za dzień pobytu w szpitalu w wyniku NW. Świadczenie płatne od 1 dnia, pod 
warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni. 

70 zł 70 zł 100 zł 100 zł 

Za dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby (w tym Covid-19). Świadczenie 
płatne od 2 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, max. za 100 dni. 

- 50zł 50 zł 50 zł 

Dodatkowo za pobyt w szpitalu w spowodowany pneumokokowym zapaleniem 
płuc lub rota wirusem. Świadczenie jednorazowe, płatne przy minimum 5-dniowym 
pobycie w szpitalu. Dostępne dla dzieci do 10 roku życia. 

- 500 zł 500 zł 500 zł 

Za dzień pobytu rodzica w szpitalu w związku z hospitalizacją dziecka z powodu 
wypadku komunikacyjnego lub poważnej choroby.  

- - 20 zł 20 zł 

LECZENIE i REHABILITACJA 

Koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji w wyniku NW. Podlimit na rehabilitację 
wynosi 1 000 zł, a na odbudowę stomatologiczną zęba stałego 500 zł. 

2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 

Koszty zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 4 500 zł 6 000 zł 7 500 zł 15 000 zł 

Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego 
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej. 

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

Koszty porady psychologa w związku z NW lub zgonem rodzica w wyniku NW. 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

Telemedycyna – konsultacje: pediatra, internista, dietetyk (12 e-konsultacji).    5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

e-Rehabilitacja – 30 sesji.       5 000 zł 

WYPADKI 

Laryngologiczne usunięcie ciała obcego z ucha lub nosa. 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW.  150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 

Pogryzienie przez psa. 150 zł 200 zł 300 zł 500 zł 

Pokąsanie lub ukąszenie. Warunkiem minimum 2-dniowy pobyt w szpitalu. 300 zł 400 zł 600 zł 1 000 zł 

Oparzenie, do 10 roku życia: II stopnia, min 10% powierzchni ciała 
                                           III/IV stopnia, min 15% powierzchni ciała 

1 500 zł 
3 000 zł 

2 000 zł 
4 000 zł 

3 000 zł 
6 000 zł 

 5 000 zł 
10 000 zł 

CHOROBY 

Zatrucie pokarmowe. Warunkiem minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu. 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 

Pakiet Kleszcz 
Usunięcie kleszcza w trakcie wizyty lekarskiej 

Badania diagnostyczne 
Leczenie antybiotykiem 

Zdiagnozowanie boreliozy 

- 

  
150 zł 
150 zł 
200 zł 

1 000 zł 

  
150 zł 
150 zł 
200 zł 

1 000 zł 

  
150 zł 
150 zł 
200 zł 

1 000 zł 

Rozpoznanie sepsy. 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 

Rozpoznanie choroby odzwierzęcej: bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna. 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł 

Poważna choroba dziecka. - 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 

ASSISTANCE i OCHRONA 

Assistance - m.in.: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza (NW); organizacja 
i pokrycie kosztów wizyt pielęgniarki (NW). 

  5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

Asysta prawna.       500 zł 

Ubezpieczenie OC - szkody wyrządzone przez dziecko.       50 000 zł 

Ubezpieczenie OC rowerzysty - szkody wyrządzone przez dziecko.     10 000 zł   

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW. 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej. 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł 

Zgon rodzica ubezpieczonego w wyniku NW. 1 500 zł 2 000 zł  3 000 zł  5 000 zł 

Zgon obojga rodziców ubezpieczonego w wyniku NW. 4 500 zł 6 000 zł 7 500 zł 15 000 zł 

WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU TAK TAK TAK TAK 

 

Materiał marketingowy. Podstawa prawna zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus 

 i OC osób fizycznych w życiu prywatnym. 


