
Ubezpieczenie na życie dla dzieci i młodzieży 
Bezpieczne dziecko - ochrona 24h na dobę na całym świecie 

 

Zakres ochrony 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Wysokość 

świadczenia 
Karencja 

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW  
(wysokość świadczenia zawiera zgon ubezpieczonego) 

12 000 zł 15 000 zł 19 500 zł 42 000 zł ----- 

Zgon Ubezpieczonego  6 000 zł 10 000 zł 13 000 zł 15 000 zł 3 miesiące 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 
(za orzeczone 100% uszczerbku na zdrowiu) 

12 000 zł 20 000 zł 26 000 zł 30 000 zł ----- 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  
(za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu) 

120 zł 200 zł 260 zł 300 zł ----- 

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego 
zachorowania 

1 800 zł 2 000 zł 2 600 zł 4 500 zł 6 miesięcy 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku 
choroby (od 3 roku życia) 
(za każdy dzień pobytu, min. 5 dni - liczone na podstawie 
wypisu ze szpitala) 

18 zł / dzień 25 zł / dzień 39 zł / dzień 75 zł / dzień 6 miesięcy 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW 
(za każdy dzień pobytu, min. 4 dni - liczone na podstawie 

wypisu ze szpitala) 
36 zł / dzień 50 zł / dzień 65 zł / dzień 150 zł / dzień ----- 

Zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW 3 000 zł 5 000 zł 6 500 zł 15 000 zł ----- 

Składka miesięczna 10 zł 15 zł 20 zł 30 zł  
 

Poważne zachorowanie: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, zabieg na naczyniach wieńcowych, transplantacja jednego z głównych narządów (tj. serca, 

płuca, wątroby, trzustki, jelita cienkiego, szpiku kostnego lub nerki, jeżeli Ubezpieczony jest biorcą), ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby Creutzfeldta-Jakoba. 

 

Ubezpieczonym może być dziecko, uczeń, student w wieku od 0 do 30 lat, który w sposób ciągły i nieprzerwany pobiera naukę. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba 

niepełnoletnia na wniosek rodzica (przedstawiciela ustawowego).  

Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przedstawione warunki wymagają potwierdzenia ze strony ubezpieczającego oraz ubezpieczyciela. 

 


