
   Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

	 	Następstwa	nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist-
niałych	w	okresie	ubezpieczenia.

Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

Wariant

PODSTAWOWY ROZSZERZONY SZKOLNY

Ryzyko Suma	ubezpieczenia	(dalej	SU)
 w	okresie	ubezpieczenia

Trwały	 
uszczerbek	 
na	zdrowiu	

maksymalna	za	100%	uszczerbku

25	000	zł 50	000	zł 25	000	zł

Złamania	kości
SU	dla	3	kategorii	złamań	określonych	w	OWU

250	–	1	000	zł 500	-	2	000	zł 125	-	500	zł

Całkowite	 
i trwałe	 

inwalidztwo
25	000	zł 50	000	zł 25	000	zł

Świadczenia	
assistance

Organizacja	lub	pokrycie	kosztów
Limity	świadczeń	w	okresie	ubezpieczenia

Druga	opinia	
lekarska bez	limitów bez	limitów brak	 

świadczenia

Rehabilitacja brak	 
świadczenia 3	000	zł

1	000	zł
1	raz

Sprzęt 
ortopedyczny	 
lub	protezy

zakup	 
i dostarczenie	

1	000	zł 3	000	zł 1	000	zł
1	raz

Pomoc	 
psychologa	 
lub	pomoc	
domowa

brak	 
świadczenia 2	razy brak	 

świadczenia

Telefoniczna	
konsultacja	
lekarska

bez	limitów bez	limitów brak	 
świadczenia

Infolinia	 
medyczna bez	limitów bez	limitów bez	limitów

Wizyta	lekarza	 
pierwszego	
kontaktu

brak	 
świadczenia

brak	 
świadczenia

500	zł
1	raz

Wizyta	 
pielęgniarki

brak	 
świadczenia

brak	 
świadczenia

400	zł
1	raz

Korepetycje brak	 
świadczenia

brak	 
świadczenia

5	godzin
1	raz

Usługi:	rehabilitacja,	zakup	i	dostarczenie	sprzętu	ortopedyczne-
go	lub	protez,	pomoc	psychologa	lub	pomocy	domowej	są	świad-
czone	w	przypadku	hospitalizacji,	a	usługa	zakupu	i	dostarczenia	
sprzętu	ortopedycznego	lub	protez	-	także	po	złamaniu kości.

   Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona	ubezpieczeniowa	nie	obejmuje:
	 	osoby	w	wieku	powyżej	70	roku	życia,	dziecka	-	poniżej	3	roku	życia;
	 	ryzyka	 całkowitego	 i	 trwałego	 inwalidztwa	 orzeczonego	 

na	łączny,	nieprzerwany	okres	poniżej	24	miesięcy,	a	w	odnie-
sieniu	do	dziecka	w	wieku	od	3	do	16	lat	-	poniżej	12	miesięcy;

	 	usług	 assistance	 świadczonych	 w	 następstwie	 hospitalizacji	
nieprzekraczającej	24	godzin	lub	choroby;

	 	usługi	 assistance	 zakupu	 i	 dostarczenia	 sprzętu	ortopedycz-
nego	 lub	protez,	 jeśli	 sprzęt	 ten	nie	 został	przepisany	przez	
lekarza.

   Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
	 	pozostawania	 pod	 wpływem	 alkoholu,	 narkotyków,	 innych	

środków	odurzających,	środków	medycznych,	lekarstw	zaży-
wanych	przez	Ubezpieczonego	niezgodnie	z	zaleceniem	leka-
rza,	które	miały	wpływ	na	NW;

	 	uprawiania	przez	Ubezpieczonego	niebezpiecznych	dyscyplin	
sportowych,	takich	jak:	wspinaczka	górska	i	skałkowa,	rafting,	
speleologia,	 kajakarstwo	 wysokogórskie,	 surfing,	 windsur-
fing,	 nurkowanie	 z	 użyciem	 specjalistycznego	 sprzętu,	 skoki	
do	wody,	 skoki	na	gumowej	 linie,	 spadochroniarstwo,	para-
lotniarstwo,	jeździectwo,	szermierka,	sporty	motorowe	i	mo-
torowodne,	sporty	siłowe,	sporty	walki	i	obronne,	w	wyniku	
czynnego	udział	Ubezpieczonego	w	wyczynowych	treningach		
sportowych;

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

 Następstwa 

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-

czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2022-V1
) Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel:  Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne	informacje	podawane	przed	zawarciem	umowy	ubezpieczenia	i	informacje	umowne	podane	są	w	Ogólnych	Warunkach	Ubezpieczenia	
„Pakiet	na	Wypadki”	(dalej:	„OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia:	wypadku	i	świadczenia	pomocy	osobom,	które	uległy	nieszczęśliwemu	wypadkowi	(dział	II,	grupy	1	i	18,	według	załącz-
nika	do	Ustawy	z	dnia	11.09.2015	roku	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekuracyjnej).



   
   Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

	 	wykonywania:	służby	wojskowej	lub	policyjnej,	zawodu	m.in.:	
ochroniarza,	pracownika	portowego,	pracownika	branży	roz-
rywkowej,	 rolnika,	 strażaka,	 rybaka,	 pracownika	 stacji	 ben-
zynowej	 i	 LPG,	policjanta,	wojskowego,	 sportowca,	dekarza,	
pracownika	budowlanego,	kominiarza,	pracownika	transpor-
tującego	niebezpieczne	 ładunki,	drwala,	osoby,	której	praca	
jest	 związana	z	kablami	wysokiego	napięcia,	pracownika	 ra-
finerii,	 pracy	 w	 warunkach	 narażających	 na	 oddziaływanie	
azbestu,	 niebezpiecznych	 chemikaliów,	 środków	 wybucho-
wych,	olejów;

	 pracy	na	wysokościach	lub	na	statkach;
	 	pracy	fizycznej	w	przemyśle	budowlanym,	gazowym,	metalur-

gicznym,	górniczym,	ciężkim,	portowym,	w	branży	inżynieryj-
nej;

	 	jazdy	rowerem	po	drogach	publicznych,	w	tym	również	po	chod-
nikach,	przez	Ubezpieczonego	w	wieku	do	10	lat,	bez	opieki	oso-
by	pełnoletniej;

	 	W	 odniesieniu	 do	 świadczeń assistance	 odpowiedzialność	
Ubezpieczyciela	 jest	wyłączona,	 jeśli	 konieczność	 interwen-
cji	 medycznej	 lub	 hospitalizacji	 jest	 związana	 z:	 chorobami	
przewlekłymi;	 rekonwalescencją	 lub	 schorzeniami	w	 trakcie	
leczenia,	w	związku	ze	zdarzeniami,	które	nastąpiły	przed	roz-
poczęciem	ochrony	ubezpieczeniowej;	nagłym	pogorszeniem	
stanu	zdrowia	lub	komplikacjami	w	przypadku	chorób,	które	
wymagają	stałego	leczenia	lub	opieki	medycznej.

   Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

	 Ubezpieczenie	następstw	NW	na	całym	świecie;
	 	Świadczenia	 assistance	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 

Polskiej,	realizowane	pod	adresem	ubezpieczenia	wskazanym	
przez	Ubezpieczającego.

   Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

	 	przed	zawarciem	umowy	ubezpieczenia:	podanie	wszystkich	
znanych	sobie	okoliczności,	o	które	Ubezpieczyciel	zapytywał	
przed	zawarciem	umowy	ubezpieczenia;

	 	w	trakcie	trwania	umowy	ubezpieczenia:	informowanie	o	każ-
dej	zmianie	powyższych	okoliczności;

	 	jeśli	dojdzie	do	zdarzenia	objętego	ochroną:	niezwłoczne	poin-
formowanie	o	tym	telefonicznie	Ubezpieczyciela,	ponadto	nale-
ży:	poddać	się	leczeniu	i	stosować	zalecenia	lekarza;	dostarczyć	
niezbędne	dokumenty	i	informacje,	wymienione	w	OWU;	jeśli	
zajdzie	taka	konieczność,	na	zlecenie	i	koszt	Ubezpieczyciela	-	
poddać	się	badaniom	lekarskim	lub	diagnostycznym.

   Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka	może	być	opłacana	jednorazowo	za	okres	ubezpieczenia	
albo	w	ratach,	z	częstotliwością:	miesięczną,	kwartalną	albo	pół-
roczną,	w	terminie	uzgodnionym	przez	strony,	przelewem	ban-
kowym	lub	przekazem	pocztowym.

   Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowa	 ubezpieczenia	 zawierana	 jest	 na	 okres	 12	 miesięcy	
(okres	 ubezpieczenia)	 i	 przedłuża	 się	 na	 kolejne	 12	 miesięcy,	 
na	takich	samych	warunkach,	w	przypadku	opłacenia	składki	lub	
jej	pierwszej	raty	z	tytułu	przedłużonej	umowy,	o	ile	Ubezpieczony	 
nie	ukończył	70 lat,	a	 jeśli	Ubezpieczonym	jest	dziecko	-	18 lat 
przed	tą	datą.
okres	ubezpieczenia:
  rozpoczyna się	w	dniu	ustalonym	przez	strony,	następującym	

po	dniu	zawarcia	umowy	ubezpieczenia,	pod	warunkiem	opła-
cenia	przez	Ubezpieczającego	składki	lub	jej	pierwszej	raty;

  kończy się dla wszystkich	 Ubezpieczonych	 wymienionych	
w	polisie	z	upływem	najwcześniejszej	z	poniższych	dat:

	 1)	 z	dniem	zgonu	Ubezpieczonego;
	 2)	 	z	 dniem	 złożenia	 przez	 Ubezpieczającego	 oświadczenia	

o	odstąpieniu	lub	wypowiedzeniu	umowy	ubezpieczenia;
	 3)	 	z	upływem	7	dni	od	dnia	otrzymania	przez	Ubezpieczają-

cego	wezwania	do	zapłaty	kolejnej	raty	składki	z	poucze-
niem,	że	brak	zapłaty	w	tym	terminie	spowoduje	ustanie	
ochrony	ubezpieczeniowej;

	 4)	 	z	ostatnim	dniem	okresu	ubezpieczenia,	w	którym	Ubez-
pieczony	ukończył	70 lat,	a	jeśli	Ubezpieczonym	jest	dziec-
ko	 -	 z	 ostatnim	 dniem	 okresu	 ubezpieczenia,	 w	 którym	
dziecko	ukończyło	18 lat.

   Jak rozwiązać umowę?

	 	Ubezpieczający	 może	 odstąpić	 od	 umowy	 ubezpieczenia	
w	 terminie	 30	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 dokumentacji	 ubez-
pieczeniowej	 lub	 wypowiedzieć	 umowę	 po	 tym	 terminie,	 
ze	skutkiem	na	koniec	dnia,	w	którym	odstąpił	lub	wypowie-
dział	umowę	ubezpieczenia.	Odstąpienie	lub	wypowiedzenie	
można	złożyć	w	formie	pisemnej	lub	telefonicznie.

	 	Ubezpieczający	 może	 również	 zrezygnować	 z	 przedłużenia	
umowy	ubezpieczenia	nie	opłacając	składki	za	kolejny	okres	
ubezpieczenia.

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności m.in., jeśli NW 
nastąpił w wyniku:
! pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych  
 środków odurzających, środków medycznych, lekarstw zaży- 
 wanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza,  
 które miały wpływ na NW;

Suma ubezpieczenia w zł (dalej: „SU”)
w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Ryzyko Podstawowy Rozszerzony Szkolny

 Trwały uszczerbek
  na zdrowiu Maksymalna SU za 100% uszczerbku

25 000 50 000 25 000

 Całkowite i trwałe
  inwalidztwo 25 000 50 000 25 000

 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
określonych w OWU

od 250
do 1 000

od 500
do 2 000

od 125
do 500

Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki” (PNWD-2018-V2)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność  
 ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Produkt: Ubezpieczenie „Pakiet na Wypadki”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
czenia „Pakiet na Wypadki”  (dalej: „OWU”).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia: wypadku i świadczenia pomocy osobom, które uległy Nieszczęśliwemu wypadkowi (dział II, grupy 1 i 18, według załącz-
nika do Ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (dalej: „NW”) zaist- 
 niałych w Okresie ubezpieczenia.
Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia:

 Organizacja lub pokrycie kosztów Świadczeń Assistance

Limit w Okresie ubezpieczenia

Wariant

Świadczenie Assistance Podstawowy Rozszerzony Szkolny

Rehabilitacja 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Zakup i dostarczenie 
sprzętu ortopedycz-
nego lub protez

1 000 zł 3 000 zł 1 000 zł
1 raz

Pomoc psychologa 
lub pomocy 
domowej

2 razy

Wizyta lekarza 
pierwszego kontaktu

500 zł
1 raz

Wizyta pielęgniarki 400 zł
1 raz

Korepetycje
5 godzin 

lekcyjnych
1 raz

Infolinia medyczna Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Usługi: rehabilitacja, zakup i dostarczenie sprzętu ortopedycznego 
lub protez, pomoc psychologa lub pomocy domowej są świad-
czone w przypadku Hospitalizacji, a usługa zakupu i dostarczenia 
sprzętu ortopedycznego lub protez - także po Złamaniu kości.

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
	osoby w wieku powyżej 70. roku życia, Dziecka - poniżej 3. roku  

 życia;
	uszczerbku w wysokości poniżej 7% (według Tabeli uszczerb- 

 ków na zdrowiu);
	ryzyka Całkowitego i trwałego inwalidztwa orzeczonego na  

 łączny, nieprzerwany okres poniżej 24 miesięcy, a w odniesieniu  
 do Dziecka w wieku od 3 do 16 lat - poniżej 12 miesięcy;
	usług Assistance świadczonych w następstwie Hospitalizacji  

 nieprzekraczającej 24 godzin lub choroby;
	usługi Assistance zakupu i dostarczenia sprzętu ortopedycz- 

 nego lub protez, jeśli sprzęt ten nie został przepisany przez  
 lekarza.

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
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 Złamania kości SU dla 3 kategorii Złamań
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