
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

Numer POLISY: PWB310677 

Ubezpieczenie obejmuje: 

1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku 

z sumą ubezpieczenia 17 000 zł, składka 35 zł. 

2. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku.  

3. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych  niezbędnych do leczenia 

następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, 

zalecony przez lekarza, 

4. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki / pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, jeżeli okres 

niezdolności do nauki przekroczył 31 dni. 

5. świadczenie z tytułu korepetycji, jeżeli niezdolność do nauki była dłuższa niż 14 dni szkolnych za każde 

7następnych dni. 

6. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, 

jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu. 

7. Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku potwierdzony fakturą  zakupu. Np. przy 
oparzeniach, złamaniach, ranach ciętych itp. wypadkom, ubezpieczenie zwraca dodatkowo: 

            a) koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji. 
            b) koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych. 
            c) koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. 
            d) koszty badań diagnostycznych   
            e) koszty odbudowy stomatologicznej zębów- 300 zł na jeden ząb. 
      

8. Świadczenie szpitalne: 
- związku z nieszczęśliwym wypadkiem - od 1. dnia pobytu w szpitalu 
- w przypadku hospitalizacji w związku z chorobą – od 2. dnia pobytu w szpitalu 

 

Ochrona obejmuje swoim zakresem również zdarzenia powstałe w trakcie zająć sportowych (UKS, 
SKS) organizowanych przez placówkę oświatową oraz podczas zajęć wychowania fizycznego 

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu 

Szkodę możesz zgłosić bezpośrednio  

w biurze w Dynowie:   

 

 
ul Rynek 13/3 
36-065 Dynów 
TEL/FAX: 16 6701902 
 olimpia.dynow@interia.eu 

 

Online: – wypełniając internetowy formularz poniżej. 
https://www.gothaer.pl/pl-zgloszenia-szkody 
To najszybsza i najwygodniejsza ścieżka likwidacji, 
która może zdecydowanie przyspieszyć jej proces. 
Telefonicznie – dzwoniąc pod numer: 
                            22 469 69 69 

Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres: 
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

ul. Wołoska 22A, 

02-675 Warszawa 
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