
Tabela nr 2: zestawienie ofeń na Ubezpieczenie NNW ueniów - Pońwnanie zakres! ubezpiecżenia

iwiadaenia oraz klauzule dodatkowe w o{ercie
lbezpieeenia lnterRisk slGNAL lDUNA AxA AlG HEsTlA

zakres podśtawowv Brak podziału w ofercie na zakrcs podstawryy i rożsżeuony

mierć Ubezpieęone8o W Wyniku NNW (100%
;l l,|

TAK TAK TAK TAK TAK

śmierć Ubezpieęonego W Wyniku zaWału serca i

udaru mózPu (100% sU)
TAl( TAK NlE TAK NlE

śmierć Ubezpieaonego w wyniku wypadku
<omunikacyjnego - dodatkowe śWiadcżenie 50%

iU (Ęenie 150% SU)

TA(
NlE, ale śWiadczenie W

zakresie rozszerzonym
NlE

TAK (dodatkoWe

świadczenie w
wysokości 5000 zł}

TAK

. tYtulu ],00% uszczerbku na zdrowiu {100% sU}

TAK

TAK {za Wybrane

rodzaie uszczerbków
na zdrowiu zgodnie z
tabelą uszczerbkóW)

TAK (za wybrane
rodzaje uszaerbków
na zdrowiu zgodnie z
tabelą uszczerbków}

TAK {śWiadęenie za
całkowite tMale

inWalidztwo}

TAK

. tytułu uszczerbku na Zdrowiu W Wyniku NNW

IAR(l%su za1%
uszczerbku - uszczerbek
określony na podstaWie

Tabeli Norm Uszeerbku
na zdrowiu EDU PLUS)

TAK (Wypłata

świadczeń na
podstaWie odrębnej

tabeli uszczerbków na

zdroWiu)

TAK (Wyplata

świadczeń na
podstaWie odrębnej

tabelł uszcerbków na

żdroWiu)

rAK(l%sUza1%
uszaerbku -

uszcerbek określony
na podstaWie

zatącznika nr 1 do
oWU - tabeli
uszczerbków}

I^K{L%sU za !%

usZczerbku)

. tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawalu
;erca i udaru mózgu

rAK{7%sU za1%
uszczerbku - uszczerbek
określonY m podstawie

Tabeli Norm Uszaerbku
na żdrowiu EDU PLUS)

TAK (wyplata

świadczeń zgodnie z

odrębną tabelą)
NlE

NlE, ale za niektóre
następstwa udarU

mózgu (np. niedowiad
kończyn} Wypłata

świadczenia zgodnie z

tabelą uszczerbków

NlE

;wiadczenie z twułu skĘceń stawóW

tylko skręcenia stawu
skokoWo-BolenioWe8o i

skokowo-pietoweqo
TAK NlE TAK NlE

iwiadczenie z tytulu zlamania kości i zWichnięć
aeodnie z odrebna tabpla

NlE, ale Wypłata

świadeenia na
podstaWie ww. tabeli
usZczerbkÓW, jeżeli

zostanie 5twierdzonv

TAK TAK

NlE, ale Wyplata

świadczenia na
pod5taWie tabeli

u5zczerbkóW, jeżeli je51

5tWierdżony

uszczerbek

NlE, ale Wyptata

śWiadczenia jeżeli jesl

stWierdZony

uszczerbek

śWiźdczenie z tytulu oparzeń i odmrożeń
zpodnie z odrebna tabela

uszczerbek na zdrowiu
TAK TAK

TAK (dotyay
popaęeń}

wtułu zdiaPnozowania u ubezpieeonePo seosv
TAK (].0% sU)

TAK (iednorażowo

1000 zt)

TAK, W ramach
powaŻne8o NlE NlE

z tytułu uszczerbku na zdrowiu W Wyniku ataku
padaczki (iednorazowo 1% sU)

TAx TAK NlE NlE NlE

tytułu śmierci rodzic (przedstaWiciela

stawowego) W WYniku NNW - 10% sU

TAK
NlE, ale śWiadczenie W

zakresie rorzerzonym

TAK (od 1000 zł do
1500 zł W zależności o(

Wybranego Wariantu
slJ)

TAK (od 1000 zł do
1500 Zł W zależności tr
WYbrane8o Wariantu

§ln

TAK

żWrot kosztóW nabycia WyrobóW medYcznych i

środków oomocnicłch
TAK (do 30% sU} TAK (do 20% sU) NlE

TAK w ramach zwrotu
kosztów leczenia

NlE

ot kosztów leczenia na terenie Rp

TAK (do 10% su) TAK (do 10% sU) NlE

TAK (od 500 zł do 100C

zt w zależności od
WYbrane8o Wariantu

5U; dotYey całe8o
ću,i.ł,\

TAK (do 20% sU)

]ezkomisvina wvpłata świadcż€nia TAK lAK TAK TAK TAK
zwrot kosaów przeszkolenia zaWodowe8o osoby
nienełno<nrawnci TA( (do 25% sU) NlE NlE NlE NlE

świadczenie z tvtułu wstrzaśnienia mózpu
NlE TAK TAK

TAK (od 2oo zl do 3oo
NlE

;wlaoczenle z tytuu ampulacjl konczyny
;powodowanei nowotworem złośliwvm

NlE
TAK (iedno€zowo

1ooo zł)
NlE NlE NlE

Kla uzula optaty bankowei/pocztowei
NlE

TAK (pokrywa koszty
opłaty max. do 0,5%

kwnru <kł:rłkiI
NlE NlE NlE

(lauzula zniżki dla rodzeństwa uczące8o się W tej
źmei olacówce oświatowpi

Nlt

TAK (dla 2-go dziecka
507" skladki; dla 3 i

kolejnych - 25%

skladkD

NlE NlE NlE

iWiadczenie Z tytułu ran Wvmagaiącvch zszYcia

NlE, ale śWiad7enie W
zakre5ie rozszelzonVm

TAK (1% sU)

TA( (2% sU jeżełi rana
skóry twauy; 1% sU -

rana skóry poza

tW3rża}

NlE, ale Wysokie

świadczenia za
okalrczenie iub

o5zptrenie twarzv

NlE

łłączenie odpowiedzialności za NW poWstałe

]odcza5 iazdv rowerem bez uorawnień
TAK TAK TAx TAl( TAx



/

iwiadqenia onz klauule dodatkowe w dercie lnterRisk slGNAL lDUNA AxA AlG HEsTlA

zakres rozszeraonv (świadcz€nia z zakresu postawowego oraz Doniższe świadczenia
dodatkowp}

Brak pod:iału w ofercie na zakres podslawilY i rozszenony

śmierc Ub€zpieQorego w wynikU wypadku
komunikacyjnego - dodatkowe świadczenie 50%

sU {fdanie 1509/" sU)

iak Wyźej W zakresie
podstaWowym

TAK jak Wyżej

z Mułu śmierci rodziG (pnedstawiciela
UstaWoWeEo) W Wniku NNW - ].0% sU

jak Wyżej W zakresie
pod5tawoWYm

TAK iak Wyżej

śmierć Ub€zpieaonego na terenie placówki
cswiatowej oraz podaas zajęć zor8aniżowanych
przez placówkę oświatową - dodatkowe
śWiadczenie 50% sU (łacznie 150% sU)

NlE TAK NlE NlE NlE

zwrot kosztóW l€cenia stomatoloBiczne8o na

terenie RP, w tym odbudowv zebów stałvch

TAK (do 10% sU} TAK (do 10% sU) NlE

rAK (od 600 zt do 1200

zł w zależności'od
Wybrane8o Wariantu

sU; max. 150 zł za ząb)

NlE

śWiadczenie z tytułu zadośćuczvnienia za ból
TAx NlE NlE NlE NlE

świadczenie za posryzienie, ukaszenia

TAK (5% sU, jeżeli pobyt

W szpitalu był powyżej 4
dni; 3% sU, jeżeli pobyt

w szpitalu był do 4 dni;

1,5% sU, jeżeli nie bńo
hospitalizac,ii

NlE
TAK (śWiadczenie Za

rany ką9ne)

TAK fiednorazowo od

2oo zł do 24o zł z

zależności od wariantu
sU)

NlE

śWiadczenie z tytulu zdia gnozowania poważnego
zachorowa nia+

TAK (20% sU) NlE

TAK (od 1000 zt do
1000 zł W zależności o(

Wybrane8o Wariantu
ql l)

TAK (od 2000 zł do
1000dwżależrcści m
Wybrane8o Wariantu

§lł

NlE

iwiadczenie z tytulu zdia8nozowania wrodzonej
ładv serca

TAK 0ednorazowo 10@
zł}

NlE NlE

TAK, W ramach
poWaŻnęo

zachorowania

TAK (jednorazoWo

1000 zł)

iwiadczenie za oobvt w sżoitalu w wvniku NNw

TAK (].% sU za każdy
dzień}

TAK (20 zł za kazdy

dzień)

TAK** (od 10 zł do 25

żl za każą dzień W

zależności od wariantu
sU)

TAK (od 25 zł do 50 zt

dziennie w zależności
od wybranego
Wariantu sU)

TAK (od 30 zl do 50 zt

dziennie w zależności
od Wybrane8o

wariantu sU)

iwiadczenie na wypadek urazu narządów ruchu
M następśWie NNW - 3% jeżeli nie byto
rszczerbku

TAK (3% sU, jeżeli nie
bylo uszczerbku i narząd

ruchu był
unieruchomiony na

okres min.7 dni)

NlE, ale WYpłata

świadczenia za
żłamania, zwichnięcia i

skręcenia (j.w.}

NlE, ale WYplata

świadeenia za
złamania, zwińnię€ia

(j.W.}

NlE NlE

lWiadczenie z §/tułu ran WYmagaiącvch zszvcia

TA( (2% sł' - 1 do 2

szwów; 3% sU - 3 i
wiprpi czwówl

jak Wyźej w zakresie
podstawowym

jak Wyże.i

;Wiadczenie z i/tułu zatrucia Bazami bądź
]orażenia oradem lub oiorunem (5% SU}

TAK (5% 5U, jeżeli

h6pitalizacja min.3
rlohvl

NlE NlE NłE NlE

lodatkowe świadcz€nie za okaIeczenie lub
]§7oeceniP tW:rru

NlE, ale wyplala
świadaenia na

podstaWie wW. tabeli
uszczerbkÓW, jeżeli

zostanie stwierdzony
uszczerbek na zdrowiu

NlE NtE

TAK (SU od 15@ zt do
looożwzleżmście

Wariantu 5U}

NlE

Jodatkowe śWiadczenie z tytulu
]orażenia/pa raIiżu

NlE, ale wyptata
świadczenia za
porażenie lub

niedowład kończyn,
zgodnie z odrębną

NlE, ale Wyplata

śWiadczenia 100% sU
za całkowite porażeni(

co najmniej dwóch
końoyn

TAK (od 25% sU do
100% sU w zależności
od stopnia porażflia)

NlE, ale Wypłata

śWiadczenia jeżeli jest

5tWierdzony 100%

uszczerbek na zdrowiu

poważne zacholowanie w poszczesólnvch ofei :ach:

1} lnterRisk - nowotWór zlośliWy, paraliż, niewydolność nerek, tran5plantacja 8lównych orgaŃw, potiomyeliti5, utrata mowy, utrata Wzroku, utrata sluchu, anemia
aplastyczna, stwardnienie rozsiane.
2) AXA - nowotwór złośliwy z białaczkami i chloniakami, niewydolność wątroby, niewydolnośc nerek, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkore, śpiączka, epsa, inwazyjna
choroba pneumokokowa, zapalenie opon mózgowerdzeniowych, cukrzyca.
3) AlG - poważna forma raka, zawal serc, udar, Wzeczepienie bypassóW, operacja aortY, operac,ia zast€Wek serG, niewydolnośc nerek, ślepota (utrata Wzroku),
prze§zczep Ważnąo organu/szpiku kostne8o, stwardnienie roż5iane, paraliż (utrata funkcji kończyn}, choroba neuronu ruchowego, choroba A|zheimera,/ciężkie otępienie,
poważne poparzenia.


