
Zakres ubezpieczenia w TU AIG w roku szkolnym 2017/2018 

Ochrona obowiązuje 24h/365 dni w roku, w życiu szkolnym oraz prywatnym, tj.:  

a. w czasie zajęć szkolnych,  

b. w czasie wolnym.  

 

 

AIG - 2017

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) 12 000

1
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź 

udaru mózgu
12 000

2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego 17 000

3 Całkowite trwałe inwalidztwo 11 500

4

Trwały uszczerbek w wyniku NNW (1 % SU za 1 % uszczerbku 

zgodnie z tabelą uszczerbków OWU) 

- uszkodzenia głowy, twarzy, 

- uszkodzenia narządu wzroku, słuchu 

- uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku, 

- uszkodzenia klatki piersiowej, 

- uszkodzenia brzucha, 

- uszkodzenia narządów moczowo-płciowych, 

- uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego, 

- uszkodzenia miednicy, 

- uszkodzenia kończyny górnej, kończyny dolnej, 

- porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych.

120

5
Świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała w wyniku NNW, które nie 

skutkuje wypłatą świadczenia na podstawie pkt. 4
120

6 Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW 2 000

7 Poważne zachorowania 2 750

8
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW (płatne 

powyżej 24 godzin)
30 / dzień

9
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (płatne 

powyżej 72 godzin)
20 / dzień

10 Świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu do 10 000

11
Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta 

(jednorazowo)
200

12
Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NNW 

(jednorazowo)
200

13 Świadczenie z tytułu poparzeń do 2 500

14 Okaleczenie i oszpecenie twarzy do 2 500

15 Świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu do 8 000

16 Koszty leczenia w wyniku NNW na terenie RP i poza granicą RP do 750

17
Uszkodzenie zębów w wyniku nieszczęśliwego wypadku (max. 

150 na ząb)
do 750

18 Koszty pogrzebu w wyniku NNW do 5 000

19 Dodatek dla osoby ratującej życie 5 000

SKŁADKA 40,00 zł



Słownik pojęć: 

Nieszczęśliwy wypadek - nagłe, spowodowane czynnikami zewnętrznymi i nieoczekiwane zdarzenie 

powodujące uszkodzenie ciała. W przypadku, gdy nagłe i nieoczekiwane zdarzenie było spowodowane 

występowaniem choroby bądź choroby przewlekłej, ochronie podlegają jedynie obrażenia bądź śmierć będąca 

bezpośrednim skutkiem tego zdarzenia.  

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku - Ubezpieczyciel wypłaci kwotę wskazaną w Polisie, jeśli Osoba 

ubezpieczona umrze w ciągu dwóch lat od daty Nieszczęśliwego Wypadku na skutek Uszkodzenia ciała 

spowodowanego Nieszczęśliwym wypadkiem.  

Zawał serca - martwica części mięśnia sercowego spowodowana niedokrwieniem danego obszaru serca. 

Rozpoznanie musi być dokonane w oparciu o stwierdzenie spełnienia trzech z pięciu kryteriów wskazujących na 

nowy zawał serca:  

a) typowe bóle klatki piersiowej w wywiadzie,  

b) świeże zmiany w elektrokardiogramie (ECG) wskazujące na zawał,  

c) podwyższony poziom enzymu sercowego CK-MB,  

d) podwyższony poziom troponiny (T lub I),  

e)obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory <50%, stwierdzona w badaniu przeprowadzonym co najmniej 

3 miesiące po zdarzeniu. 

Udar - incydent naczyniowo-mózgowy, w czasie którego dochodzi do zawału tkanki mózgowej, krwawienia 

mózgowego lub podpajęczynówkowego, zatoru mózgu lub zakrzepicy mózgowej. Rozpoznanie musi być 

poparte:  

a) stwierdzeniem przez neurologa trwałego uszkodzenia neurologicznego co najmniej 6 tygodni po zdarzeniu, 

oraz  

b) wynikiem badania za pomocą rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej lub innych niezawodnych 

technik obrazowania, zgodnym z rozpoznaniem świeżego udaru,  

c) choroby naczyniowe oka lub nerwu wzrokowego, oraz  

d) zaburzenia niedokrwienne systemu przedsionków.  

Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny - oznacza Nieszczęśliwy wypadek powstały w związku z ruchem 

pojazdu.  

Całkowite trwałe inwalidztwo - niepełnosprawność, która całkowicie uniemożliwia Osobie ubezpieczonej 

jakąkolwiek pracę zarobkową, oraz która najprawdopodobniej utrzyma się do końca życia Osoby ubezpieczonej.  

Trwały uszczerbek w wyniku NNW - oznacza, że w wyniku uszkodzenia ciała osoba ubezpieczona dozna 

całkowitej bądź częściowej utraty anatomicznej lub utraty funkcji części ciała, bądź też częściowej utraty funkcji 

całego ciała. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona dozna uszkodzenia ciała, które jako jedyna i niezależna 

od innych czynników przyczyna doprowadzi do częściowego trwałego inwalidztwa, Ubezpieczyciel wypłaci 

osobie ubezpieczonej świadczenie określone w poniższej Tabeli Świadczeń, z zastrzeżeniem poniższych 

warunków oraz do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. 

Uszkodzenia ciała w wyniku NW – zdarzenie, które wymagało interwencji lekarskiej i oraz co najmniej jednej 

wizyty kontrolnej, a nie skutkowało wypłatą świadczenia zgodnie z Artykułem 7.1. lub 7.2. Limit 

odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1 % sumy ubezpieczenia określonej dla Artykułu 7.2. 

Świadczenie to wypłacane jest niezależnie od ewentualnej wypłaty świadczeń z tytułu innych Artykułów, 

określonych w Tabeli świadczeń.  

Rodzic - matka lub ojciec, zgodnie z postanowieniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzicem jest 

również osoba będąca w dniu zajścia Nieszczęśliwego wypadku współmałżonkiem matki lub ojca, wdową po 

ojcu lub wdowcem po matce.  

Poważne zachorowanie – jeżeli u Osoby ubezpieczonej rozpoznane zostanie poważne zachorowanie, którego 

objawy pojawią się po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaca Osobie ubezpieczonej 

świadczenie określone w Polisie. Poważne zachorowanie uznaje się za rozpoznane wyłącznie w sytuacji, gdy 

Osoba ubezpieczona została zbadana przez jednego lub większą liczbę Lekarzy, z których każdy jest 



dyplomowanym specjalistą w zakresie chorób odpowiadających Poważnemu zachorowaniu, a pisemny raport 

sporządzony przez każdego Lekarza lub pod jego nadzorem spełnia wszystkie wymogi diagnostyczne określone 

w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia dla danego Poważnego zachorowania.  

Poważne zachorowanie to: poważna forma raka, zawał serca, udar, wszczepienie bypassów, operacja aorty, 

operacja zastawek serca, niewydolność nerek, ślepota (utrata wzroku), przeszczep ważnego organu/szpiku 

kostnego, stwardnienie rozsiane, paraliż (utrata funkcji kończyn), choroba neuronu ruchowego, choroba 

Alzheimera/ciężkie otępienie, poważne poparzenia zgodnie z definicjami w OWU.  

Szpital - działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, zakład opieki lecznictwa zamkniętego, którego 

zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki 

medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych. Za szpital nie uważa się: ośrodka opieki 

społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, 

leków i innych, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka uzdrowiskowego, a także placówki 

rehabilitacyjnej.  

Pobyt w szpitalu w wyniku NW - jeżeli na skutek doznania Uszkodzenia ciała Osoba ubezpieczona zostanie 

przyjęta do szpitala w charakterze pacjenta, Ubezpieczyciel wypłaci Osobie ubezpieczonej świadczenie dzienne 

w wysokości określonej w Polisie („Świadczenie szpitalne z tytułu Nieszczęśliwego wypadku”) za każdy dzień 

spędzony w szpitalu, do maksymalnej liczby dni określonej w Polisie pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał 

co najmniej 24 h.  

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - jeżeli na skutek Choroby Osoba ubezpieczona zostanie przyjęta do 

szpitala w charakterze pacjenta, Ubezpieczyciel wypłaci Osobie ubezpieczonej świadczenie dzienne 

w wysokości określonej w Polisie („Świadczenie szpitalne z tytułu choroby”) za każdy dzień spędzony 

w szpitalu, do maksymalnej liczby dni określonej w Polisie, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał 

co najmniej trzy pełne doby.  

Porażenie lub paraliż – w przypadku, gdy Osoba ubezpieczona dozna objętego ochroną ubezpieczeniową 

Nieszczęśliwego wypadku, który w ciągu 180 dni od daty tego Nieszczęśliwego wypadku doprowadzi 

do któregokolwiek spośród wymienionych poniżej rodzajów porażenia, ubezpieczyciel wypłaci określoną 

procentowo część Sumy ubezpieczenia wskazanej w Polisie do tego zakresu; 

- Tetraplegia 100%  

- Triplegia 100 %  

- Paraplegia 50 %  

- Hemiplegia 50 %  

- Monoplegia 25 %  

Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta – w przypadku, gdy Osoba ubezpieczona zostanie 

pogryziona przez zwierzę/zwierzęta oraz dozna Uszkodzenia ciała, które nie będzie skutkowało wypłatą 

świadczenia zgodnie z Tabelą Świadczeń, stanowiącą Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości określonej w Polisie. Pogryzienie przez zwierzę/zwierzęta 

oznacza rany gryzione zadane ludziom przez psy, koty i inne zwierzęta.  

Oparzenia - w przypadku, gdy Osoba ubezpieczona dozna Nieszczęśliwego wypadku, który jako jedyna 

i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do poparzeń, Ubezpieczyciel wypłaci Osobie 

ubezpieczonej określoną procentowo część wskazanej w Polisie Sumy ubezpieczenia z tytułu poparzeń, 

w zależności od rodzaju poparzeń.  

Świadczenie z tytułu konkretnego rodzaju poparzeń zostanie wypłacone jako określona procentowo część Sumy 

ubezpieczenia, zgodnie z poniższą skalą. W przypadku poparzeń drugiego, trzeciego i czwartego stopnia, 

w ramach Świadczenia z tytułu poparzeń, Ubezpieczyciel wypłaci określony poniżej procent Sumy 

ubezpieczenia:  

a) 27 % lub więcej powierzchni ciała - 100 % SU  

b) 18 % lub więcej, lecz mniej niż 27 % - 60 % SU  

c) 9 % lub więcej, lecz mniej niż 18 %, - 35 % SU  

d) 4.5 % lub więcej, lecz mniej niż 9 % - 20 % SU 



W przypadku Poparzeń pierwszego stopnia, w ramach Świadczenia z tytułu poparzeń, Ubezpieczyciel wypłaci 

określony poniżej procent Sumy ubezpieczenia:  

e) 0,5 % lub więcej powierzchni ciała, lecz mniej niż 5 % - 1 % 

f) 5 % lub więcej, lecz mniej niż 10 % - 3 % 

g) 10 % lub więcej, lecz mniej niż 20 % - 5 % 

h) 20 % lub więcej, lecz mniej niż 30 % - 7 % 

i) 30 % lub więcej, lecz mniej niż 40 % - 10 % 

j) 40 % lub więcej, lecz mniej niż 50 % - 20 % 

k) 50 % lub więcej, lecz mniej niż 60 % - 25 % 

l) 60 % lub więcej, lecz mniej niż 70 % - 30 % 

m) 70 % lub więcej, lecz mniej niż 80 % - 40 % 

n) 80 % lub więcej, lecz mniej niż 90 % - 60 % 

o) powyżej 90 % - 80 % 

p)Oparzenia dróg oddechowych 30 % 

Przy poparzeniach głowy i/lub szyi, świadczenie ulega zwiększeniu o: 

5 % jeżeli powierzchnia poparzeń stanowi do 5 % powierzchni ciała; lub 10 % jeżeli powierzchnia poparzeń 

stanowi od 5 % do 10 % powierzchni ciała. 

W przypadku poparzeń krocza, świadczenie ulega zwiększeniu o 10 %. 

Jeżeli u osoby poparzonej zostanie zdiagnozowany wstrząs pooparzeniowy, świadczenie ulega zwiększeniu 

o 20 %. 

1 % poparzonej powierzchni ciała równa się łącznej powierzchni dłoni oraz palca. 

Okaleczenie i oszpecenie twarzy - w przypadku, gdy Osoba ubezpieczona dozna Uszkodzenia ciała, które 

w ciągu 90 dni jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do Okaleczenia lub 

Oszpecenia jej twarzy, Ubezpieczyciel wypłaci osobie ubezpieczonej określoną poniżej procentowo część 

zapisanej w Polisie Sumy ubezpieczenia z tytułu Okaleczenia i oszpecenia twarzy.  

Trwałe okaleczenie twarzy:  

a) blizna o długości 10 cm lub dłuższa – 100 %  

b) blizna o długości pomiędzy 3 a 9 cm – 50 %  

Trwałe oszpecenie twarzy – 100 % 

Świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu - w przypadku gdy Osoba ubezpieczona 

dozna objętego ochroną ubezpieczeniową Nieszczęśliwego wypadku, skutkującego Całkowitym trwałym 

inwalidztwem, Ubezpieczyciel pokryje koszty z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu poniesione 

w ciągu jednego roku od daty Nieszczęśliwego wypadku powodującego powstanie takiej szkody/szkód, 

do wysokości Sumy ubezpieczenia wskazanej w Polisie dla tego zakresu.  

Koszty leczenia skutków NNW - niniejszy zakres ochrony dotyczy kosztów leczenia związanych z leczeniem 

uszkodzenia ciała będącego następstwem Nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie 

z tytułu poniesienia zwykłych i uzasadnionych kosztów, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia udziału 

własnego oraz do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, dla objętych ochroną kosztów leczenia, 

jeżeli na skutek uszkodzenia ciała, stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga natychmiastowego leczenia.  

Uszkodzenie zębów na skutek NNW - w przypadku, gdy Osoba ubezpieczona dozna objętego ochroną 

ubezpieczeniową Nieszczęśliwego wypadku, który jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna 

doprowadzi do Uszkodzenia zębów, Ubezpieczyciel wypłaci Osobie ubezpieczonej kwotę odpowiadającą 

świadczeniu wskazanemu w Polisie w sekcji Uszkodzenie zębów na skutek Nieszczęśliwego wypadku.  

Koszty pogrzebu - w przypadku płatności z tytułu Śmierci na skutek Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel 

pokryje uzasadnione koszty pogrzebu w Polsce każdej Osoby ubezpieczonej w nieprzekraczalnej wysokości 

5.000 PLN.  

Świadczenie dla osoby ratującej życie - Ubezpieczyciel wypłaci na wypadek śmierci na skutek 

Nieszczęśliwego wypadku, świadczenie w wysokości 5 000 PLN, dla osoby nie będącej ubezpieczającym ani 

osobą ubezpieczoną, która zginie próbując uratować życie osoby ubezpieczonej.  



Sporty wysokiego ryzyka (BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 

UBEZPIECZENIOWEGO) - aktywne uczestnictwo w sportach ekstremalnych, czyli sportach uprawianych 

w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, za które uważa się sporty powietrzne, sporty walki, jazda na nartach 

poza wyznaczonymi trasami, skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i skałkowa, 

speleologia, rafting, sporty motorowe (za wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne 

(za wyjątkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówką), a także uczestniczenie w wyprawach 

do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, 

wysokie góry (powyżej 5500 m.n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające 

użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego oraz nurkowanie poniżej 18 metrów głębokości. 


