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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie dziecka bez przerwy jest ubezpieczeniem indywidualnym (Dział II, grupa 1) 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są zdarzenia i ich 
następstwa.
W zależności od wybranego przez Ciebie pakietu, 
maksymalna ochrona może zawierać:

Za opłatą dodatkowej, składki możesz rozszerzyć 
ochronę o opcje dodatkowe:

Opiekę po wypadku i zachorowaniu (świadczenia 
i limity w ciągu okresu ubezpieczenia):
- Wizyta lekarza lub u lekarza pierwszego kontaktu 

(pediatry, internisty lub lekarza rodzinnego) – 800 zł  
– raz w roku;

-  Wizyta pielęgniarki – 1 000 zł – dwa razy w roku;
-  Dostawa leków – 750 zł – dwa razy w roku;
-  Zwrot kosztów wycieczki – 1 000 zł – raz w roku;
-  Organizacji imprezy urodzinowej – 1 500 zł  

– raz w roku;
-  Infolinia medyczna i rehabilitacyjna – bez limitu – 

świadczenia informacyjne.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
Nie pomożemy i nie wypłacimy pieniędzy za 
Zdarzenia, które powstały wskutek:
 umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, 

chyba że zapłata lub realizacja Świadczenia 
odpowiada w danych okolicznościach względom 
słuszności lub zasadom współżycia społecznego;

 eksplozji atomowej, promieniowania 
radioaktywnego, wycieku zanieczyszczeń, 
skażenia, działań wojennych, stanu wojennego, 
stanu wyjątkowego, rozruchów, zamieszek, 
konfliktów zbrojnych i aktywnego, dobrowolnego 
udziału Dziecka w aktach przemocy lub w aktach 
terroru, strajku, lokautu, sabotażu, buntu, 
rewolucji, powstań;

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 Zdarzeń i ich następstw u dzieci, które 

w momencie zawierania umowy ubezpieczenia 
ukończyły 18 lat;

 Realizacji poza terytorium Polski świadczeń 
takich jak: naprawa, wypożyczenie lub zakup 
środków pomocniczych, koszty leczenia 
i rehabilitacji, ugryzienia przez kleszcza, pomocy 
psychologa, korepetycji; 

 Realizacji opcji dodatkowych poza terytorium 
Polski; 

 Złamań, skręceń, zwichnięć, ran wymagających 
szycia, urazów oraz groźnych urazów 
niewymienionych w Tabeli uszkodzeń ciała 
dziecka nr 1/2022 (załącznik Nr 1 do OWU);

 Innych skutków wypadków niewymienionych 
w Tabeli uszkodzeń ciała dziecka nr 1/2022 
(załącznik Nr 1 do OWU);

 Świadczeń, których nie wskazaliśmy w Tabeli 
Wartości świadczeń i limitów opcji dodatkowych 
(załącznik Nr 2 do OWU);

 Procedur medycznych, których nie wskazaliśmy 
w Wykazie procedur medycznych (załącznik Nr 3 
do OWU).

Zakres Pakiet "S" Pakiet "M" Pakiet "L" Pakiet "XL"
Złamania 200 zł 400 zł 700 zł 900 zł
Skręcenia 200 zł 400 zł 500 zł 500 zł
Zwichnięcia 200 zł 400 zł 700 zł 900 zł
Oparzenia 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 5 000 zł
Rany wymagające szycia 200 zł 400 zł 700 zł 900 zł
Urazy 200 zł 400 zł 700 zł 900 zł
Groźne Urazy - zł - zł - zł 5 000 zł
Pogryzienie przez psa 100 zł 200 zł 300 zł 400 zł
Pobyt w szpitalu 
wskutek choroby

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

Naprawa, wypożyczenie 
lub zakup środków 
pomocniczych

do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł

Koszty leczenia 
i rehabilitacja

do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł

Ugryzienie przez 
kleszcza

do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł

Pomoc psychologa 5 wizyt 5 wizyt 5 wizyt 5 wizyt
Korepetycje do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Śmierć wskutek 
wypadku 
komunikacyjnego

10 000 zł 10 000 zł 25 000 zł 25 000 zł

Śmierć wskutek 
Wypadku, zawału serca 
lub udaru mózgu

15 000 zł 15 000 zł 30 000 zł 30 000 zł



Opiekę medyczną (świadczenia i limity na każdy 
wypadek i jego następstwa):
-  Konsultacja chirurga, okulisty, otolaryngologa, 

ortopedy, kardiologa, neurologa, pulmonologa, 
lekarza rehabilitacji, neurochirurga, psychologa, 
zabiegi ambulatoryjne, badania laboratoryjne, 
badania radiologiczne, RTG, badanie 
ultrasonograficzne – łącznie 10 badań na 
zdarzenie; 

-  Rezonans magnetyczny – 1 badanie;
-  Tomografia komputerowa – 1 badanie;
-  Rehabilitacja (w tym zakup drobnego sprzętu 

medyczno-rehabilitacyjnego) – 10 zabiegów  
(zakup sprzętu do 1 000 zł).

Kiedy rozpoczyna się i kończy 
ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę zawieramy na okres roku.
Datę od kiedy ma obowiązywać ochrona wybierasz 
podczas zawierania umowy. Potwierdzamy ją 
w Polisie.
Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się 
najwzcześniej następnego dnia po dniu zawarcia 
umowy i opłaceniu składki.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: 
-  z upływem okresu, na jaki została zawarta; 
-  z dniem, w którym złożysz oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy; 
-  z dniem wypłaty sumy ubezpieczenia (w przypadku 

Śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego lub 
Śmierci wskutek Wypadku, zawału serca lub udaru 
mózgu Ubezpieczonego); 

-  z dniem rozwiązania umowy (jeśli ją wypowiesz Ty 
albo my); 

w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Dzieci chronimy na całym świecie, ale niektóre 
Świadczenia organizujemy tylko na terenie Polski. 
Zgodnie z Tabelą:

 stosowania przemocy fizycznej wobec Dziecka 
przez jego opiekunów prawnych; 

 przyczynienia się opiekuna prawnego do 
powstania Zdarzenia;

 działania Dziecka w stanie po użyciu alkoholu 
albo w stanie nietrzeźwości w rozumieniu ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi lub pod wpływem środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyjątkiem leków 
zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez 
niego zalecony; 

 udziału Dziecka w aktywnościach 
sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym 
charakterze: sportach motorowych, lotniczych, 
motorowodnych, wspinaczce wysokogórskiej 
i skałkowej, nurkowaniu, speleologii, 
sportach i sztukach walki, skokach do wody, 
spadochronowych, na linie; 

 prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego 
środka transportu przez Dziecko, które nie 
było do tego uprawnione lub jeżeli pojazd lub 
inny środek transportu nie spełniał kryteriów 
dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, 
zgodnie z przepisami prawa; 

 usiłowania popełnienia czynu zabronionego 
przepisami prawa lub popełnienia czynu 
zabronionego z winy umyślnej przez Dziecko;

 próby samobójstwa, samobójstwa;
 samookaleczenia się Dziecka;
 uczestnictwa w bójce, chyba że Dziecko działało 

w obronie koniecznej;
 wad wrodzonych zdiagnozowanych u Dziecka 

przed zawarciem umowy;
 zarażenia się HIV lub chorobami przekazywanymi 

drogą płciową, zachorowaniem na AIDS;
 zdiagnozowanej Choroby przewlekłej;
 zdiagnozowanej Choroby psychicznej;
 uprawiania sportu zawodowo, to jest aktywności 

sportowej, którą Dziecko uprawia na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i za 
którą otrzymuje wynagrodzenie w dowolnej 
formie np. wynagrodzenie pieniężne, stypendium, 
diety – zarówno, jeżeli sport uprawia 
indywidualnie, jak i zespołowo; 

 oficjalnie ogłoszonej klęski żywiołowej;
 użycia biologicznych lub chemicznych 

materiałów, substancji lub składników w celu 
spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzkiego.

Wyłączenia, które wymieniliśmy wyżej dotyczą 
zakresu podstawowego. Wyłączenia, które 
dodatkowo mają zastosowanie do opcji 
dodatkowych znajdziesz w Rozdziale III w punkcie 
„Wyłączenia dodatkowe do opcji dodatkowych, czyli 
w jakich sytuacjach nie będziemy mogli pomóc?” 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dziecka bez 
przerwy OWU/NCP12/1/2022.

Następstwa i Zdarzenia Teren 
działania

Złamania cały świat
Skręcenia cały świat
Zwichnięcia cały świat
Oparzenia cały świat
Rany wymagające szycia cały świat
Urazy cały świat
Groźne Urazy cały świat
Pogryzienie przez psa cały świat
Pobyt w szpitalu wskutek choroby cały świat
Naprawa, wypożyczenie lub zakup środków pomocniczych Polska
Koszty leczenia i rehabilitacja Polska
Ugryzienie przez kleszcza Polska
Pomoc psychologa Polska
Korepetycje Polska
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego cały świat
Śmierć wskutek Wypadku, zawału serca lub udaru mózgu cały świat
Opieka po wypadku i zachorowaniu Polska
Opieka medyczna Polska



Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Po Zdarzeniu zadbaj o to, żeby Dziecko znalazło się pod opieką lekarską i użyj dostępnych Ci środków, aby złagodzić 
skutki Zdarzenia. 
Zadbaj, aby Dziecko stosowało się do zaleceń lekarskich.
Jesteś zobowiązany do:
-  podania nam informacji i udzielenia odpowiedzi na pytania, które zadajemy we wniosku o zawarcie umowy zgodnie 

z prawdą na dzień podania danych;
-  zapłacenia składki;
-  poinformowania nas o każdej zmianie swoich danych oraz danych Dziecka; 
-  wizyty z Dzieckiem u lekarza, którego wskażemy – jeśli będziemy chcieli ustalić prawo do Świadczenia lub jego 

wysokość. Wizytę zorganizujemy na nasz koszt;
-  wskazania miejsca pobytu Dziecka, żebyśmy mogli zrealizować Świadczenie.
Jeśli nie będziesz stosować się do obowiązków, a będzie to miało wpływ na realizację Świadczenia, możemy odmówić 
jego realizacji.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość składki za umowę ustalamy zgodnie z obowiązującą u nas taryfą składek i jest ona zależna od:
-  wybranego pakietu ubezpieczenia; 
-  wybranych opcji dodatkowych; 
-  liczby objętych umową Dzieci; 
-  zastosowanych zniżek lub zwyżek. 
Składkę płacisz w złotych, raz za cały rok z góry.
Za dzień zapłacenia składki przyjmujemy dzień, w którym składka wpłynie na nasz rachunek bankowy. 
Składkę zapłacisz przez bramkę płatności online. 
Aby zawrzeć umowę musisz zapłacić składkę przed dniem rozpoczęcia ochrony. 

Jak rozwiązać umowę?
Odstąpienie od umowy wymaga Twojego pisemnego oświadczenia lub maila. Oświadczenie możesz złożyć do nas 
w terminie 30 dni, od dnia zawarcia umowy. Nasz adres to: info@nn.pl. 
Jeśli zawrzesz umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość, możesz odstąpić od niej do 30 dni od:
-  chwili, gdy poinformujemy Cię, że zawarliśmy umowę lub 
-  dnia, kiedy otrzymasz potwierdzenie informacji o umowie, która jest wymagana przepisami prawa – jeśli jest to 

termin późniejszy. 

Umowę możesz wypowiedzieć w każdym momencie – wystarczy wysłać do nas pisemny wniosek lub mail. Nasz adres 
to: info@nn.pl. Umowę rozwiążemy z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym złożysz wniosek. 
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