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Definicje oraz dodatkowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia: 

Definicje: 
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - jeżeli ubezpieczony poniesie śmierć wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, zostanie wypłacone świadczenie zgodne z sumą ubezpieczenia dla wybranego wariantu 
ubezpieczenia. 

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - jeżeli ubezpieczony poniesie śmierć wskutek wypadku 
komunikacyjnego, zostanie wypłacone świadczenie zgodne z sumą ubezpieczenia dla wybranego wariantu 
ubezpieczenia. 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku - jeżeli rodzic lub opiekun 
prawny poniesie śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku zostanie wypłacone świadczenie zgodne             
z sumą ubezpieczenia dla wybranego wariantu ubezpieczenia. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu - jeżeli ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu określonego w tabeli 
uszczerbkowej stanowiącej załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia otrzyma świadczenie 
wyliczone jako iloczyn z sumy ubezpieczenia i procentu przypisanego do danego uszkodzenia ciała w tabeli 
uszczerbkowej np. w Wariancie WZOROWYM przy złamaniu kości udowej (z niewielkimi zmianami) 
35.000 x 7 % = 2.450 PLN 

Pobyt w szpitalu - jeżeli ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu w wyniku nagłego zachorowania lub 
nieszczęśliwego wypadku otrzyma świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Limit wypłaty wynosi 30 
dni niezależnie od przyczyny pobytu w szpitalu. Pobyt w szpitalu musi trwać dłużej niż 24 godziny. 

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych - jeżeli ubezpieczony uległ 
nieszczęśliwemu wypadkowi może wystąpić o zwrot kosztów przedmiotów ortopedycznych jakie musiał 
zakupić w celu leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku np. może być to zwrot kosztów za zakup ortezy. 

Koszty leczenia - jeżeli ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku musiał ponieść koszty leczenia 
np. prywatnej wizyty lekarskiej otrzyma zwrot poniesionych kosztów na podstawie dostarczonych faktur. 

Koszty rehabilitacji - jeżeli ubezpieczony w celu zmniejszenia skutków nieszczęśliwego wypadku musiał 
ponieść koszty związane z rehabilitacją, otrzyma zwrot takich kosztów ze strony Avivy np. jeżeli dziecko 
musiało być poddane rehabilitacji może skorzystać z rehabilitacji prywatnej. Po dostarczeniu faktur 
rodzice otrzymają zwrot poniesionych kosztów. 

Koszty operacji plastycznych - jeżeli ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku nabawił się 
oszpeceń i konieczne jest ich usunięcie, Aviva zwróci poniesione koszty na zabieg plastyczny do sumy 
ubezpieczenia dla wybranego wariantu. 

Koszty odbudowy stomatologicznej wykonywanej w placówce innej niż szpital - jeżeli w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku istnieje konieczność odbudowy zębów stałych to ubezpieczony otrzyma zwrot 
poniesionych kosztów na odbudowę zębów. Suma ubezpieczenia określona jest indywidualnie dla 
każdego wariantu. Limit odpowiedzialności to maksymalnie 5 zębów. 

Koszty odbudowy stomatologicznej wykonanej w szpitalu - jeżeli ubezpieczony w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku doznał uszkodzeń ciała wymagających przeprowadzenia odbudowy 
stomatologicznej w szpitalu, Aviva pokryje jej koszty do sumy ubezpieczenia przypisanej do posiadanego 
przez Ubezpieczonego wariantu. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa - jeżeli 
ubezpieczony został ugryziony przez psa lub pokąsany przez owady, w wyniku czego trafił do szpitala na 
min. 24 godziny otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości określonej dla danego wariantu. 

Pomoc assistance - w ramach pomocy assistance ubezpieczony może liczyć m.in. na pokrycie kosztów 
korepetycji, psychologa i wizyty pielęgniarki. 

 



Zakres ubezpieczenia: 

 

Pobyt w szpitalu – dotyczy pobytu z powodu nagłego zachorowania, w tym zakażenia COVID 19 oraz po 

nieszczęśliwym wypadku 

Koszty leczenia –  dotyczy zwrotu kosztów wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, pobytu w szpitalu, 

zabiegów, operacji, i badań diagnostycznych 

Koszty operacji plastycznej – dotyczy zwrotu kosztów oszpeceń na całych ciele, powstałych w wyniku 

wypadku  

Koszty zakupu leków i środków opatrunkowych, zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych         

– dotyczy zwrotu zaleconych przez lekarza w/w kosztów  

Koszty rehabilitacji  - dotyczy zwrotu kosztów zaleconej przez lekarza rehabilitacji  

Koszty usunięcia braków w uzębieniu stałym – dotyczy zwrotu kosztów stomatologicznych powstałych  

w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Usługi Assistance 24h – bezpłatna wizyta pielęgniarki, pomoc psychologa, organizacja i pokrycie kosztów  

korepetycji dziecka 

 

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, które miały miejsce w szkole, w domu, na 
zajęciach pozalekcyjnych, na treningach i rekreacyjnych zajęciach sportowych. 
Oznacza to, iż ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, na całym świecie, 
podczas roku szkolnego oraz w okresie ferii i wakacji. 

 
 

 

Jerzy Paluch 
 

tel. 604-790-848 
 

mail: paluch.jerzy@aviva.com.pl  
 
 

Marek Wielgus 
 
Tel. 601-475-110 
 
Mail: wielgus.marek@aviva.com.pl 
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