
Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Pakiet 
indywidualny

Pakiet rodzinny

Pobyt ubezpieczonego 
w szpitalu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

27 000 zł  
(150 zł za dzień, 

maks. za 180 dni)

27 000 zł  
(150 zł za dzień, 

maks. za 180 dni)

Urazy ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Urazy grupa I 200 zł 200 zł

Urazy grupa II 500 zł 500 zł

Urazy grupa III 1000 zł 1000 zł

Złamania kości ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Złamania grupa I 400 zł 400 zł

Złamania grupa II 1500 zł 1500 zł

Złamania grupa III 3000 zł 3000 zł

Pobyt współmałżonka/
partnera w szpitalu 
w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

–
27 000 zł  

(150 zł za dzień, 
maks. za 180 dni)

Pobyt dziecka w szpitalu 
w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

–
27 000 zł  

(150 zł za dzień, 
maks. za 180 dni)

Urazy współmałżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku

Urazy grupa I

–

200 zł

Urazy grupa II 500 zł

Urazy grupa III 1000 zł

Urazy dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Urazy grupa I

–

100 zł

Urazy grupa II 200 zł

Urazy grupa III 500 zł

Złamania kości współmałżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku

Złamania grupa I

–

400 zł

Złamania grupa II 1500 zł

Złamania grupa III 3000 zł

Złamania kości dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Złamania grupa I

–

300 zł

Złamania grupa II 1000 zł

Złamania grupa III 2000 zł

Składka miesięczna 22 zł 54 zł

Pomyśl,
zdrowiezdrowie
najważniejsze.

jest

Ubezpieczenie NNW dla klientów 
Banków Spółdzielczych

Zakres ubezpieczenia 
i limity świadczeń

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego.

Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 
w Warszawie. Agentem jest Bank należący do Grupy Banków Polskiej Spół-
dzielczości, wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia 
odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych – 
indeks NNWBS/2021/03 na uniqa.pl.97

10
42

1

M
at

er
ia

ł m
ar

ke
tin

go
w

y



Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
może być pomocne w powrocie do zdrowia po wypadku.

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW): 
ubezpieczony będzie w szpitalu, może otrzymać 
świadczenie za każdy dzień pobytu z wyłączeniem 
2 pierwszych dni, maksymalnie do wyczerpania sumy 
ubezpieczenia. 

ubezpieczony dozna urazu, może otrzymać świadczenie 
ubezpieczeniowe w wysokości wskazanej w OWU.

ubezpieczony złamie kość, może otrzymać świadczenie 
finansowe, które przeznaczy na przykład na rehabili-
tację.

     Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch pakietach:

–  w Pakiecie indywidualnym ubezpieczonym 
może być wyłącznie ubezpieczający,

–  w Pakiecie rodzinnym ubezpieczonym może 
być ubezpieczający, oraz współmałżonek/partner 
oraz dziecko.

      Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest uzależniony 
od wybranego pakietu ubezpieczenia i obejmuje 
ryzyka wyszczególnione w tabeli.

        Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 
12 miesięcy z możliwością automatycznego 
przedłużenia o kolejny 12-miesięczny okres.

       Jeden ubezpieczający może zawrzeć maksymalnie 
4 umowy.

Dlaczego warto Dla kogo

Dla każdego, kto chce dodatkowo zadbać o zdrowie 
swoje lub bliskich. 

Dla każdego, kto chciałby zmniejszyć skutki finansowe 
negatywnych zdarzeń losowych.

Dla każdego, kto poszukuje ubezpieczenia ochronnego 
na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie NW, 
urazu i złamania kości w następstwie NW dla siebie, 
a w Pakiecie rodzinnym dodatkowo dla współmałżonka/
partnera lub dziecka.

Dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 
74. roku życia.

Ważne informacje 

Dlaczego Uniqa

Wsparcie
finansowe 

Środki 
na dowolny 

cel

Środki 
na leczenie 

i rehabilitację

UNIQA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych 
w Polsce i Europie. Oferuje ubezpieczenia majątkowe, 
komunikacyjne i na życie, zarówno dla klientów indywi-
dualnych, jak i grupowych. Specjalizuje się w sprzedaży 
ubezpieczeń przez agentów oraz online, a także w omnika-
nałowej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. 

To stabilna i wiarygodna firma, za którą stoją liczby:

obecna w 18 krajach 

15,5 mln klientów w Europie

5. ubezpieczyciel w Europie Środkowej i Wschodniej

5. pozycja wśród grup ubezpieczeniowych w Polsce

5 mln klientów w Polsce 

lider w ubezpieczeniach dla segmentu mieszkalnictwa  


