
ŻYCIE I ZDROWIE

JESTEŚMY
bo wypadki chodzą po ludziach

Concordia dołączyła do Grupy Generali.

Wypadek może zdarzyć się każdemu.  NNW Indywidualne nie uchroni przed nim,  
ale zapewni niezbędną pomoc finansową.



DZIECKO (0–18 lat) 1 2 3 4 5

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego (kl. 2)
w trakcie podróży komunikacją publiczną
w trakcie podróży samochodem (zapięte pasy, poduszki powietrzne,  
ważny przegląd techniczny)

20 000  
25 000 
21 500 

40 000  
50 000 
43 000 

50 000  
62 500 
53 750 

80 000  
100 000 
86 000 
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Śmierć w następstwie wypadku (kl. 1)
w wyniku pogryzienia przez psa / postrzelenia w trakcie strzelaniny  
między napastnikami a policją 

10 000  
15 000 

20 000  
30 000 

25 000  
37 500 

40 000  
60 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku (kl. 12)
za każdy 1% uszczerbku 
uciążliwość leczenia, kiedy nie stwierdzono uszczerbku 
niezdolność do samodzielnej egzystencji

10 000  
100 
100 

17  500 

20 000  
200 
200 

35 000 

25 000  
250 
250 

43 750 

40 000  
400 
400 

70 000 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie wypadku (kl. 52)  2 000  2 000  3 000  

Zapadniecie w śpiączkę w następstwie wypadku (kl. 37)  5 000  5 000  15 000  

Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku w. standardowy (kl. 19)
za każdy dzień pobytu (min. 3 dni pobytu, maks. 100)

5 000  
50 

10 000  
100 

Operacje chirurgiczne w następstwie wypadku (kl. 32)   2 000  4 000  

Koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych (kl. 45)
 � koszty leczenia na terenie Polski

 � zakup środków leczniczych i opatrunkowych
 � leczenie dentystyczne
 � transport do szpitala
 � pobyt w sanatorium

 � koszty przekwalifikowania zawodowego (do 20% SU)
 � koszty przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i protez  
(do 20% SU)

 � koszty wózka inwalidzkiego (do 30% SU)
 � koszty operacji plastycznych (do 20% SU)

4 000  8 000  

Składka roczna – oferta dla Klienta Concordii 28 zł 59 zł 88 zł 149 zł
Składka roczna – oferta standardowa 33 zł 69 zł 104 zł 173 zł

Ubezpieczony

 � wiek wstępu 0–80 lat
 � ochrona do 81 roku życia

Okres ubezpieczenia

 � od 1 dnia do roku
 � polisa automatycznie kontynuowana

Tabela przedstawia maksymalne wysokości świadczeń w zł. Klient Concordii – Ubezpieczający, który ma inne ubezpieczenia dobrowolne w Concordii ze składką min. 225 zł.

ROZSZERZENIA OCHRONY

Pakiet Żak (kl. 54) – 1 zł

 � odtworzenie materiałów dydaktycznych

 � pokrycie kosztów korepetycji

 � pokrycie kosztów leczenia związanego z następstwem 
pogryzienia przez psa 

Koszty prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji  
i badań związanych z następstwem NW (kl. 53) – od 3 zł

Poważne zachorowanie w. standardowy (kl. 24) – od 1 zł
obejmuje m.in. zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy 

Wyczynowe uprawianie sportu*

Gdy Klient spełnia co najmniej 2 warunki:  � trenuje częściej niż 2 razy w tygodniu

 � czerpie dochód z uprawiania sportu

 � uczestniczy w zawodach organizowanych przez związek sportowy

 � należy do klubu (z wyłączeniem organizacji zrzeszających amatorów i miłośników sportu)

* Wyczynowe uprawianie sportu – kiedy?



DOROSŁY (19–63 lata) 1 2 3 4 5

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego (kl. 2)
w trakcie podróży komunikacją publiczną
w trakcie podróży samochodem (zapięte pasy, poduszki powietrzne,  
ważny przegląd techniczny)

24 000  
30 000 
25 800 

30 000  
37 500 
32 250 

50 000  
62 500 
53 750 

100 000  
125 000 
107 500 
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Śmierć w następstwie wypadku (kl. 1)
w wyniku pogryzienia przez psa / postrzelenia w trakcie strzelaniny między
napastnikami a policją / gdy w wyniku tego samego wypadku śmierć poniosło 
oboje rodziców, których wszystkie dzieci są od nich finansowo zależne i nie 
ukończyły 18 roku życia

12 000  
18 000 

15 000  
22 500 

25 000  
37 500 

50 000  
75 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku (kl. 12)
za każdy 1% uszczerbku
uciążliwość leczenia, kiedy nie stwierdzono uszczerbku
niezdolność do samodzielnej egzystencji

12 000  
120 
120 

21 000 

15 000  
150 
150 

26 250 

25 000  
250 
250 

43 750 

50 000  
500 
500 

87 500 

Śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (kl. 5)  10 000  14 000  18 000  

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru 
mózgu (kl. 15)
za każdy 1% uszczerbku

10 000  
 

100 

14 000   

140 

18 000   

180 

Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku w. standardowy (kl. 19)
za każdy dzień pobytu (min. 3 dni pobytu, maks. 100)

10 000  
100 

10 000  
100 

Operacje chirurgiczne w następstwie wypadku (kl. 32)    3 000  5 000  

Koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych (kl. 45)
 � koszty leczenia na terenie Polski

 � zakup środków leczniczych i opatrunkowych
 � leczenie dentystyczne
 � transport do szpitala
 � pobyt w sanatorium

 � koszty przekwalifikowania zawodowego (do 20% SU)
 � koszty przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i protez  
(do 20% SU)

 � koszty wózka inwalidzkiego (do 30% SU)
 � koszty operacji plastycznych (do 20% SU)

4 000  5 000  

Składka roczna – oferta dla Klienta Concordii 49 zł 78 zł 158 zł 277 zł
Składka roczna – oferta standardowa 57 zł 91 zł 188 zł 325 zł

ROZSZERZENIA OCHRONY

Koszty prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji  
i badań związanych z następstwem NW (kl. 53) – od 4 zł

Poważne zachorowanie w. standardowy (kl. 24) – od 11 zł 
obejmuje m.in. zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy

Czasowa niezdolność do pracy (kl. 27) – od 6 zł

Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia  
(kl. 38) – od 5 zł

 � do 60% SU – spłata rat kredytów/pożyczek
 � 40% SU – ryczałtowe (bez rachunków) pokrycie opłat za 
użytkowanie mieszkania (np. opłaty za prąd, gaz, wodę)

Wyczynowe uprawianie sportu*

Suma ubezpieczenia

 � śmierć w NNW do 100 000 zł
 � trwały uszczerbek w NNW do 100 000 zł

Zakres terytorialny

cały świat – wszystkie zdarzenia oprócz:
 � pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne  
(Unia Europejska)

 � koszty leczenia, dodatkowe świadczenia 
dotyczące śmierci (Polska)

Sporty

 � amatorskie uprawianie sportów w zakresie
 � możliwość rozszerzenia o wyczynowe 
uprawianie sportu 

Tabela przedstawia maksymalne wysokości świadczeń w zł. Klient Concordii – Ubezpieczający, który ma inne ubezpieczenia dobrowolne w Concordii ze składką min. 225 zł.

składki dla 1 klasy ryzyka



SENIOR (64–80 lat) 1 2 3 4 5

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego (kl. 2)
w trakcie podróży komunikacją publiczną
w trakcie podróży samochodem (zapięte pasy, poduszki powietrzne,  
ważny przegląd techniczny)

12 000  
15 000 
12 900 

19 000  
23 750 
20 425 

40 000  
50 000 
43 000 

60 000  
75 000 
64 500 

P
A

K
IE

T 
E

LA
S

T
Y

CZ
N

Y

Śmierć w następstwie wypadku (kl. 1)
w wyniku pogryzienia przez psa / postrzelenia w trakcie strzelaniny między
napastnikami a policją / gdy w wyniku tego samego wypadku śmierć poniosło 
oboje rodziców, których wszystkie dzieci są od nich finansowo zależne i nie 
ukończyły 18 roku życia

6 000  
9 000 

9 500  
14 250 

20 000  
30 000 

30 000  
45 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku (kl. 12)
za każdy 1% uszczerbku
uciążliwość leczenia, kiedy nie stwierdzono uszczerbku
niezdolność do samodzielnej egzystencji

6 000  
60 
60 

10 500 

9 500  
95 
95 

16 625 

20 000  
200 
200 

35 000 

30 000  
300 
300 

52 500 

Assistance dla Seniora (kl. 55)
pomoc po wypadku lub nagłym zachorowaniu, w tym:

 � zakup sprzętu rehabilitacyjnego (do 600 zł)
 � koszty pomocy telekardio (EKG) (do 6 miesięcy)
 � konsultacje z fizjoterapeutą (do 1 500 zł)
 � wizyta pielęgniarki po wypadku (do 800 zł)
 � wizyta lekarza (do 800 zł)
 � pomoc domowa (do 800 zł)
 � koszt dostosowania miejsca zamieszkania (do 5 000 zł)
 � koszt pobytu w sanatorium (do 2 000 zł)

  

Składka roczna – oferta dla Klienta Concordii 89 zł 114 zł 190 zł 264 zł
Składka roczna – oferta standardowa 104 zł 134 zł 224 zł 309 zł

Atuty

możliwość rozszerzenia ochrony o wyczynowe 
uprawianie sportu

elastyczność w kształtowaniu zakresu 
ubezpieczenia

jedna z najlepszych tabel uszczerbków na rynku 
(świadczenia również w przypadku drobnych 
urazów, oparzeń, skręceń)

zniżki przy zakupie innych ubezpieczeń w Concordii

Tabela przedstawia maksymalne wysokości świadczeń w zł. Klient Concordii – Ubezpieczający, który ma inne ubezpieczenia dobrowolne w Concordii ze składką min. 225 zł. 

proklienckie zapisy w OWU:

 � nie wymagamy tłumaczenia dokumentacji  
na język polski

 � jeśli pobyt w szpitalu wykracza poza okres 
ubezpieczenia, płacimy za cały pobyt

 � komunikacja to ruch pieszych, rowerzystów, 
quadów, ciągników

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad 
działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych do umów ubezpieczenia grupowego i indywidualnego 
następstw nieszczęśliwych wypadków z dnia 22 sierpnia 2018 r., przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie  
www.concordiaubezpieczenia.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Concordii Polska T.U. S.A. przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. 
Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu jest częścią Grupy Generali.
Materiał tylko do użytku wewnętrznego.

20/05

www.concordiaubezpieczenia.pl

Concordia Polska T.U. S.A.
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

tel. 61 858 48 00


