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ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIQA

SUMA UBEZPIECZENIA 14 000 zł 18 000 zł 23 000 zł 35 000 zł

14 000 zł1 18 000 zł 23 000 zł 35 000 zł

WARIANT IVWARIANT IIIWARIANT IIWARIANT I

Zgon ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca, udar mózgu i epilepsja)

18 200 zł*2 23 400 zł* 29 900 zł* 45 500 zł*Zgon ubezpieczonego będący następstwem wypadku
komunikacyjnego

15 400 zł*3 19 800 zł* 25 300 zł* 38 500 zł*Zgon ubezpieczonego do dnia ukończenia 20 roku życia
będący następstwem nowotworu złośliwego

1 400 zł4 1 800 zł 2 300 zł 3 500 złZgon ubezpieczonego w wyniku samobójstwa

3 000 zł5 3 500 zł 4 000 zł 4 500 złZgon rodzica ubezpieczonego będący następstwem
nieszczęśliwego wypadku

140 zł6 180 zł 230 zł 350 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku.
(1% SU za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków OWU)

do 2 800 zł8 do 3 600 zł do 4 600 zł do 7 000 złOparzenia

280 zł7 360 zł 460 zł 700 złZadośćuczynienie za ból
(wypłata jednorazowa)

1 400 zł9 1 800 zł 2 300 zł 3 500 zł
Pogryzienie przez zwierzęta i dzieci oraz pokąsanie,ukąszenie
przez zwierzęta i owady, które skutkuje co najmniej jedną
pełną dobą pobytu w szpitalu

30 zł / dzień10 30 zł / dzień 50 zł / dzień 50 zł / dzień
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (powyżej
jednej pełnej doby pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
maksymalnie do 90 dni)

30 zł / dzień11 30 zł / dzień 50 zł / dzień 50 zł / dzień
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku ciężkiego
zachorowania (powyżej jednej pełnej doby pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu maksymalnie do 90 dni)

do 1 200 zł12 do 1 600 zł do 2 000 zł do 3 000 zł
Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW Ubezpieczonego
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym leczenie
stomatologiczne)

do 1 400 zł13 do 1 800 zł do 2 300 zł do 3 500 zł
Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW Ubezpieczonego
za granicą Rzeczpospolitej Polskiej (w tym leczenie
stomatologiczne)

43 zł 48 zł 56 zł 64 złSKŁADKA ZA OSOBĘ
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu)

41 zł 46 zł 54 zł 62 złSKŁADKA ZA OSOBĘ - Promocja do 30.06.2020 r.
(składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu) 

* wypłata skumulowana


