Zakres ubezpieczenia/Warianty
WARIANT

1

Wypadkowy
Wariant
podstawowy

WYPADKOWY

LP.

2

WYJAZDOWY

3

4

5

KLAUZULE
OBLIGATORYJNE

SUMA
UBEZPIECZENIA

KLAUZULE
DODATKOWE

SUMA
UBEZPIECZENIA

KL NNW

20%SU NNW

NNW

20.000 zł
40.000 zł
60.000 zł
100.000 zł

Zasiłek Dzienny

3.600 zł/4.500 zł

OC w życiu prywatnym

50.000 zł 100.000 zł

20.000 zł
40.000 zł
60.000 zł
100.000 zł

OC w życiu prywatnym

50.000 zł
100.000 zł

KL za granicą

20.000 EUR
40.000 EUR
60.000 EUR

KL NNW

20%SU NNW

Zasiłek Dzienny

3.600 zł/4.500 zł

OC w życiu prywatnym

50.000 zł 100.000 zł

KL NNW

20% SU NNW

Zasiłek Dzienny

3.600 zł/4.500 zł

OC w życiu prywatnym

50.000 zł 100.000 zł

KL NNW

20% SU NNW

OC w życiu prywatnym

50.000 zł
100.000 zł

NNW

Wypadkowy
Wariant
rozszerzony

KL NNW

20%SU NNW

Zasiłek Dzienny

3.600 zł/4.500 zł

Wyjazdowy
Wariant
podstawowy

Wyjazdowy
Wariant
rozszerzony

Wyjazdowy
Wariant
pełny

20.000 zł
40.000 zł
60.000 zł
100.000 zł

NNW

20.000 zł
40.000 zł
60.000 zł
100.000 zł

NNW

KL za granicą

20.000 EUR
40.000 EUR
60.000 EUR

NNW

20.000 zł
40.000 zł
60.000 zł
100.000 zł

KL za granicą

20.000 EUR
40.000 EUR
60.000 EUR

Zasiłek Dzienny

NNW

• 100% SU w przypadku śmierci
• 1% SU za 1% trwałego uszczerbku
• 20% SU koszty nabycia środków
pomocniczych
• 20% SU przysposobienia zawodowego
inwalidów
• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
• Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek
wypadku

KL NNW

20% SU NNW: koszty leczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków badań
diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych,
zakupu lekarstw i środków opatrunkowych.
Transportu z miejsca wypadku do szpitala
lub ambulatorium. Wizyty lekarskie, pobyt
w szpitalu, leczenie szpitalne, operacja.

3.600 zł/4.500 zł

KL za granicą

• do 100% kosztów leczenia za granicą
RP i kraju stałego pobytu w tym: koszty
pobytu w szpitalu, leczenia szpitalnego
i operacji. Koszty transportu do szpitala
lub wskazanego przez Ubezpieczonego
miejsca zamieszkania na terenie RP lub
kraju stałego pobytu. Koszty transportu
Ubezpieczonego z miejsca wypadku
lub nagłego zachorowania do placówki
medycznej oraz koszty transportu
Ubezpieczonego pomiędzy placówkami
medycznymi w kraju pobytu
• do 50% koszty transportu zwłok
Ubezpieczonego do RP lub kraju stałego
pobytu albo koszty pogrzebu za granicą
lub kremacji
• do 25% koszty badań służących
diagnozowaniu oraz koszty zabiegów

ambulatoryjnych, koszty zakupu
niezbędnych lekarstw, środków
opatrunkowych oraz środków
pomocniczych zaleconych przez lekarza,
koszty naprawy lub zakupu okularów,
naprawy protez i innych środków
pomocniczych wspomagających proces
leczenia
• koszty: podróży, utrzymania i noclegów
osoby towarzyszącej, jeżeli zostały
poniesione w związku z załatwianiem
spraw związanych z powrotem osoby chorej
do kraju lub w związku z towarzyszeniem
jej podczas hospitalizacji za granicą
(0,5% SU KLZ max. za 7 dni)
• koszty leczenia stomatologicznego
(100 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia)

Gothaer TU S.A., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
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Ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych wypadków
(NNW) „Na wszelki wypadek”

„Na wszelki
wypadek”
całodobowa
ochrona
zdrowia i życia

Korzyści dla Klienta:
• ochrona stworzona z myślą
o osobach w dowolnym wieku;
• możliwość ubezpieczenia się
aż do 100.000 zł;
• możliwość doboru zakresu
ochrony do indywidualnych
potrzeb każdego
Ubezpieczonego w ramach
jednej umowy;
• ochrona ubezpieczeniowa także
w przypadku zawału serca lub
udaru mózgu;
• całodobowa ochrona
ubezpieczeniowa na całym
świecie (ochrona OC w życiu
prywatnym nie dotyczy USA
i Kanady);

• ubezpieczenie kosztów
leczenia za granicą
trwające rok lub dwa lata,
w zależności od wyboru
Klienta;
• ochrona ubezpieczeniowa
także w trakcie amatorskiego
uprawiania sportu
lub wykonywania pracy
zarobkowej – w standardzie,
bez dopłaty;
• ubezpieczenie zapewnia
dodatkowe wsparcie
finansowe, w trakcie
rekonwalescencji
po wypadku.

Proponujemy pięć
wariantów ubezpieczenia
i elastyczną kombinację
opcji dodatkowych,
które zapewniają ofertę
idealnie dostosowaną
do potrzeb najbardziej
wymagających Klientów,
którzy oczekują
ochrony w domu, w pracy,
na wakacjach.
Zarówno w Polsce,
jak i za granicą.

PRZYKŁADY
Mam na imię Piotr,

podczas spaceru potknąłem
się na chodniku i w efekcie
skręciłem staw skokowy.
Gdyby nie ubezpieczenie
„Na wszelki wypadek”
musiałbym skorzystać
z opatrunku w postaci gipsu
tradycyjnego, który jest
refundowany przez NFZ.
Na szczęście, otrzymałem
wypłatę świadczenia
w wysokości 400 zł w ramach

Mam na imię Tomek,
w drodze do pracy miałem
wypadek komunikacyjny,
w czasie którego złamałem
kość udową.
Niestety leczenie wiązało
się z przejściem zabiegu
operacyjnego. Okazało się,
że operacja refundowana
przez NFZ oznacza założenie

Mam na imię Joanna,
podczas wycieczki rowerowej
spadłam z roweru i złamałam
kość promieniową.
Dzięki ubezpieczeniu
„Na wszelki wypadek”

Pamiętaj!

stwierdzonego uszczerbku
na zdrowiu. Dodatkowo, dzięki
posiadaniu ubezpieczenia
kosztów leczenia NNW
otrzymałem zwrot kosztów
do wysokości 20% sumy
ubezpieczenia, czyli w moim
przypadku było to 4.000 zł.
Dzięki temu mogłem bez
problemu sfinansować:
• ortezę sztywną lub półsztywną
z tworzywa sztucznego

gipsu na kilka lub nawet
kilkanaście miesięcy po zabiegu.
Świadczenie uzyskane w ramach
ubezpieczenia Gothaer „Na
wszelki wypadek” pozwoliło
mi skorzystać z innej metody
leczenia, która nie wymaga gipsu.

na goleń i stopę (zamiast
tradycyjnego gipsu), której
koszt wynosi 300 zł, a NFZ
refunduje tylko 10%
tej sumy,
• zastrzyki przeciwzakrzepowe
z heparyną – 1 opakowanie,
10 ampułek 158 zł,
• rehabilitację w prywatnym
gabinecie, dzięki czemu nie
musiałem czekać w kolejce
na zabiegi refundowane
przez NFZ.

W sumie otrzymane 27.000 zł
wykorzystałem na:

• operację zespolenia
śródszpikowego – koszt
operacji i hospitalizacji
wynosi od 15.000 zł
do 25.000 zł,
• rehabilitację finansowaną
prywatnie, dzięki temu,
nie musiałem długo czekać
na refundowane przez NFZ
zabiegi.

w Gothaer otrzymałam wypłatę
świadczenia w wysokości
1.200 zł oraz dodatkowo
8.000 zł zwrotu za koszty
leczenia. To pozwoliło mi na:
• sfinansowanie gipsu

żywicznego, który jest znacznie
wygodniejszy od tradycyjnego
• pokrycie pozostałych kosztów
związanych ze złamaniem,
takich jak rehabilitacja czy
zastrzyki z heparyny.

Przy zakupie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia. Od jej wysokości
zależy bezpośrednio wysokość potencjalnych świadczeń.
Im suma ubezpieczenia będzie wyższa, tym wyższa będzie wypłata
potencjalnego świadczenia z ubezpieczenia NNW (Klauzula nr 1).

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla:
• Rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, często
podróżujących po Polsce i za granicą.
• Studenta, obywatela RP, który lubi amatorsko uprawiać sport
i planuje wyjazd na zagraniczne stypendium.
• Aktywnych osób w wieku 55+, które często zwiedzają Polskę
i inne kraje.
• Przedstawiciela handlowego podróżującego po Polsce autem
służbowym, który oczekuje całodobowej ochrony w razie
nieszczęśliwego wypadku.
• Kierowcy ciężarówki, który potrzebuje kompleksowej ochrony
w kraju i poza granicami, w trakcie gdy przewozi towary do
odbiorców w Polsce i w Europie.
• Rodzinę z dziećmi wyjeżdżającą na roczny kontrakt za granicę.

Ubezpieczenie NNW „Na wszelki wypadek”
może obejmować:
• Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (Klauzula nr 1)
• Koszty leczenia NNW
• Zasiłek dzienny
• Koszty leczenia za granicą
• OC w życiu prywatnym

