
Beztroskie Dziecko Indywidualne ubezpieczenie na życie

Dziecko to największy skarb. Dajesz mu wszystko, czego potrzebuje. Zapewniasz najlepsze wychowanie, najweselszą 
zabawę. Chcesz, by miało beztroskie dzieciństwo. Ale nie zawsze da się uniknąć bolesnych doświadczeń. Dlatego zabezpiecz 
swoje dzieci na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.
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Beztroskie Dziecko Co roku hospitalizowanych jest 1,2 mln dzieci  

w tym ok. 200 tys. w wyniku wypadków [1].

40% dzieci w wieku szkolnym ulega urazom  

i wypadkom wymagającym pomocy medycznej [2].

Dane Twojego agenta

Warto wiedzieć

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.18
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Zainteresowała Cię nasza oferta? 
Skontaktuj się ze swoim agentem

[1] Źródło: Raport fundacji Dzieciom dajemy siłę 2017 oraz Raport UNICEF Dzieci w Polsce.
[2] Dane wg. dr hab. Joanna Mazur Instytut Matki i Dziecka.
[3] W okresie pierwszych 3 miesięcy od zawarcia ubezpieczenia obowiązuje karencja. W tym okresie wypłacamy świadczenie w wysokości wpłaconej składki za ten okres.
[4] W ramach assistance medycznego dla ubezpieczonego dziecka w zakresie są świadczenia medyczne i świadczenia assistance.

W ramach produktu Beztroskie Dziecko chronimy Twoje 
dziecko w zakresie:

W ramach produktu Beztroskie Dziecko chronimy Twoje dziecko w zakresie:

Wspieramy Cię w procesie diagnostyki, leczenia  
i rehabilitacji Twojego dziecka.

Chronimy też Ciebie w zakresie śmierci niezależnie  
od przyczyny. 

ciężkie zachorowanie oraz operacje chirurgiczne

pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
i nieszczęśliwego wypadku

uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku

śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Warianty i wysokość świadczenia MiniOpieka MidiOpieka MaxiOpieka

Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego dziecka [3] 10 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Ryczałt na leki po pobycie w szpitalu (co najmniej 14 dni) lub po ciężkim zachorowaniu 
ubezpieczonego dziecka  NIE 500 zł 1000 zł

Uszkodzenie ciała ubezpieczonego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
– za 1% uszkodzenia 100 zł 200 zł 300 zł

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego dziecka [3] 1000 zł 1500 zł 2000 zł

Pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  
–  za dzień pobytu 100 zł 150 zł 180 zł

Pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby –  za dzień pobytu [3] 60 zł 80 zł 100 zł

Assistance medyczny dla ubezpieczonego dziecka [4] NIE TAK TAK

Druga opinia medyczna dla ubezpieczonego dziecka i osób bliskich  NIE TAK TAK

Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5000 zł 5000 zł 5000 zł

Śmierć ubezpieczonego [3] 1000 zł 1000 zł 1000 zł

Miesięczna 
składka

Za jedno ubezpieczone dziecko 19 zł 39 zł 49 zł

Za dwoje i więcej ubezpieczonych dzieci  w ramach jednej umowy 38 zł 78 zł 98 zł

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 

telefonicznie: 42 66 66 500 (telefon czynny w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00)

e-mailowo: zycie@uniqa.pl

www.uniqa.pl

Katalog ciężkich zachorowań – 15 chorób
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Druga opinia medyczna i assistance medyczny 

dostęp do lekarzy i badań w ramach szerokiego 
pakietu  assistance medycznego 
weryfikacja  diagnozy lub prowadzonego leczenia 
w ośrodkach medycznych na całym świecie dla 
ubezpieczonego dziecka i osób bliskich w ramach 
drugiej opinii medycznej 
świadczenie lekowe zapewniające komfort leczenia 
Twojego dziecka


