Pomyśl,

Twoje DZIECKO
może liczyć
na
POMOC.
Ochrona z Plusem

Pakiet Moje Dziecko
dla klienta indywidualnego

Pakiet Moje Dziecko to pomoc w powrocie do zdrowia. Jeśli Twoje dziecko poważnie zachoruje lub ulegnie
wypadkowi, może otrzymać dostęp do wizyt u lekarzy specjalistów, badań i rehabilitacji. Wypłacimy też,
na warunkach wskazanych w OWUD, świadczenie finansowe w przypadku pobytu w szpitalu, poważnego
zachorowania, uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zobacz, jak możemy pomóc
Poważne
zachorowanie

Pobyt
w szpitalu

kilkanaście chorób
i zabiegów

cały świat

Szczegółowy zakres świadczeń w tabeli.

MediPomoc
sprawny proces
leczenia
po wypadku

	
pieniądze w przypadku
pierwszorazowego
zdiagnozowania choroby

	
pieniądze za każdy dzień
pobytu w szpitalu

	
wizyty u lekarzy

	
wizyty u lekarzy

	
pieniądze w przypadku
pierwszorazowego zabiegu

	
rehabilitacja

	
badania ambulatoryjne

	świadczenia ambulatoryjne,
w tym konsultacje lekarzy
specjalistów i badania

Warto wiedzieć
W ramach jednej składki ochroną
obejmiemy wszystkie Twoje dzieci
do 18. roku życia.
Zawarcie umowy jest proste:
nie wymagamy badań lekarskich
i nie pytamy o stan zdrowia.

Materiał marketingowy

	
badania

Opieka24
świadczenia
opiekuńcze

	
np. zakup lub
wypożyczenie sprzętu
rehabilitacyjnego,
transport medyczny,
dostarczenie leków,
pomoc domowa
po hospitalizacji

Zakres ochrony
Proponujemy cztery warianty ubezpieczenia. Zakres i wartość świadczeń znajdziesz w tabeli.
Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia (w zł)
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

30 000

33 000

35 000

38 000

Karencje

Poważne zachorowanie dziecka:
ciężkie oparzenia, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność nerek, niewydolność
wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, sepsa, śpiączka,
przeszczep narządu, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C,
utrata słuchu, utrata wzroku, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Konsultacje specjalistyczne po zdiagnozowaniu poważnego
zachorowania dziecka:

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

10 000

15 000

20 000

25 000

1% uszczerbku

100

150

200

250

wypadek
komunikacyjny

150
za dzień

180
za dzień

240
za dzień

300
za dzień

brak

nieszczęśliwy
wypadek

100
za dzień

120
za dzień

160
za dzień

200
za dzień

brak

choroba
lub obrażenia ciała

50
za dzień

60
za dzień

80
za dzień

100
za dzień

 30 wizyt do lekarzy specjalistów do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy
 lekarze dostępni w placówkach medycznych na terenie całego kraju
 maksymalny czas oczekiwania na wizytę – 5 dni roboczych

Uszczerbek lub uszkodzenie
ciała dziecka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku (NW)

Pobyt dziecka w szpitalu
 Świadczenie za każdy dzień pobytu
w szpitalu dziecka, które ukończyło
1 rok życia
 Świadczenie przysługuje, jeśli pobyt
w szpitalu trwał co najmniej:
– 1 dzień – pobyt w wyniku NW
– 4 dni – pobyt w wyniku choroby

3 miesiące

100% uszczerbku

brak

świadczenia
ambulatoryjne

Opieka24 – świadczenia opiekuńcze, łączna suma ubezpieczenia
na zdarzenie – 3000 zł; suma może być wielokrotnie wykorzystywana,
pod warunkiem że odnosi się do różnych zdarzeń

MediPomoc – sprawny proces leczenia po NW, w tym wizyty u lekarzy,
badania, m.in. rezonans magnetyczny i tomografia oraz rehabilitację

Śmierć Ubezpieczonego

świadczenia medyczne
(np. konsultacje lekarzy,
badania, m.in.: USG, tomografia,
rezonans) do wysokości
3 000 zł za każdy co najmniej
10-dniowy pobyt w szpitalu

choroba
– 3 miesiące

NW – brak;

–

–

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

brak

–

–

–

zgodnie
z OWUD

brak

100

100

100

100

3 miesiące

Program Rabatowy
UNIQA Benefit
Składka miesięczna (w zł)

NW – brak;

choroba
– 3 miesiące

–

30

35

45

65

Dodatkowe wsparcie – Opieka24
W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych zapewniamy organizację i pokrycie kosztów poniższych świadczeń.
Możesz z nich korzystać do wyczerpania limitu 3000 zł na każde zdarzenie.
	
transport medyczny

	rehabilitacja

	
pomoc psychologa

	
dostawa leków

	
łóżko szpitalne dla rodzica

	
infolinia medyczna

	
wizyta lekarska, pielęgniarska
po wypadku

	
sprzęt rehabilitacyjny

8650421U

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 599 95 22, uniqa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859
Kapitał zakładowy: 496 772 608 zł – wpłacony w całości
Ten materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Ubezpieczycielem jest UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zostały
określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem (indeks GNF/16/02/01), dostępnych na uniqa.pl.

