MATERIAŁ MARKETINGOWY

Bezpieczeństwo dziecka to nie zabawa
Dzieci poznają świat i miewają zaskakujące pomysły, których nie wahają się realizować. Do tego nie myślą o konsekwencji swoich zachowań. Poniżej przedstawiamy
historie, które wydarzyły się naprawdę. Pokazują one, że wypadek “nie jedno ma imię” i może zdarzyć się dziecku także podczas zabawy, która z pozoru wydaje się
nie groźna - nawet dorosłym. Skutki wypadku mogą być różne, często w ich konsekwencji niezbędne jest jednak leczenie szpitalne lub długotrwała rehabilitacja.
Dlatego warto zadbać o dodatkowe zabezpieczenie, które pomoże w powrocie dziecka do zdrowia. Takim zabezpieczeniem może być polisa na życie.

Gra w piłkę

Zabawa z psem

Chłopiec podczas gry w piłkę,
zderzył się z kolegą. W efekcie doszło
do złamania kłykcia kości piszczelowej.
Wypłata z tytułu uszczerbku - stłuczenie
lewego stawu kolanowego.

Podczas zabawy z psem, dziecko zostało
uderzone przez psa w twarz i okulary.
W efekcie doszło do rany grzbietu nosa
wymagającej szycia. Wypłata z tytułu
uszczerbku - rana grzbietu nosa.

Zabawa na piłce

Jazda na rowerze
Dziewczynka podczas jazdy
na rowerze przewróciła się.
W efekcie doszło do ran na twarzy,
utraty dwóch zębów, mocnego obicia
łokcia. Wypłata z tytułu uszczerbku
- uszkodzenie zębów, rana łokcia
lewego, rana twarzy.

Eliksir

Dziewczynka podczas zabawy
na piłce gimnastycznej, przeturlała
się i uderzyła głową o szafkę.
Doszło do rozbicia głowy
co wymagało szycia. Wypłata
z tytułu uszczerbku - rana okolicy
potylicznej.

Dziecko przez przypadek wypiło
środek do czyszczenia łazienki.
W efekcie doszło do mocnego
oparzenia języka. Wypłata z tytułu
uszczerbku - chemiczne oparzenie
języka.
.

CZY WIESZ ŻE:

ok.

1 mln

tyle dzieci rocznie w Polsce ulega wypadkowi,
z czego około 120 tys. wymaga leczenia szpitalnego.

ok.

Źródło: www.dzieciwpolsce.pl; www.mp.pl

54,6 tys.

tyle wypadków rocznie zdarza
się w placówkach oświatowych.
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Zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa, niestety nie gwarantuje nam tego, że nigdy nie ulegniemy wypadkowi. Jeżeli jednak już dojdzie do takiej sytuacji, warto mieć
odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z leczeniem skutków wypadku, np. zakup leków, badania czy rehabilitacja.
Sprawdź ubezpieczenie WARTA OCHRONA, z którym ubezpieczysz siebie i dziecko w ramach jednej polisy, z jedną składką. Ubezpieczenie może być alternatywą dla tradycyjnych
ubezpieczeń NNW dla uczniów, oferowanych w szkołach.
W razie wypadku, polisa zapewnia wsparcie finansowe oraz pomoc w formie usług z którymi np. łatwiej zorganizujesz rehabilitacje. Zakres ubezpieczenia pozwala wybrać
zdarzenia związane z wypadkiem, poważną choroba czy pobytem w szpitalu – osoby dorosłej oraz dziecka.

CO ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE W OBSZARZE – ZDROWIE DZIECKA?
POMOC FINANSOWA
ZDARZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJĘTE OCHRONĄ

POMOC W FORMIE USŁUG
SUMA UBEZPIECZENIA
(maksymalna)

trwałe inwalidztwo dziecka w wyniku wypadku

150 000 zł

uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku

50 000 zł

pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
+ świadczenia lekowe

pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby
+ świadczenia lekowe

PRZYKŁADOWE USŁUGI
organizowane i finansowane przez Wartę (do wysokości wskazanych w OWU limitów)
w razie wypadku lub nagłego zachorowania dziecka
transport medyczny:
do placówki medycznej z miejsca pobytu
z placówki medycznej do innej placówki medycznej
z placówki medycznej do miejsca pobytu

50 000 zł
(nawet 1000 zł
za dzień pobytu)
+ świadczenie
lekowe 1 000 zł

prywatne lekcje w miejscu zamieszkania
proces rehabilitacyjny

50 000 zł
(nawet 500 zł
za dzień pobytu pobyt min. 6 dni)
+ świadczenie
lekowe 500 zł

poważna choroba dziecka

100 000 zł

operacja dziecka w wyniku wypadku

20 000 zł

wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego
oraz jego dostawa
opieka domowa lub pielęgniarska po hospitalizacji
wizyta lekarska lub pielęgniarska
wizyta pediatry

leczenie specjalistyczne dziecka

20 000 zł

(opłata zgodna z taryfą operatora).

Przykładowy zakres ochrony obejmujący zdarzenia dotyczące dziecka. Do zawarcia umowy
niezbędne jest ubezpieczenie osoby dorosłej.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.
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Aby skorzystać z pomocy, należy zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta Warty 502 308 308

