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Szanowni Państwo, 

w trosce o zapewnienie dla Waszych dzieci finansowej ochrony w przypadku urazu proponuję rozwiązanie wybrane z 
wielu dostępnych na rynku.  
Dzięki ochronie będziecie mogli otoczyć opieką swoje pociechy i nie przejmować się kosztami m.in. leczenia, 
rehabilitacji, dodatkowego potrzebnego sprzętu czy rekompensaty z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. 

Zapraszam do kontaktu 

Maciej Dutkiewicz 
              Kierownik Okręgu OVB 

kom. 577 549 904 
maciej.dutkiewicz@ovb.com.pl 

Dlaczego Generali ?

1. Trwały uszczerbek na zdrowiu nawet 500 PLN za 1 % i aż 250.000 PLN za 100% uszczerbku (progresja 500 %), 

2. Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW aż do 10.000 PLN, 

3. Zwrot kosztów rehabilitacji w wyniku NW aż do 10.000 PLN, 

4. Zwrot kosztów wypożyczenia, zakupu przedmiotów ortopoedycznych w wyniku NW aż do 10.000 PLN.

Co jeszcze ?

1. Pobyt w szpitalu w wyniku NW 100 PLN za dzień do 14 dni, później 50 PLN za dzień (płatne od 3 dnia), 

2. Jeżeli szpital trwa dłużej niż 5 dni - dodatkowa wypłata w kwocie 1.000 PLN, 

3. Zwrot kosztów do 1.500 PLN za odbudowę stomatologiczną zęba stałego. 

4. Zgłoszenie szkody elektronicznie za pośrednictwem strony www.generali.pl

Dla kogo ?

Dzieci do 18 roku życia bez dodatkowej zwyżki za sporty

Jakie dane są potrzebne do zawarcia ochrony?

1. Ubezpieczający (rodzic / opiekun prawny): 
- Imię i nazwisko 
- PESEL 
- Adres zamieszkania  
- Numer telefonu komórkowego i adres e-mail 
2. Ubzpieczony (dziecko): 
- Imię i nazwisko  
- PESEL

http://www.generali.pl
http://m.in
mailto:maciej.dutkiewicz@ovb.com.pl
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JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA Opcja 1 Opcja 2

Śmierć wskutek nieszczęśliwego w skutek NW 35 000,00 zł 55 000,00 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 15 000,00 zł 25 000,00 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (z progresją) 30 000,00 zł 50 000,00 zł

Opażenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 7 500,00 zł 15 000,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW (od 3 dni) 6 000,00 zł 10 000,00 zł

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki w wyniku NW - 3 000,00 zł

Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego - następstwa NW 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego 10 000,00 zł 20 000,00 zł

Koszt odbudowy stomatologicznej niezbędnej w skutek NW 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego - następstwa NW 5 000,00 zł 10 000,00 zł

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego - następstwa NW 5 000,00 zł 10 000,00 zł

Osierocenie ubezpieczonego w skutek NW 3 000,00 zł 5 000,00 zł

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego w skutek NW 500,00 zł 750,00 zł

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 300,00 zł 300,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu związany z leczeniem zatrucia pokarmowego 
Ubezpieczonego 2 000,00 zł 3 000,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w skutek choroby (min. 7 dni) - 300,00 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Sepsy 2 000,00 zł 3 000,00 zł

Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 9 000,00 zł 10 000,00 zł

ROCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA 87 zł / rok 169 zł / rok


