
Na Wypadek

Na    wszelki 
wypadek



Czuj się bezpiecznie – zawsze 
szeroki zakres ochrony – od drobnych urazów do poważnych wypadków

Dopasuj ochronę 
aż 7 dedykowanych umów dodatkowych

Zabezpiecz najbliższych 
ochrona dla współubezpieczonego ze zniżką 10%

Chroń swoje dzieci 
ochrona dla dzieci w wieku od 1 do 21 lat, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia,  
bez dodatkowej składki

Aktywne życie pod ochroną
ochrona dla amatorów i sportowców wyczynowych wybranych dyscyplin sportowych

Co roku wyższa ochrona
bonus za kontynuację umowy – wzrost o 10% początkowych sum ubezpieczenia  
na wszystkie ryzyka NW od 1. do 5. rocznicy umowy, bez podwyższania składki

2 w 1 
wypłata świadczenia oraz szeroka, powypadkowa pomoc assistance, realizowana 
przez naszego partnera – ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Stać Cię na bezpieczeństwo
składka za całą umowę już od 40 zł miesięcznie, 5% zniżki za składkę roczną,  
10% zniżki dla osoby współubezpieczonej, bonus w postaci pakietu assistance 

Na Wypadek – ubezpieczenie  
szyte na miarę
Bez względu na to, zym zajmujesz się na co dzień oraz czy w wolnym czasie 
spacerujesz z rodziną, aktywnie uprawiasz sport czy samotnie przemierzasz świat  
– zawsze chcesz czuć się bezpiecznie.

Właśnie dlatego, że każdy z nas żyje inaczej, stworzyliśmy Na Wypadek, rozwiązanie, 
które możesz dopasować do potrzeb swoich i swoich bliskich.

1 Na Wypadek

2 Uszkodzenie Ciała Współubezpieczonegopo Wypadku (NW)

3 Niezdolność do Pracy po Wypadku (NW)

4 Wsparcie dla Bliskich po Wypadku Komunikacyjnym (NW)

5 Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (NW)

6 Wsparcie dla Bliskich Współubezpieczonego po Wypadku (NW)

7 Świadczenie Miesięczne po Wypadku (NW)

8 Pobyt w Szpitalu po Wypadku (NW)



Na Wypadek 
Na Wypadek to ubezpieczenie, dzięki któremu masz kompleksową ochronę 
wypadkową, bez względu na to, czy wskutek wypadku doznasz drobnego urazu,  
rany wymagającej zaopatrzenia chirurgicznego, zwichnięcia, skręcenia lub złamania, 
czy też stanie się coś poważniejszego, co będzie skutkowało pobytem w szpitalu, 
trwałym inwalidztwem lub śmiercią wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Teraz bezpiecznie może czuć się także bliska Ci osoba. Na Wypadek umożliwia  
zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia dla wskazanej przez Ciebie osoby,  
np. męża, żony, partnera, rodzica czy kogoś z grona przyjaciół. Dodatkowo w ramach 
umowy w miesiącach największej beztroski, czyli w lipcu i sierpniu, ochroną na wypadek 
uszkodzenia ciała wskutek wypadku objęte są także dzieci osób ubezpieczonych, będące 
w wieku od 1 do 21 lat.

W ramach Na Wypadek, dobierając ochronę spośród  
aż 7 umów dodatkowych, dopasowujesz ją do własnych 
potrzeb i stylu życia. Dodatkowo otrzymasz pakiet usług 
assistance. Pamiętaj, jesteś w dobrych rękach. 

Uprawiasz amatorsko sport? Z Na Wypadek możesz 
zwiększyć ochronę, rozszerzając zakres swojej umowy  
o 50 dyscyplin sportowych. Dzięki temu bez względu na to,  
czy trenujesz, startujesz w zawodach, regularnie jeździsz  
na rowerze lub nartach, pływasz na desce surfingowej,  
czy też stajesz w szranki z floretem w ręce – zadbamy  
o Ciebie w razie wypadku. 

Czy może być coś więcej? Tak. W podziękowaniu za zaufanie 
damy Ci bonus za kontynuację umowy. Przez 5 lat, od 1. do 
5. rocznicy umowy, będziemy podnosić sumy ubezpieczenia 
dla wszystkich ryzyk NW aż o 10% od początkowej wartości. 
I najważniejsze – Twoja składka nie zmieni się z tego powodu 
ani o złotówkę. 



Proponujemy rozszerzenie ochrony o następujące umowy dodatkowe:

Uprawiam 

   sport

Kochasz czuć wiatr na twarzy, kiedy zimą szusujesz na 
białych stokach, a latem łapać wiatr we włosach na Helu.  
No i te rowerowe wyprawy w Bieszczady... Marzysz, aby  
tam czym prędzej wrócić. Wiesz jednak, że uczucie wolności, 
jakie daje Ci realizowanie sportowych pasji, nie zwalnia Cię  
z odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Choć prawdą jest, że sport to zdrowie, bywa, że zamiast z medalem z amatorskich 
biegów przełajowych wracasz z ręką na temblaku. 

Na szczęście teraz, jeśli cokolwiek się wydarzy, masz Na Wypadek – ubezpieczenie, 
które możesz rozszerzyć o ochronę podczas uprawiania amatorsko i wyczynowo 
aż 50 dyscyplin sportowych. 

W razie wypadku oprócz wypłaty świadczenia możesz także skorzystać z pakietu 
assistance, w ramach którego nasz partner – ubezpieczyciel AWP P&C S.A. Oddział 
w Polsce, zorganizuje dla Ciebie i pokryje koszty, m.in. wizyt u lekarza lub rehabilitacji. 

Idź na rekord ze spokojną głową i ubezpieczeniem Na Wypadek.

Niezdolność do Pracy  
po Wypadku (NW)

Pobyt w Szpitalu  
po Wypadku (NW)

Trwałe Inwalidztwo  
po Wypadku (NW)

Świadczenie  
miesięczne  
po Wypadku (NW)

Uszkodzenie Ciała  
Współubezpieczonego  
po Wypadku (NW)



Rozważ rozszerzenie ochrony dla siebie i najbliższych  
o następujące umowy dodatkowe:

Mam 

  rodzinę

Kiedy Twoje dziecko oplata rączkami Twoją szyję  
i roześmiane woła: „Kocham cię!”, wiesz, że nic nie jest 
cenniejsze. Liczą się Wasze wspólne dobro, bezpieczeństwo  
i spokojna głowa wszystkich członków rodziny.

Jako zgrana drużyna uwielbiacie wspólnie odkrywać świat. Robiąc to, chcecie mieć 
pewność, że nawet jeśli przytrafi się coś nieoczekiwanego, będziecie mieć wsparcie.  
To wsparcie to pakiet Na Wypadek – ubezpieczenie, które chroni Was bez względu  
na to, gdzie jesteście.

W NNLife TUnŻiR doskonale rozumiemy też Twoją troskę o dziecko. Dlatego w okresie  
od 1 lipca do 31 sierpnia obejmiemy ochroną Twoje dziecko na wypadek uszkodzenia 
ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku, bez dodatkowych opłat, jeżeli jest  
w wieku od 1 do 21 lat.

Wsparcie dla Bliskich  
Współubezpieczonego  
po Wypadku (NW)

Uszkodzenie Ciała  
Współubezpieczonego  
po Wypadku (NW)

Niezdolność do Pracy  
po Wypadku (NW)



Cenię 

  wolność

Świat stoi przed Tobą otworem i nic nie jest w stanie Cię 
powstrzymać. Kochasz wolność – także wolność wyboru  
i dlatego Na Wypadek to idealny wybór dla Ciebie. 

Na Wypadek to ochrona 24 godziny, bez względu na to, pod jaką szerokością 
geograficzną się znajdujesz.

Dzięki szerokiej ofercie umów dodatkowych pozwala Ci skomponować pakiet  
na miarę Twoich własnych potrzeb i oczekiwań. 

Jeśli zechcesz, możesz także ubezpieczyć kogoś jeszcze – czy to będzie Twój 
przyjaciel, brat, czy życiowy partner – to zależy tylko od Ciebie.

Rozważ rozszerzenie ochrony o następujące umowy dodatkowe:

Niezdolność do Pracy  
po Wypadku (NW)

Pobyt w Szpitalu  
po Wypadku (NW)

Uszkodzenie Ciała  
Współubezpieczonego  
po Wypadku (NW)

Wsparcie dla Bliskich  
po Wypadku  
Komunikacyjnym (NW)



Mam 

  ubezpieczenie 

na życie

Ponieważ życie jest najcenniejszą wartością, decyzja  
o tym, aby je ubezpieczyć, została podjęta przez Ciebie już 
jakiś czas temu. I to była słuszna decyzja. Wiesz już jednak, 
że samo ubezpieczenie na życie nie spełnia wszystkich 
Twoich oczekiwań. Dlatego Na Wypadek jest doskonałym 
rozwiązaniem dla Ciebie.

W przystępnej cenie, już od 40 złotych miesięcznie, oferujemy Ci umowę podstawową 
z pakietem usług assistance i szeroką ofertą aż 7 umów dodatkowych.

Taki pakiet, który dopasujesz do własnych potrzeb, zapewnia kompleksową ochronę, 
jeśli przytrafi Ci się nieszczęśliwy wypadek. 

Jeśli Twoje dziecko jest w wieku od 1 do 21 lat, w lipcu i sierpniu obejmiemy je ochroną 
na wypadek uszkodzenia ciała wskutek NW, i to bez dodatkowej składki. 

Kolejnym atutem Na Wypadek jest możliwość dodatkowego ubezpieczenia dowolnej, 
najbliższej Ci osoby ze zniżką 10% na składkę.

Pomyśl o sobie i rozważ rozszerzenie ochrony o następujące umowy dodatkowe:

Pobyt w Szpitalu  
po Wypadku (NW)

Uszkodzenie Ciała  
Współubezpieczonego  
po Wypadku (NW)

Trwałe Inwalidztwo  
po Wypadku (NW)



Rację mają ci, którzy mówią, że od przybytku głowa nie 
boli. Zwłaszcza w kwestii ochrony zdrowia i życia. Ty także 
lubisz mieć pewność, że w razie wypadku Ty i Twoi najbliżsi 
będziecie zabezpieczeni na różne zdarzenia. To słuszne 
podejście, ponieważ wypadki i ich skutki są nieprzewidywalne. 

Nawet jeśli masz już ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby zapewnić sobie i najbliższym dodatkową ochronę. 

Zrób to, wybierając Na Wypadek, czyli polisę z ochroną wypadkową z szerokim 
pakietem usług assistance. Ubezpieczenie dopasujesz do swoich potrzeb dzięki aż 
7 umowom dodatkowym. Ponadto w lipcu i sierpniu na wypadek uszkodzenia ciała 
wskutek NW obejmiemy ochroną Twoje dzieci, jeżeli są w wieku od 1 do 21 lat.  
W ramach swojej polisy możesz także zapewnić ochronę dla najbliższej Ci osoby 
ze zniżką 10% na składkę.

Chcę 

   więcej

Proponujemy rozszerzenie ochrony na następujące umowy dodatkowe:

Uszkodzenie Ciała  
Współubezpieczonego  
po Wypadku (NW)

Wsparcie dla Bliskich  
po Wypadku  
Komunikacyjnym (NW)

Świadczenie  
miesięczne  
po Wypadku (NW)



Umowy 

   dodatkowe

Wsparcie dla Bliskich Współubezpieczonego po Wypadku (NW)

Uszkodzenie Ciała Współubezpieczonego po Wypadku (NW)

Choć większość wypadków kończy się niewielkim uszczerbkiem na zdrowiu,  
warto być zabezpieczonym także na ich najpoważniejsze konsekwencje. Jeśli  
w wyniku wypadku osoba, która jest ubezpieczona wraz z Tobą w ramach 
polisy Na Wypadek, poniesie śmierć, jej bliscy będą mogli liczyć na wsparcie 
finansowe w postaci jednorazowej wypłaty. 

Pamiętaj, że osoba współubezpieczona nie musi być członkiem Twojej rodziny.

Umowa dodatkowa Uszkodzenie Ciała Współubezpieczonego po Wypadku (NW) 
zapewni współubezpieczonemu ochronę w przypadku m.in. takich zdarzeń, jak: 
• złamania,  
•  rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego przez lekarza, 
• skręcenia, 
• oparzenia i odmrożenia (od II stopnia), 
• zwichnięcia.

BONUS: od 1 lipca do 31 sierpnia, bez opłacania dodatkowej składki, ochroną 
na wypadek uszkodzenia ciała wskutek wypadku objęte są także dzieci osoby 
współubezpieczonej, będące w wieku od 1 do 21 lat.

Kto jest objęty ochroną:

Ubezpieczony Nie

Współubezpieczony Tak

Kto jest objęty ochroną:

Ubezpieczony Nie

Współubezpieczony Tak

Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (NW)

Jeśli wypadek, mimo leczenia lub rehabilitacji skutkować będzie trwałym 
inwalidztwem, umowa dodatkowa Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (NW) 
zapewni Tobie lub współubezpieczonej osobie wsparcie finansowe. Dzięki  
tej umowie możesz otrzymać wypłatę już od 1% trwałego inwalidztwa.

Kto jest objęty ochroną:

Ubezpieczony Tak

Współubezpieczony Tak

Gdybyśmy potrafili przewidywać to, co się wydarzy, łatwo 
byłoby uniknąć wypadków. Nie jest to możliwe, dlatego  
warto zabezpieczyć się na różne okoliczności. Zapoznaj się  
z szerokim wachlarzem dedykowanych umów dodatkowych  
do umowy Na Wypadek, które stworzyliśmy, aby zapewnić  
Tobie i Twoim bliskim najlepszą, możliwą ochronę.  



Pobyt w Szpitalu po Wypadku (NW)

Może się zdarzyć, że w wyniku wypadku Ty lub osoba współubezpieczona 
traficie do szpitala i pozostaniecie w nim co najmniej dwa dni. Wówczas 
Towarzystwo, w zależności od wybranego wariantu, wypłaci: 
•  świadczenie za pobyt w szpitalu za każdy dzień hospitalizacji, 
•  świadczenie za pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej za każdy 

dzień hospitalizacji,  
• świadczenie lekowe, 
• świadczenie operacyjne,

Dodatkowo, jeżeli konieczny będzie dłuższy pobyt w szpitalu, co najmniej 
10-dniowy, Towarzystwo wypłaci świadczenie rehabilitacyjne. 

Kto jest objęty ochroną:

Ubezpieczony Tak

Współubezpieczony Tak

Niezdolność do Pracy po Wypadku (NW)

Świadczenie Miesięczne po Wypadku (NW)

Skutki wypadków są nieprzewidywalne, bywa, że zmieniają całe nasze 
dotychczasowe życie. Powrót do zdrowia bywa kosztowny, a co, jeśli wypadek 
uniemożliwi Ci powrót do pracy? 

Umowę dodatkową Niezdolność do Pracy po Wypadku (NW) stworzyliśmy 
właśnie na taką okoliczność.

Jeśli w wyniku wypadku przez co najmniej 12 miesięcy nie będziesz pracować, 
otrzymasz od Towarzystwa jednorazową wypłatę sumy ubezpieczenia.

Masz pracę oraz stabilność finansową. Natomiast może się zdarzyć, że nagle  
w wyniku wypadku doznasz poważnego trwałego inwalidztwa na poziomie  
min. 50%, opisanego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Wówczas przez okres 10 lat otrzymywać będziesz od Towarzystwa wsparcie 
finansowe w postaci comiesięcznej wypłaty stałej kwoty. Jeżeli zechcesz, całą 
kwotę możemy wypłacić Ci jednorazowo.

Kto jest objęty ochroną:

Ubezpieczony Tak

Współubezpieczony Tak

Kto jest objęty ochroną:

Ubezpieczony Tak

Współubezpieczony Tak

Po wypadku najważniejsze jest skupienie się na szybkim  
powrocie do zdrowia.

Dlatego też we współpracy z naszym partnerem – ubezpieczycielem  
AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, w ramach umowy Na Wypadek 
udostępniamy pakiet usług assistance. Zakres tych usług obejmuje 
niezbędną pomoc w dochodzeniu do sprawności po nieszczęśliwym 
zdarzeniu.

Pakiet usług Asystent po Wypadku obejmuje m.in.: 
• rehabilitację,
•  wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
•  konsultacje u lekarzy specjalistów,
•  zabiegi ambulatoryjne,
•  badania laboratoryjne, rtg, usg, tomografię, rezonans, 
•  zakup i dostarczenie leków.

W przypadku śmierci ubezpieczonego lub osoby współubezpieczonej 
wskutek wypadku dzięki usłudze assistance bliscy otrzymają pomoc  
w organizacji pogrzebu wraz z pokryciem kosztów. W ramach pakietu  
jest także możliwość skorzystania z infolinii prawnej.

Usługi assistance realizowane są przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział  
w Polsce (Mondial Assistance) w zakresie limitów wskazanych w Szczególnych 
Warunkach Ubezpieczenia. Więcej informacji na www.nnlife.pl/zycie oraz pod numerem 
tel. (+48 22) 522 27 05 lub (+48 22) 232 27 05.

Asystent po Wypadku

Wsparcie dla Bliskich po Wypadku Komunikacyjnym (NW)

Zawodowo jesteś nieustannie w drodze. W wolnym czasie lubisz podróżować 
samochodem. Za kierownicą czujesz się pewnie i jesteś rozważnym  
kierowcą. Niestety, nieuważnych kierowców nie brakuje, a na polskich  
drogach wciąż nie jest bezpiecznie.

Może więc zdarzyć się tak, że w wypadku komunikacyjnym stracisz  
życie. Wówczas z tytułu umowy Wsparcie dla Bliskich po Wypadku 
Komunikacyjnym (NW) Twoi bliscy otrzymają od Towarzystwa wypłatę  
w wysokości sumy ubezpieczenia. 

Kto jest objęty ochroną:

Ubezpieczony Tak

Współubezpieczony Tak
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NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo), 
ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału 
zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości, działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów 
z dnia 30 października 1990 roku. 
NNLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
NNLife TUnŻiR S.A. jest spółką z Grupy NN. 

Zwróć uwagę 
Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Na Wypadek oraz umów 
dodatkowych należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi 
Warunkami Ubezpieczenia oferowanymi przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance),  
a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa  
i Mondial Assistance, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością 
opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie.

Podana minimalna wysokość składki 40 zł dotyczy całej umowy ubezpieczenia Na Wypadek wraz  
z umowami dodatkowymi, przy założeniu miesięcznego trybu płatności. Świadczenia z umowy nie  
podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji  
w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu  
ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Jak możesz się z nami skontaktować? 
       Zadzwoń +48 22 523 50 70 (pn.-śr. 9.00-17.00, czw.-pt. 8.00-16.00) 

       Napisz do nas www.nnlife.pl/zycie 

Jesteś już naszym klientem? 
       Skorzystaj z portalu klienta www.eklient.nn.pl 

        Zgłoś roszczenie z umowy NNLife TUnŻiR S.A.  
www.eroszczenie.nn.pl 

       Zgłoś roszczenie assistance +48 22 522 27 05 lub +48 22 232 27 05 


