
Wsparcie dla Bliskich  
Współubezpieczonego  
po Wypadku (NW)

Uszkodzenie Ciała  
Współubezpieczonego  
po Wypadku (NW)

Wsparcie dla Bliskich   
po Wypadku  
Komunikacyjnym (NW)

Pobyt w Szpitalu  
po Wypadku (NW)

Świadczenie Miesięczne  
po Wypadku (NW)

Niezdolność do Pracy  
po Wypadku (NW)

Trwałe Inwalidztwo  
po Wypadku (NW)

Na Wypadek. Na wszelki wypadek

Ubezpieczenie szyte na miarę Twoich potrzeb.
Bez względu na to czym zajmujesz się na co dzień, czy w wolnym czasie aktywnie 
uprawiasz sport, cieszysz się rodziną, spędzasz czas ze znajomymi bądź samotnie 
przemierzasz świat i realizujesz swoje pasje, teraz z NNLife TUnŻiR możesz czuć się 
bezpiecznie.

Na Wypadek

•   Nasze ubezpieczenia nie zawierają wykluczenia dotyczącego pandemii oraz koronawirusa.

•   W razie wypadku możesz skorzystać z pakietu usług assistance – Asystent po Wypadku. W ramach 
pakietu nasz partner – ubezpieczyciel AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance) zorganizuje 
dla Ciebie i pokryje koszty m.in. wizyty u lekarza lub rehabilitacji.

Ubezpieczenie Na Wypadek to: 
•  szeroki zakres ochrony, od drobnych do najpoważniejszych wypadków
•  7 dedykowanych umów dodatkowych
•  ochrona dla współubezpieczonego z 10% zniżką
•  ochrona dla dzieci (w wieku od 1 do 21 lat) osób ubezpieczonych, w okresie od 1 lipca do  

31 sierpnia, bez dodatkowej składki 
•  możliwość ochrony dla amatorów i wyczynowych sportowców 50 dyscyplin sportowych
•  bonus za kontynuację umowy – wzrost o 10% początkowych sum ubezpieczenia na wszystkie 

ryzyka NW od 1. do 5. rocznicy umowy, bez podwyższania składki
•  5% zniżki za składkę roczną 

Pamiętaj:

Pieniądze dla bliskich współubezpieczonego  
w przypadku jego śmierci na skutek nieszczęśliwego 
wypadku.

Ochrona dla współubezpieczonego – pieniądze za 
sam fakt uszkodzenia ciała wskutek NW. Dodatkowo 
ochrona dla dzieci współubezpieczonego, w wieku  
od 1 do 21 lat.

Pieniądze dla bliskich w przypadku śmierci 
ubezpieczonego/współubezpieczonego w wypadku 
komunikacyjnym.

Pieniądze dla ubezpieczonego/współubezpieczonego 
za pobyt w szpitalu, jeśli trwał min. 2 dni i inne 
świadczenia szpitalne.

W przypadku min. 50% trwałego inwalidztwa, 
wypłata dla ubezpieczonego/współubezpieczonego 
świadczenia miesięcznego przez 10 lat, po 
zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Jednorazowa wypłata dla ubezpieczonego/
współubezpieczonego, jeżeli w wyniku wypadku nie 
będzie mógł pracować przez co najmniej 12 miesięcy. 

Pieniądze dla ubezpieczonego/współubezpieczonego 
po wypadku i utracie zdrowia, po zakończeniu 
leczenia i rehabilitacji, już od 1% trwałego inwalidztwa.

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 oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego 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.
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22NNLife 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. 


