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2. Nowe dokumenty dla klienta 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia  

Karta Produktu
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3. Korzyści produktowe

Uszkodzenie Ciała po Wypadku:
•   Wypłata za sam fakt uszkodzenia ciała po NW,  

np. rany zaopatrzone chirurgicznie, złamania, skręcenia, 
zwichnięcia, oparzenia i odmrożenia od II stopnia, 
uszkodzenia ciała leczone endoskopowo, leczenie 
zachowawcze, bez operacji, np. leczenie zachowawcze 
uszkodzenia moczowodu, czy uszkodzenia śledziony, 
złamania jednego żebra, częściowe utraty opuszki 
palca, nie tylko całkowite, uszkodzenia tkanek miękkich 
kciuka, uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego, 
np. uszkodzenie łąkotki, więzadła, zwichnięcie rzepki.

•   Wypłata od razu po wypadku i zgłoszeniu roszczenia, 
bez czekania na zakończe-nie procesu leczenia  
i rehabilitacji.

•   Wypłata od 1% uszkodzenia ciała po wypadku – im 
poważniejsze uszkodzenie ciała, tym wyższy % sumy 
ubezpieczenia i wyższa wypłata.

•   Szeroka i przejrzysta tabela uszkodzeń ciała NW  
– podział na części ciała, wskazany konkretny % sumy 
uszkodzenia za konkretne uszkodzenie ciała.

•   Przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej  
– możliwość skorzystania bezpłatnie z Pakietu 
Rehabilitacyjnego Assistance.

Ochrona Na Wypadek:
•   Wypłata od 1% trwałego inwalidztwa po wypadku.

•   Dodatkowe i długoterminowe wsparcie finansowe  
w przypadku poważnego min. 50% inwalidztwa  
wskutek NW.

•   Wypłata po zakończonym leczeniu i rehabilitacji.

•   Wsparcie finansowe np. na rehabilitację, adaptację 
mieszkania, wózek czy protezy, jak również 
uzupełnienie dochodu w przypadku, gdy klient ma 
ograniczoną lub wręcz brak możliwości dalszej pracy, 
uzupełnienia comiesięcznych wydatków.

•   Im poważniejsze skutki wypadku i inwalidztwa,  
tym wyższa wypłata świadczenia.

•   Szeroka tabela inwalidztwa, na podstawie której 
oceniany jest % inwalidztwa, gwarantująca tym  
wyższą wypłatę, im poważniejsze są skutki wypadku  
i inwalidztwo.

•   Przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł i więcej 
– możliwość skorzystania bezpłatnie z Pakietu 
Rehabilitacyjnego Assistance.

„Było bezproblemowo.  
Korzystaliśmy z pakietu  
assistance rehabilitacja.  
W ciągu tygodnia od  
zgłoszenia siostra była  
na wizycie u lekarza  
i na rehabilitacji. Polecałem już znajomym 
ze względu na warunki NW i na pakiet 
rehabilitacyjny. NNLife TUnŻiR ma 
gigantyczną przewagę.” – tak po złożeniu 
roszczenia mówi Pan Wiktor, który jest 
naszym klientem od 1,5 roku. Siostra Pana 
Wiktora (współubezpieczona w polisie) 
otrzymała także wypłatę świadczenia  
za uszkodzenie ciała. 

„Może nie jestem długo  
w NNLife TUnŻiR, ale  
jestem zadowolona  
z obsługi klienta  
i z wszystkiego co  
było przed. Szybko  
zostało załatwione. Po 3 dniach od 
przyznania były wypłacone pieniądze. 
Poleciłam rodzicom, aby ubezpieczyli się  
na życie właśnie w NNLife TUnŻiR.” – mówi 
Pani Katarzyna, która jest naszym klientem  
od 6 miesięcy.  

„Wszystko zostało  
sprawnie załatwione,  
bez większych  
komplikacji, szybko  
i nie było problemów.  
Miałem dobry kontakt  
z agentem. Jestem zadowolony. Polecałem 
NNLife TUnŻiR kolegom z pracy.” – tak mówi 
Pan Marcin, który jest naszym klientem  
od 4 lat. 



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 umów dodatkowych Ochrona na Wszelki Wypadek i Uszkodzenie Ciała po Wypadku należy zapoznać się z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Warunkami Ubezpieczenia umowy oferowanej przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 
(IPA) oraz Regulaminem promocji, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń 
odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego oraz wysokością opłat i limitów.

Świadczenia z umowy
Świadczenia z ww. umów ubezpieczenia 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.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki 
określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów 
ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby Towarzystwo  
było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.
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Pakiet Rehabilitacyjny Assistance:
Specjalistyczne wsparcie po wypadku – bezpłatnie i bez czekania w kolejkach 
To ważne, by po wypadku móc skupić się całkowicie na szybkim powrocie do zdrowia i sprawności. Dzięki Pakietowi 
Rehabilitacyjnemu Assistance klient ma możliwość skorzystania m.in. z bezpłatnego dostępu do lekarza ortopedy  
i nie musi oczekiwać na długie terminy rehabilitacji.

Pakiet Rehabilitacyjny Assistance oferuje organizację i pokrycie kosztów:
•  konsultacji u lekarzy specjalistów - chirurga i ortopedy, 
•  wizyty lekarza rehabilitacji,
•  rehabilitacji,
•  wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego dostarczenia,
•  transportu medycznego.

Na życzenie klienta dostępna jest także Infolinia medyczna.

         Łączny limit na ww. usługi assistance to 5 000 zł na każdy wypadek.

Jeżeli klient posiada Pakiet Rehabilitacyjny Assistance w obydwu umowach dodatkowych – Uszkodzenie Ciała po 
Wypadku oraz Ochrona na Wszelki Wypadek, to usługi assistance podwajają się. 

Usługi assistance realizowane są przez ubezpieczyciela Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA) w zakresie  
i limitach wskazanych w Warunkach Ubezpieczenia. Więcej informacji na www.nnlife.pl/zycie oraz pod numerem 
telefonu (+48 22) 575 95 47.


