
Ubezpieczenie NNW PLUS

TUZ UBEZPIECZENIA TO ZAWSZE DOBRY WYBÓR
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ZAKRES OCHRONY

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: UBEZPIECZENIE NNW PLUS

Przedmiotem ubezpieczenia są Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,
skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, którym uległ
Ubezpieczony w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

Informacje o
ubezpieczeniu

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

NNW PLUS można zawrzeć w ramach Ubezpieczenia Domów
Jednorodzinnych i Mieszkań.

DWIE MOŻLIWOŚCI:  

NNW PLUS można także zaoferować Klientowi jako odrębny
produkt ubezpieczeniowy. Do wyboru jeden z 6 pakietów: 

platynowy
brylantowy
diamentowy

brązowy
srebrny
złoty

Suma Ubezpieczenia od 5 000 zł do 50 000 zł, w zależności od pakietu.



ZAKRES OCHRONY

W zależności od
wybranego pakietu

ilość osób ubezpieczonych w ramach jednej polisy: 
5 osób zamieszkałych pod wskazanym adresem 
+ dodatkowo 3 osoby 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: UBEZPIECZENIE NNW PLUS

Informacje o
ubezpieczeniu

maksymalny wiek Ubezpieczonego: 70 lat 
z zastrzeżeniem Klauzuli 01 (zawał serca i udar mózgu): 65 lat

KRYTERIA UBEZPIECZENIA

INFORMACJE

OCHRONA

24h

SUMA 
UBEZPIECZENIA

od 5 000  
do 50 000 zł RP+

TERYTORIUM



Elastyczny wybór
zakresu ubezpieczenia

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: UBEZPIECZENIE NNW PLUS

wybór dla 

Twojego Klienta

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach pakietu standardowego
obejmuje:

CO ZAPEWNIAMY W RAMACH 
WARIANTU STANDARDOWEGO NNW

trwały uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek nieszczęśliwego
wypadku

śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

dzienne świadczenia szpitalne (Klauzula 02)
(0,2 SU - max 100 zł/dziennie)

koszty leczenia (Klauzula 03)
(20% SU - max 10 000 zł)

możliwość objęcia ochroną współmałżonka/partnera oraz dzieci -
zamieszkałych pod wskazanym przez Ubezpieczonego adresem.



Elastyczny wybór
zakresu ubezpieczenia

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: UBEZPIECZENIE NNW PLUS

Przedmiotem ubezpieczenia są Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,
skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, którym uległ
Ubezpieczony w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

CO ZAPEWNIAMY Z RAMACH NNW

trwały uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek nieszczęśliwego
wypadku

śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

dzienne świadczenia szpitalne (Klauzula 02)

koszty leczenia (Klauzula 03)

możliwość objęcia ochroną współmałżonka/partnera oraz dzieci.

MOŻLIWE ROZSZERZENIA NNW  
DLA TWOJEGO KLIENTA
W wariancie rozszerzonym, Ubezpieczony ma do wyboru, określone w
umowie ubezpieczenia (Klauzule dodatkowe):

zawał serca i udar mózgu (Klauzula 01)

koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych (Klauzula 04)

koszty rehabilitacji (Klauzula 06)

trwała i całkowita niezdolność do pracy (Klauzula 07)

świadczenie dodatkowe z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego
wypadku (Klauzula 08)



Przedmiotem ubezpieczenia są Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,
skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, którym uległ
Ubezpieczony w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

CO ZAPEWNIAMY Z RAMACH NNW

trwały uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek nieszczęśliwego
wypadku

śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

dzienne świadczenia szpitalne (Klauzula 02)

koszty leczenia (Klauzula 03)

możliwość objęcia ochroną współmałżonka/partnera oraz dzieci.

ZACHĘCAMY DO PRZEPROWADZANIA KALKULACJI

Zachęcamy 
do przeprowadzania
kalkulacji 
 

TUZ UBEZPIECZENIA TO ZAWSZE DOBRY WYBÓR

SPRAWDŹ NASZE ATUTY: 
Proponujemy elastyczny wybór ubezpieczenia 
dla Twojego Klienta.

U nas w ramach jednej polisy 
można ubezpieczyć aż 5 osób zamieszkujących 
pod wskazanych przez Ubezpieczającego adresem.  
 

Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową
przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy możliwość
ubezpieczenia dodatkowych 3 osób.
 
Oferujemy
możliwość rozszerzenia umowy o zawał serca i udar mózgu.

Oferujemy
możliwość rozszerzenia umowy o świadczenie szpitalne,
koszty leczenia i koszty rehabilitacji

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie podstawowe informacje o Ubezpieczeniu domów jednorodzinnych i mieszkań i nie jest elementem Umowy Ubezpieczenia. Dokument jest prezentowany w
celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji o zawarciu Umowy Ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  PLUS i dostępne na stronie www.tuz.pl


