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LW118 

ZŁAMANIA 

Jeżeli Ubezpieczony dozna w następstwie Nieszczęśliwego wypadku złamania kości wymienionego w poniższej 

tabeli, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie obliczone jako wskazany w poniższej tabeli procent od kwoty [5% sumy 

na śmierć] złotych. 

 

Rodzaj złamania Współczynnik 

Kość biodrowa, miednica (z wyjątkiem kości ogonowej) 100% 

Kości mózgoczaszki, kość udowa, łopatka 65% 

Mostek, kość ramienia, łokieć, kości podudzia, pieta 50% 

Kość przedramienia, kość podudzia, rzepka 30% 

Kręgosłup (kręgi z wyjątkiem kości ogonowej), obojczyk, nadgarstek, 
kostka 

25% 

Dłoń (z wyłączeniem palców i nadgarstka), stopa (z wyłączeniem palców 
i kostki) 

18% 

Kości twarzoczaszki, kości szczęki, kość nosowa 12% 

Żebro lub żebra, kość ogonowa 6% 

 

Kwota świadczenia wypłacona na podstawie niniejszej klauzuli zostanie odjęta od ustalonej kwoty świadczenia z 

tytułu śmierci lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy, które okazałoby się należne z tytułu tego samego 

Nieszczęśliwego wypadku. 

Wysokość świadczenia z tytułu więcej niż jednego złamania będących następstwem tego samego Nieszczęśliwego 

wypadku oblicza się jako sumę świadczeń z tytułu poszczególnych złamań, przy czym łączna kwota świadczenia nie 

może przekroczyć [5% sumy na śmierć] złotych. 

LW119 

DZIENNE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POBYTU W SZPITALU ORAZ REKONWALESCENCJI W DOMU 

Jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby, z tytułu których przysługuje świadczenie z Umowy 

Ubezpieczenia, Ubezpieczony zostanie przyjęty do szpitala, to na zasadach określonych w niniejszej klauzuli 

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu i zleconej przez lekarza 

rekonwalescencji w domu, będącej kontynuacją leczenia szpitalnego. 

Wysokość dziennego świadczenia wynosi 100 złotych. Świadczenie należne jest za każdą pełną dobę pobytu w 

szpitalu lub rekonwalescencji w domu, z pominięciem pierwszych trzech dób. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu 

oraz rekonwalescencji w domu należne jest łącznie za okres nie dłuższy niż 180 dni, przy czym świadczenie z tytułu 

rekonwalescencji w domu nie może przewyższyć świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu. 

Świadczenia z tytułu pobytu szpitalu oraz rekonwalescencji w domu nie przysługują, jeżeli pobyt w szpitalu jest 

związany z: 

(a) Procedurami o charakterze kosmetycznym podejmowanymi dobrowolnie przez Ubezpieczonego, 

(b) Leczeniem chorób nerwowych i psychicznych niezależnie od ich rodzaju, 

(c) Ciążą i porodem, 

Wyłączony jest ponadto pobyt w instytucjach długotrwałej opieki w tym centrach rekonwalescencji oraz centrach i 

oddziałach rehabilitacji. 
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Kwota świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji w domu podwyższa łączny limit odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela, o którym mowa w § 2 ust. 4 warunków ubezpieczenia LW007 oraz sumuje się ze świadczeniem z 

tytułu utraty przytomności, które może przysługiwać w tym samym okresie. 

LW121 

TYGODNIOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU UTRATY PRZYTOMNOŚCI 

Jeżeli Nieszczęśliwy Wypadek, z tytułu którego przysługuje świadczenie z Umowy Ubezpieczenia, prowadzi do utraty 

przytomności Ubezpieczonego, to na zasadach określonych w niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel wypłaci 

Ubezpieczonemu świadczenie za każdy pełny tydzień, w którym Ubezpieczony pozostaje nieprzytomny. 

Wysokość tygodniowego świadczenia z tytułu utraty przytomności wynosi 250 złotych, przy czym maksymalny okres, 

za który świadczenie z tytułu utraty przytomności może być wypłacone, wynosi 104 tygodnie. 

Kwota świadczenia z tytułu utraty przytomności podwyższa łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 warunków ubezpieczenia LW007 oraz sumuje się ze świadczeniem z tytułu pobytu w 

szpitalu oraz rekonwalescencji w domu, które może przysługiwać w tym samym okresie. 

LW122 

ZWROT KOSZTÓW PRZYSTOSOWANIA DO ŻYCIA W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Jeżeli Nieszczęśliwy Wypadek, z tytułu którego przysługuje świadczenie z Umowy Ubezpieczenia, prowadzi do 

trwałego uszczerbku na zdrowiu wiążącego się z trwałym inwalidztwem Ubezpieczonego, to na zasadach 

określonych w niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu uzasadnione koszty przystosowania do 

życia w niepełnosprawności. 

Ochrona udzielona na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje zwrot kosztów poniesionych w celu: 

(a) przystosowania domu lub lokalu mieszkalnego dla potrzeb Ubezpieczonego jako osoby niepełnosprawnej, 

(b) przeprowadzki do innego lokalu mieszkalnego lub domu lepiej dostosowanego do życia w 

niepełnosprawności, 

(c) zakupu wózka inwalidzkiego dla Ubezpieczonego, 

(d) przystosowania samochodu Ubezpieczonego do jego potrzeb jako osoby niepełnosprawnej, 

(e) zakupu protez, materiałów ortopedycznych i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego. 

Zwrot powyższych kosztów następuje na podstawie rachunków i innych dowodów zapłaty do wysokości 

rzeczywiście poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10.000 złotych. 

Zwrot kosztów poniesionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej następuje w walucie polskiej według 

średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania. 

Kwota świadczenia na pokrycie kosztów przystosowanie do życia w niepełnosprawności podwyższa łączny limit 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w § 2 ust. 4 warunków ubezpieczenia LW007. 


