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O ubezpieczeniach 
w praktyce



O ubezpieczeniach
Cześć!

Cieszymy się, że jesteś z nami i przygotowujesz się do olimpiady!
Czy wiesz, że w zeszłym roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym w Polsce aż kilkadziesiąt 
miliardów złotych świadczeń i odszkodowań?
Sporo prawda? Ubezpieczenia są ważne, potrzebne i bardzo przydatne, gdy przytrafi nam się pechowa 
sytuacja.
W tym materiale znajdziesz najważniejsze informacje o ubezpieczeniach, ich rodzajach, a także 
przykłady „z życia wzięte”.

To co, zaczynamy naukę?
Powodzenia!

Zespół Unilink,
największej multiagencji ubezpieczeniowej w Polsce
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Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia osobowe 

Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenia majątkowe

Praw i zobowiązań np.:
OC w życiu prywatnym, OC 

zawodowe, OC 
komunikacyjne itp..

Rzeczowe np.:
Od ognia i innych zdarzeń 

losowych,
kradzieży, rabunku, stłuczenia, 

wandalizm itp.
Wypadkowe

Życiowe

Chorobowe, 
zdrowotne
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Praktyka czyni mistrza

Czasami trzeba przyswoić trochę teorii, ale według 
nas najważniejsza jest praktyka! Dlatego za chwilę 
poznasz różne historie, które przytrafiły się Twoim 
koleżankom i kolegom. 

Dzięki temu dowiesz się jak działają różne typy 
ubezpieczeń i jakie konkretne korzyści płyną                           
z ich posiadania.

Gotowi do startu?
Start!

Partnerzy Olimpiady:



Sytuacja nr 1
jazda na hulajnodze

Krótki opis zdarzenia

Dziecko jedzie na hulajnodze przez park, nagle najechało
na śliski odcinek asfaltu i się przewróciło. W wyniku
wypadku złamało sobie rękę.
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Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) 

NNW, to rodzaj ubezpieczenia osobowego. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane jest
ubezpieczonemu lub uposażonemu (uprawnionej osobie) w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego
poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia (np.: nagła gorączka, zapalenie wyrostka robaczkowego,
konwulsje czy drgawki) lub zmarł. Za uszkodzenie ciała wypłacane są kwoty, zależne od stopnia i rodzaju uszczerbku. NNW może
występować jako samodzielna polisa lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Z polisy NNW wypłaca się świadczenia z tytułu np. złamań, zwichnięć, obrażeń
wewnętrznych, wstrząśnienia mózgu, itp. Takie polisy oferują również wypłatę za
poniesione wydatki na zakup leków, środków ortopedycznych lub rehabilitacji, a także za
pobyt w szpitalu. W przypadku polis szkolnych NNW bardzo często można korzystać
z dodatkowych korepetycji realizowanych podczas dłuższej nieobecności dziecka w szkole.

Sytuacja nr 1
jazda na hulajnodze
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Sytuacja nr 2
Drzewo niszczy samochód

Krótki opis zdarzenia

Porywisty wiatr przewraca jedno z drzew na
zaparkowany samochód. Wskutek tego auto
ulega poważnemu uszkodzeniu.
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Sytuacja nr 2
Drzewo niszczy samochód

To dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, którego celem jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem od uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty pojazdu wskutek wymienionych w umowie ubezpieczenia zdarzeń. Dotyczy to zarówno wypadków na
drodze, jak i czynników, na które właściciel samochodu nie ma wpływu np.: zniszczenie przez powalone drzewo lub kradzież.
Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które wspiera właściciela pojazdu w przypadku niespodziewanych sytuacji.
Bardzo często jest kupowane razem z ubezpieczeniem komunikacyjnym obowiązkowym OC posiadacza pojazdu.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Z polisy komunikacyjnej AC można otrzymać odszkodowanie na naprawę pojazdu, który
ucierpiał w różnych zdarzeniach na drodze. Stłuczki, zarysowania lakieru, uszkodzenia
w wyniku zderzenia z drzewem, ogrodzeniem, zwierzęciem itp. To najczęstsze sytuacje,
które kończą się naprawą samochodu i nieplanowanymi wydatkami. Niektóre polisy
posiadają dodatkową ochronę tzw. assistance, dzięki, której poszkodowany może
skorzystać z opcji holowania pojazdu lub noclegu w hotelu, jeśli podróż nie może być
kontynuowana.

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: AC (Auto Casco) 
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Przykład nr 3
Rozlane akwarium

Krótki opis zdarzenia

W mieszkaniu pękło stare akwarium, a znajdująca
się w nim woda rozlała się po całym pokoju
niszcząc panele podłogowe.
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Przykład nr 3
Rozlane akwarium

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: Ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych

Podstawowe ubezpieczenie domu powinno chronić od zdarzeń losowych takich jak pożar, wybuch, huragan, uderzenie pioruna
czy też zalań wskutek burz, ulewnych deszczy, nieszczelnych instalacji wodno-kanalizacyjnych jak również od nieszczelnych i
pękniętych akwariów. Ubezpieczenie to swoją ochroną obejmuje również wyposażenie domu np.: meble i sprzęty które się w nim
znajdują min.: konsola do gry, komputer, telewizor. Częstym rozszerzeniem takiego ubezpieczenia jest ochrona od kradzieży z
włamaniem, usługi assistance, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie ochrony prawnej jak
również odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Z polisy ubezpieczenia domu w przypadku zalania i zniszczenia paneli podłogowych
otrzymać odszkodowania, które pokryje koszt zakupu nowych paneli podłogowych wraz z
niezbędnymi materiałami dodatkowymi. Dodatkowe koszty demontażu zniszczonej podłogi
oraz montaż nowej, czyli tzw. robocizna też jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
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Przykład nr 4
Wybita szyba

Krótki opis zdarzenia

Na osiedlowym placu zabaw kilku kolegów gra w
piłkę nożną. Jeden z nich uderza piłkę bardzo
niecelnie i ta zamiast trafić do bramki, wybija
szybę okna sąsiadów oraz niszczy kilka sprzętów i
mebli wewnątrz mieszkania.
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Przykład nr 4
Wybita szyba

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: OC (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym)

Warto mieć świadomość, że w wyniku naszego działania, zachowania lub zaniechania możemy wyrządzić szkodę osobie trzeciej,
czyli osobie obcej. Poza tym odpowiedzialność za czyny dzieci spoczywa na rodzicach. Konsekwencje finansowe takich sytuacji
zabezpiecza polisa ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. O ile dojdzie do takiej sytuacji to zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie
pokrycie kosztów naprawy tego co zostało zniszczone. OC w życiu prywatnym jest sprzedawane jako samodzielne ubezpieczenie
lub jako dodatek do polis chroniących domy, mieszkania, ubezpieczeń turystycznych oraz NNW.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Z polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, tak jak w przytoczonym zdarzeniu,
odszkodowanie może dotyczyć zwrotu kosztów za naprawę okna oraz zniszczonych
sprzętów i mebli. Również koszty robocizny i transportu. To poszkodowany określa
charakter i wielkość szkody, którą zazwyczaj przejmuje na siebie towarzystwo
ubezpieczeniowe.
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Przykład nr 5
Wypadek na placu zabaw

Krótki opis zdarzenia

Kilkoro dzieci biega po placu zabaw. Nagle dwoje
z nich mocno zderza się ze sobą i upada na
ziemię. W efekcie jedna z dziewczyn doznaje
wstrząśnienia mózgu, a druga łamie rękę.
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Przykład nr 5
Wypadek na placu zabaw

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: NNW (Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)

NNW, to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia osobowego. Ochroną objęte jest przede wszystkim zdrowie ubezpieczonego.
Świadczenia wypłacane są ubezpieczonemu w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany
doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za uszkodzenie ciała wypłacane są sumy, zależne od stopnia i rodzaju
uszczerbku na zdrowiu. NNW może występować jako samodzielna polisa, np. polisa szkolne NNW lub dodatek do innego
ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Z polisy NNW wypłaca się świadczenia z tytułu np. złamań, zwichnięć, obrażeń
wewnętrznych, wstrząśnienia mózgu, itp. Takie polisy oferują również wypłatę za
poniesione wydatki na zakup leków, środków ortopedycznych lub rehabilitacji, a także za
pobyt w szpitalu. W przypadku polis szkolnych NNW bardzo często można korzystać
z dodatkowych korepetycji realizowanych podczas dłuższej nieobecności dziecka w szkole.
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Przykład nr 6
Wypadek na nartach

Krótki opis zdarzenia

Rodzina wyjeżdża na narty za granicę. Niestety
ojciec dziecka zderza się z innym narciarzem na
stoku, wskutek czego doznaje poważnego urazu
nogi i głowy. Konieczny jest szybki transport do
szpitala.
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Przykład nr 6
Wypadek na nartach

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: Ubezpieczenie turystyczne - koszty leczenia i NNW 

Popularne ubezpieczenia podróżne zawierane na czas pobytu za granicą Polski. Zakres takiego ubezpieczenia może obejmować
koszty leczenia oraz leków za granicą, następstwa NNW, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu,
ubezpieczenie kosztów ratownictwa i transportu medycznego np.: helikopterem lub toboganem ze stoku narciarskiego. Zazwyczaj
polisa podróżna zawiera szeroki zakres assistance czyli pomocy ubezpieczonemu w organizacji leczenia, transportu dostarczenia
leków, dokumentów, recept itp.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

W zależności od zakresu polisy turystycznej może być wypłacone odszkodowanie np.: za
skradzioną walizkę, a także zapewnione świadczenia w przypadku różnego rodzaju
urazów, uszczerbków, kosztów leczenia, transportu, akcji ratowniczej. Polisa może również
sfinansować koszty świadczeń i odszkodowań poszkodowanemu, jeśli przypadkowo
wyrządzi komuś krzywdę.
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Przykład nr 7
Pogryzienie przez psa

Krótki opis zdarzenia

Dziecko wyszło na spacer ze swoim psem. Pies
ugryzł przypadkowego spacerowicza w nogę i
zniszczył mu spodnie.
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Przykład nr 7
Pogryzienie przez psa

Pies i kot mogą wyrządzić komuś szkodę np.: pogryzą inne zwierzę lub człowieka, zniszczą czyjeś rzeczy. W takiej sytuacji
opiekun zwierzęcia będzie musiał zapłacić odszkodowanie poszkodowanej osobie. Takie odszkodowanie może sfinansować polisa
OC w życiu prywatnym.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Z polisy OC w życiu prywatnym, w sytuacji, gdy sprawcą jest np.: pies, kot, fretka, czyli
zwierzę domowe za które ponosimy odpowiedzialność, brane pod uwagę są wszystkie
szkody wyrządzone przez zwierzę. Polisa OC może również pokryć koszty roszczeń za
doznany ból, cierpienie fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej. Takie roszczenia
mogą być bardzo wysokie.

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
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Przykład nr 8
Ugryzienie przez kleszcza

Krótki opis zdarzenia

Rodzina wybrała się na weekendową wycieczkę,
podczas której odwiedzili zoo oraz spacerowali po
lesie. Po powrocie z wycieczki rodzice znaleźli na
głowie dziecka zagnieżdżonego w skórze
kleszcza.
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Przykład nr 8
Ugryzienie przez kleszcza

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Świadczenie po stwierdzonym ukąszeniu przez kleszcza obejmuje wypłatę pieniędzy za
wizyty lekarskie, specjalistyczne badania i antybiotykoterapię.

Niektóre ubezpieczenia szkolne NNW gwarantują dodatkowe świadczenia na wypadek ukąszenia kleszcza i zachorowania na
boreliozę. Polisy dla dzieci szkolnych zazwyczaj mają konstrukcję pakietową to oznacza, że w ramach jednej polisy i jednej składki
zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o wiele dodatków np.: odbudowę zęba, zakup nowych okularów w przypadku ich
zniszczenia.

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: Ubezpieczenie szkolne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
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Przykład nr 9
Wypadek na rowerze

Krótki opis zdarzenia

Nastolatek jadąc na rowerze po drodze
osiedlowej, zostaje potrącony przez powoli jadący
samochód. W wyniku tego dochodzi do
skaleczeń, otarć, ogólnego potłuczenia ciała.
Uszkodzony zostaje również rower.
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Przykład nr 9
Wypadek na rowerze

Ubezpieczenia NNW i ubezpieczenie komunikacje OC w takiej sytuacji się nie wykluczają. Polisę NNW można mieć w szkole lub
w ramach np. ubezpieczenia rodziców w pracy. By skorzystać z polisy komunikacyjnej OC konieczne jest by mieć chociażby numer
rejestracyjny samochodu i świadków którzy zdarzenie mogą potwierdzić. W takich sytuacjach konieczne jest wezwanie policji i
pogotowia ratunkowego.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Poszkodowane dziecko może otrzymać z polisy NNW świadczenia z tytułu obrażeń ciała,
natomiast z polisy OC komunikacyjnego można wnioskować o świadczenie z tytułu
obrażeń ciała, jak również zadośćuczynienie za ból i cierpienie, koszty leczenia czy
rehabilitacji. Również z polisy komunikacyjnej OC można dostać odszkodowanie za
uszkodzony rower.

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
(komunikacyjne OC). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
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PAMIĘTAJ - wypadek na rowerze, hulajnodze lub deskorolce

!
Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku?

• Pomóc poszkodowanym – jeśli Tobie lub komuś innemu coś się stało, przede wszystkim poproś
dorosłego lub samodzielnie wezwij pogotowie, by otrzymać pomoc medyczną. Pogotowie możesz
wezwać dzwoniąc na numer 999 lub 112. Pamiętaj, by podać dokładny adres zdarzenia, imię i
nazwisko i opis sytuacji.

• Skontaktuj się jak najszybciej z rodzicami. Jeśli nie możesz się do nich dodzwonić, to
powiadom innych bliskich dorosłych (np. starsze rodzeństwo, dziadków, ciocię lub wujka).

• Wymień się danymi kontaktowymi z osobami, które brały udział w wypadku.

• Zrób zdjęcia uszkodzeń np. roweru. Przyda się przy zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi i
pomoże w uzyskaniu odszkodowania i świadczeń.
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Przykład nr 10
Zniszczony ekran telefonu

Krótki opis zdarzenia

Rodzeństwo siedzi na ławce w parku i oglądają
filmiki na YouTube na telefonie komórkowym. W
pewnym momencie zaczynają się szturchać i
telefon upada na ziemię. Niestety, ekran jest cały
zniszczony.
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Przykład nr 10
Zniszczony ekran telefonu

Tego typu ubezpieczenie pozwala chronić Twój sprzęt w przypadku stłuczenia, zalania czy kradzieży. Tego rodzaju ubezpieczenie
można zawrzeć w ramach ubezpieczenia domu, mieszkania lub jako samodzielna polisa.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Z posiadanego ubezpieczenia można uzyskać odszkodowanie za naprawę telefonu lub
zwrot kosztów zakupu nowego telefonu o ile naprawa przewyższa koszt nowego sprzętu
w sklepie. Jeżeli telefon został skradziony, to poszkodowany musi obowiązkowo zgłosić
sprawę na policji, by otrzymać odszkodowanie.

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: Ubezpieczenie telefonu, tabletu, smartwatcha

Partnerzy Olimpiady:



Przykład nr 11
Pożar w kuchni

Krótki opis zdarzenia

Jeden ze sprzętów kuchennych – toster - odmówił
posłuszeństwa. Doszło do zwarcia w wyniku czego
doszło do zapalenia się tostera. Ogień szybko
przeniósł się na szafki kuchenne niszcząc je.
Błyskawiczna reakcja mieszkańców zapobiegła
większemu nieszczęściu. Udało się ugasić pożar.
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Przykład nr 11
Pożar w kuchni

Popularne ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmuje nie tylko mury mieszkania lub domu, ale również wyposażenie w tym
meble, sprzęty domowe jak również kosmetyki, artykuły spożywcze. Najczęściej takie ubezpieczenie występuje w pakiecie wraz z
ubezpieczeniem od kradzieży, rabunku.

Jakie świadczenia można 
uzyskać dzięki takiemu 
ubezpieczeniu?

Z posiadanego ubezpieczenia można uzyskać odszkodowanie za spalone sprzęty AGD,
meble. Jeżeli jest konieczność m.in. malowania ścian, wymiany płytek, instalacji
elektrycznej, wykładziny podłogowej to również można liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.
Ubezpieczenie również obejmuje koszty posprzątania po szkodzie, koszty robocizny firmy
remontowej oraz koszty ewentualnego transportu.

Ubezpieczenie, które przydaje się w takiej sytuacji: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
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PAMIĘTAJ – w sytuacji pożaru

!
1. Jeśli znajduje się w pobliżu osoba dorosła (np. starsze rodzeństwo, rodzice, sąsiad), to

poinformuj ją o zagrożeniu, żeby mogła zaalarmować odpowiednie służby i ostrzec innych ludzi
znajdujących się w budynku. Koniecznie ewakuujcie się z miejsca pożaru.

2. Jeśli nie ma w pobliżu osoby dorosłej, to ewakuuj się z budynku i powiadom Straż Pożarną
dzwoniąc pod numer 998. Pamiętaj, żeby podać dokładny adres, gdzie wybuchł pożar (np. na
jakim piętrze), imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwonisz oraz w miarę możliwości
informację czy jest to duży pożar, czy występuje zadymienie i czy są zagrożone jakieś osoby.

Ważne: Nie podejmuj się samodzielnego gaszenia pożaru, ponieważ możesz zostać poważnie
poparzony, a nawet utracić życie.
Pożar rozwija się bardzo szybko i bywa nieprzewidywalny, czasami nawet strażacy muszą
przed nim uciekać. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.
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