
NIEZBĘDNIK UBEZPIECZENIOWY 
Twoje dziecko jest ubezpieczone w WIENER TU S.A. 

Numer polisy: PWB917158 
Suma ubezpieczenia: 20000zł 

Zakres podstawowy ubezpieczenia NNW: 
• świadczenie z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu (200zł za 1% trwałego uszczerbku 

na zdrowiu) 

• świadczenie progresywne 4000zł dla uszczerbków na zdrowiu w przedziale od 61% do 

100% 

• świadczenie z tyt. śmierci ubezpieczonego 20000zł, jeżeli nieszczęśliwy wypadek 

nastąpił wskutek aktu terroru 10000zł 

• świadczenie z tyt. pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego 2000zł 

• zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 4000zł 

• zasiłek 400zł z tyt. niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym 

wypadkiem 

• świadczenie edukacyjne z tyt. niezdolności do nauki: 100zł za każde 7 dni szkolnych 

nieobecności w placówce oświatowej (płatne max. za 35 dni szkolnych) 

• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 5% należnego świadczenia z tyt. 

trwałego uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego 

wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50% 

• jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tyt. pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia 

przez owady 200zł 

• jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tyt. ugryzienia przez kleszcza, o ile 
zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych: 500zł 

Zakres dodatkowy: 
• Koszty leczenia NNW do 6000zł 

• Świadczenie szpitalne (80zł za dzień, nie więcej niż do 7200zł) 

• Świadczenie z tyt. śmierci ubezpieczonego w skutek wypadku komunikacyjnego 

10000zł 

• Świadczenie z tyt. poważnego zachorowania 2000zł i operacji chirurgicznej 

ubezpieczonego 1000zł (min. dwudniowy pobyt w szpitalu) 

• Świadczenie z tyt. śmierci w wyniku nowotworu złośliwego 10000zł 

• Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku 100zł 

SZKODĘ MOŻESZ ZGŁOSIĆ: 
 

Online  - wypełniając internetowy formularz (www.wiener.pl) i dołączając skany 
dokumentów.  
Telefonicznie – dzwoniąc na numer: 22 469 69 69 
E-mailem – wysyłając zgłoszenie na adres: 
                      kontakt@wiener.pl 
Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres: 
                      Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
                      ul. Wołoska 22A 
                      02-675 Warszawa 
 
Zgłosiłeś już szkodę? 
W każdej chwili możesz sprawdzić jej status dzwoniąc na numer: 22 469 69 69. 
 
KONTAKT do Agenta: 
multiGrupa sp. z o.o. 
64-920 Piła ul. Browarna 19 
tel.: 690299253 
Ryszard Kruk e-mail: ryszard.kruk@asta-net.com.pl 
Ewelina Kwapisz-Chwiesiukowicz  
e-mail: ewelina.kwapisz@multi-grupa.pl 
Katarzyna Róg e-mail: katarzyna.rog@multi-grupa.pl 
 

 
 KORZYŚCI w Wiener TU S.A.  dla CIEBIE: 

 ZNIŻKI dla nowych umów: 
- 20% do ubezpieczenia turystycznego „W podróży” 
- 20% do ubezpieczenia domów i mieszkań „Cztery kąty” 
- 20% do ubezpieczenia NNW „Na Wszelki Wypadek” 
- 20% do ubezpieczenia rolnego „GoAgro” 

 
 


