
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Postanowienia niniejszego Aneksu mają charakter szczególny 
w stosunku do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW, które zostały 
zatwierdzone przez Zarząd Link4 w dniu 3 kwietnia 2009 roku 
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 
1 maja 2009 roku (zwanych dalej OWU), na podstawie których 
zawierana jest umowa ubezpieczenia. W przypadku sprzeczno-
ści postanowień OWU z postanowieniami niniejszego Aneksu, 
stosuje się postanowienia niniejszego Aneksu.
2. Na podstawie niniejszego Aneksu oraz OWU, Link4 zawiera 
umowę ubezpieczenia określoną w OWU rozszerzoną o dodat-
kową ochronę ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków Dzieci (zwanych dalej NNW Dzieci) z osobą 
określoną w dokumencie ubezpieczenia jako strona umowy 
ubezpieczenia, zwaną dalej ubezpieczającym.
3. Przez ubezpieczającego rozumie się – osobę fizyczną, która jest 
właścicielem lub współwłaścicielem samochodu wymienionego 
w dokumencie ubezpieczenia pod warunkiem, że samochód ten 
jest ubezpieczony w Link4 w zakresie OC i/lub AC.
4. Przez ubezpieczonego rozumie się – dziecko lub dzieci 
ubezpieczającego, które pozostają pod jego władzą rodziciel-
ską lub opieką prawną ustanowioną przez sąd, które w chwili 
zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 12 roku życia, 
a ukończyły co najmniej 3 dni.
5. Przez przedstawiciela ustawowego rozumie się – rodzica 
lub rodziców sprawujących władzę rodzicielską nad ubezpie-
czonym albo opiekuna lub opiekunów ustanowionych przez sąd 
dla ubezpieczonego. 
6. Przez złamanie rozumie się – przerwanie ciągłości tkanki 
kostnej ubezpieczonego po zadziałaniu urazu przekraczającego 
granice elastyczności tkanki kostnej.
7. Przez świadczenia assistance rozumie się – świadczenie 
usług, to jest organizację albo organizację i pokrycie kosztów 
pomocy medycznej, informacyjnej, opieki nad ludźmi, w zakresie 
i do wysokości limitów określonych w rozdziale VII niniejszego 
Aneksu.
8. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na zasadach ustalonych 
w niniejszym Aneksie, OWU oraz w dokumencie ubezpieczenia, 
pod warunkiem akceptacji tych zasad przez ubezpieczającego.

II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§2
Przedmiotem ubezpieczenia NNW Dzieci są trwałe następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, to jest nagłych i niezależnych od woli 
ubezpieczonego zdarzeń, wywołanych przyczyną zewnętrzną, 
polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powo-
dujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego 
lub polegające na złamaniu kości ubezpieczonego, zaistniałe 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej. 

III. ZAKRES UBEZPIECZENIA

§3
Ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem wyłączeń określo-
nych w § 4 niniejszego Aneksu, są objęte wszelkie nieszczęśliwe 
wypadki zaistniałe w życiu ubezpieczonego w okresie ubezpie-
czeniowym. 

§4
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje oraz Link4 nie ponosi odpo-
wiedzialności i jest zwolnione z obowiązku organizacji pomocy 
i ponoszenia kosztów świadczeń assistance oraz wypłaty świad-
czenia z tytułu trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków albo 
z tytułu złamań, powstałych w następstwie wystąpienia zdarzeń 
objętych ochroną, jeśli:
1. powstały one na skutek umyślnego działania lub rażącego nie-
dbalstwa ubezpieczającego, które miało wpływ na zaistnienie 
nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia; 
2. nieszczęśliwy wypadek spowodowany został przez ubezpiecza-
jącego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających;
3. powstały wskutek leczenia lub zabiegów leczniczych, bez względu 
na to przez kogo były wykonywane, chyba że leczenie spowodowane 
było bezpośrednimi następstwami nieszczęśliwych wypadków obję-
tych ochroną ubezpieczeniową;
4. powstały w następstwie wyczynowego uprawiania sportu przez 
ubezpieczonego, w tym brania udziału w zawodach, występach, 
treningach sportowych lub obozach kondycyjnych związanych 
z wyczynowym uprawianiem sportu.

IV. SUMA UBEZPIECZENIA

§5
1. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie według rodzajów 
i w wysokości wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia NNW Dzieci określonego 
w niniejszym Aneksie jest ustalana odrębnie od sumy ubezpieczenia 
dla ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW, 
określonego w OWU. Świadczenie należne z tytułu ubezpiecze-
nia, określonego w niniejszym Aneksie, jest spełniane niezależnie 
od świadczenia z tytułu ubezpieczenia, określonego w OWU. 

V. UMOWA UBEZPIECZENIA

§6
Umowa ubezpieczenia NNW Dzieci zawierana jest przez ubezpie-
czającego na rzecz ubezpieczonego.

VI. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

§7
1. Każdemu z ubezpieczonych, poszkodowanych na skutek zdarzeń 
określonych w §3 niniejszego Aneksu, powodujących trwały uszczer-
bek na zdrowiu, przysługuje świadczenie podstawowe do wysokości 
sumy ubezpieczenia określonej przez ubezpieczającego i potwierdzo-
nej przez Link4 w dokumencie ubezpieczenia na zasadach ustalonych 
w §18.1. i §18.2. OWU. 
2. Każdemu z ubezpieczonych, poszkodowanych na skutek zdarzeń 
określonych w §3 niniejszego Aneksu, powodujących złama-
nia kości, przysługuje jednorazowe świadczenie z tego tytułu, 
za wymienione w Tabeli nr 1 rodzaje złamań w określonej w niej 
wysokości, nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia okre-
ślonej przez ubezpieczającego. 
3. Każdemu z ubezpieczonych, poszkodowanych na skutek zdarzeń 
określonych w §3 niniejszego Aneksu, przysługują świadczenia 
assistance. Link4 nieodpłatnie organizuje świadczenia assistance 
wyłącznie na rzecz ubezpieczonego, określonego w niniejszym 
Aneksie.
4. Wypłacenie świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpiecze-
nia w związku z zajściem jednego albo kilku zdarzeń, określonych 
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, powoduje wygaśnięcie odpowie-
dzialności Link4 dla danego ubezpieczonego.
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5. Świadczenie z tytułu złamania kości jest wypłacane nie wcześniej 
niż po otrzymaniu dokumentacji medycznej opisującej rodzaj i cha-
rakter obrażeń oraz zawierającej dokładną diagnozę, w szczególności 
kartę informacyjną.
6. W przypadku złamania kości, którego następstwem jest powstanie 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, określonego w ust.1. niniejszego 
paragrafu, Link4 wypłaca przedstawicielowi ustawowemu wyłącz-
nie świadczenie z tytułu złamania, określone w ust.2 niniejszego 
paragrafu. 
7. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek zdarzeń 
określonych w §3 niniejszego Aneksu jest wypłacane poniżej wymie-
nionym osobom uprawnionym w następującej kolejności:
7.1. przedstawicielowi ustawowemu,
7.2. innym spadkobiercom zmarłego
przy czym, jeżeli jest kilka osób uprawnionych w danej grupie, 
to świadczenie jest im wypłacane w równych częściach, przy czym 
łączna kwota wypłaconego świadczenia wynosi 100% sumy ubez-
pieczenia.

VII. ASSISTANCE

§8
1. Odpowiedzialność Link4 polega na spełnieniu jednego lub kilku 
spośród świadczeń assistance wymienionych w §9 niniejszego Aneksu.
2. Link4 organizuje i pokrywa koszty świadczeń assistance jedynie 
poprzez podmioty współpracujące z Link4 lub przez siebie wyznaczone. 
3. Odpowiedzialność Link4 jest ograniczona do wysokości poszczegól-
nych sum ubezpieczenia określonych odrębnie dla każdego świadczenia 
opisanego w §9. 
4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez Link4 jedynie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Użyte w §9 niniejszego Aneksu określenia oznaczają:
5.1. hospitalizacja – trwający powyżej jednego dnia pobyt ubezpieczo-
nego w szpitalu celem leczenia doznanych obrażeń ciała, wyłącznie 
gdy nie można leczenia prowadzić w warunkach ambulatoryjnych. 
W rozumieniu niniejszego Aneksu, okres pobytu w szpitalu rozpo-
czyna się w dniu przyjęcia do szpitala, a kończy się w dniu wypisania 
uprawnionego ze szpitala;
5.2. szpital – działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, zakład opieki 
lecznictwa zamkniętego, którego zadaniem jest świadczenie przez 
wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską całodobowej opieki 
medycznej, leczenie w warunkach stałych i w specjalnie do tych celów 
przygotowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infra-
strukturę do przeprowadzania badań diagnostycznych i wykonywania 
zabiegów chirurgicznych. W rozumieniu niniejszego Aneksu, za szpi-
tal nie uważa się ośrodka opieki społecznej, hospicjum, ośrodka 
dla psychicznie chorych, ośrodka leczenia uzależnień od narkotyków, 
alkoholu, leków i innych, ośrodka sanatoryjnego, szpitala sanatoryjnego, 
ośrodka wypoczynkowego, a także jakiegokolwiek ośrodka rehabili-
tacyjnego, rekonwalescencyjnego, czy też szpitala uzdrowiskowego 
lub rehabilitacyjnego;
5.3. sprzęt rehabilitacyjny – drobny sprzęt niezbędny do rehabilitacji, 
umożliwiający choremu samodzielne lub ułatwione funkcjonowanie, 
w szczególności taki jak: kule, kołnierz ortopedyczny, lekki gips, 
usztywniacze stawów, stabilizatory;
5.4. lekarz prowadzący – osobę wykonującą zawód lekarza na podsta-
wie uprawnień udzielonych przez właściwe organy upoważnione do ich 
wydawania, pod której opieką znajduje się ubezpieczony;
5.5. lekarz Link4 – lekarz-konsultant podmiotu, który w imieniu i na zlece-
nie Link4 organizuje świadczenia assistance z tytułu umowy ubezpieczenia, 
określonej w niniejszym Aneksie.

§9
1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego polegającego 
na doznaniu przez ubezpieczonego obrażeń ciała będących następstwem 
nieszczęśliwego wypadku Link4 na wniosek przedstawiciela ustawowego 
organizuje i pokrywa koszty następujących świadczeń do łącznej sumy 
ubezpieczenia 1000 zł na każde zdarzenie ubezpieczeniowe: 

1.1. Wizyta lekarza – zorganizowanie i pokrycie kosztów – do wysokości 
sumy ubezpieczenia – dojazdu oraz honorarium lekarza Link4 za wizytę 
w miejscu pobytu ubezpieczonego lub zorganizowanie i pokrycie kosztów 
wizyty w najbliższej placówce medycznej;
1.2. Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez 
lekarza – w sytuacji, gdy ubezpieczony w następstwie zdarzenia ubezpie-
czeniowego, zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego, wymaga leżenia, 
Link4 zorganizuje i pokryje koszty – do wysokości sumy ubezpiecze-
nia – dostarczenia ubezpieczonemu leków zapisanych przez lekarza. 
Ubezpieczenie nie obejmuje wartości leków; koszty zakupu leków 
pokrywa przedstawiciel ustawowy. Link4 nie ponosi odpowiedzialności 
za braki w asortymencie leków w aptekach;
1.3. Transport medyczny – w sytuacji, gdy w następstwie zdarzenia 
ubezpieczeniowego stan zdrowia ubezpieczonego utrudnia skorzystanie 
z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu, Link4 orga-
nizuje i pokrywa koszty – do wysokości sumy ubezpieczenia – transportu 
medycznego:
1.3.1. z miejsca zachorowania do odpowiedniej placówki medycznej, 
wskazanej przez lekarza prowadzącego, w przypadku zaistnienia zda-
rzenia ubezpieczeniowego wymagającego pobytu ubezpieczonego 
w placówce medycznej. Transport jest organizowany, o ile nie jest 
konieczna interwencja pogotowia ratunkowego, 
albo
1.3.2. z placówki medycznej do miejsca zamieszkania w przypadku, gdy 
w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony przebywał 
w placówce medycznej,
Koszty transportu nie są pokrywane, jeżeli jest on wykonywany 
za pośrednictwem pogotowia ratunkowego na koszt powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. O celowości transportu oraz wyborze 
środka transportu decyduje lekarz Link4.
1.4. Organizacja procesu rehabilitacyjnego – wizyty terapeuty w domu 
lub w przychodni – jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego 
ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, wymaga 
rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, Link4 zapewnia:
1.4.1. zorganizowanie i pokrycie kosztów – do wysokości sumy ubez-
pieczenia – wizyt fizykoterapeuty w miejscu pobytu ubezpieczonego 
albo 
1.4.2. zorganizowanie i pokrycie kosztów – do wysokości sumy ubez-
pieczenia – transportu uprawnionego do poradni rehabilitacyjnej oraz 
wizyt w poradni rehabilitacyjnej.
1.5. Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 
– jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczony, 
zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, powinien używać 
sprzętu rehabilitacyjnego w domu, Link4 zapewnia podanie informa-
cji dotyczących placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących 
sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto Link4 zapewnia:
1.5.1. zorganizowanie i pokrycie kosztów – do wysokości sumy ubez-
pieczenia – transportu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu 
ubezpieczonego
oraz 
1.5.2. pokrycie kosztów – do wysokości sumy ubezpieczenia – zakupu 
lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.
Koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego nie 
są pokrywane przez Link4, jeżeli są one pokrywane w ramach 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Link4 nie ponosi odpo-
wiedzialności za braki w asortymencie sprzętu rehabilitacyjnego.
1.6. Opieka pielęgniarska po hospitalizacji – zorganizowanie i pokrycie 
kosztów – do wysokości sumy ubezpieczenia – opieki pielęgniarki 
w miejscu zamieszkania ubezpieczonego po zakończeniu hospitalizacji 
trwającej powyżej 5 dni.
1.7. Organizacja prywatnych lekcji – zorganizowanie i pokrycie kosztów 
prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania – do limitu 200 zł w ciągu roku 
ubezpieczeniowego – jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku i na podstawie zwolnienia lekarskiego trwającego przynajmniej 
10 dni nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
1.8. Transport osoby wyznaczonej – zorganizowanie i pokrycie 
kosztów przewozu ubezpieczonego w towarzystwie przedstawi-
ciela ustawowego (jednej osoby) z miejsca zamieszkania do miejsca 
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zamieszkania osoby wyznaczonej i ich powrót (bilet kolejowy pierw-
szej klasy lub bilet autobusowy). Świadczenie to jest organizowane 
jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, przedstawiciele 
ustawowi ubezpieczonego są hospitalizowani przez okres dłuższy 
niż 1 dobę.
2. Link4 zapewnia dostęp do Infolinii „Junior”, w ramach której 
ubezpieczony albo przedstawiciel ustawowy otrzymuje całodobowy 
dostęp do następujących serwisów:
2.1. Medycznych usług informacyjnych o:
–  państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie 

urazu, do którego doszło poza miejscem zamieszkania,
–  czynnych przez 24 h/ dobę aptekach na terenie RP,
–  profilaktyce zachorowań na grypę,
–  działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami 

itp.,
–  placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
–  placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
– przygotowaniu dziecka do zabiegów lub badań medycznych,
–  dietach, zdrowym żywieniu,
–  szkołach rodzenia,
–  karmieniu noworodka,
–  obowiązkowych szczepieniach dzieci,
–  pielęgnacji noworodka.
2.2. Infolinii pediatrycznej czyli możliwości porozmawiania z lekarzem 
Centrum Alarmowego który, w miarę posiadanej wiedzy specja-
listycznej oraz istniejących możliwości, udzieli ustnej informacji, 
co do dalszego postępowania;
2.3. Infolinii wakacyjnej:
–  informacje o szczepieniach koniecznych w danym kraju;
–  informacje o warunkach pogodowych w danym kraju/regionie;
–  doradztwo w sprawie miejsc gdzie można wypocząć;
–  pomoc przy wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu.
3. O celowości organizacji i pokrycia kosztów świadczeń wymienio-
nych w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje lekarz Link4. Zakres 
świadczenia assistance nie obejmuje również: kosztów transportu 
leków nie przepisanych przez lekarza prowadzącego oraz kosztów 
zakupu leków, środków opatrunkowych i innych medykamentów.
4. Jeżeli koszt świadczenia organizowanego przez Link4 zgodnie 
z postanowieniami niniejszego paragrafu przekroczy limit kosztów, 
może być ono zrealizowane przez Link4, o ile przedstawiciel usta-
wowy ubezpieczonego wyrazi zgodę i zobowiąże się do pokrycia 
różnicy pomiędzy kosztami faktycznymi a zagwarantowanym przez 
Link4 limitem.
5. Wysokość łącznej sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie ubez-
pieczeniowe wynosi 1000 zł.

§10 
1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego świadczeniem assi-
stance przedstawiciel ustawowy lub osoba działająca w imieniu 
ubezpieczonego, zobowiązana jest niezwłocznie, przed 
podjęciem działań we własnym zakresie, skontaktować się 
z działającym całodobowo numerem telefonu Link4 i podać 
wszelkie dostępne informacje potrzebne do udzielenia pomocy 
zgodnej z zakresem świadczeń określonych w niniejszym Aneksie 
a w szczególności:
1.1. imię i nazwisko ubezpieczonego;
1.2. aktualne miejsce pobytu ubezpieczonego;
1.3. opis zdarzenia i rodzaj potrzebnej pomocy;
1.4. numer telefonu, pod którym Link4 może skontaktować się 
z przedstawicielem ustawowym lub osobą działająca w imieniu 
ubezpieczonego;
1.5. wszelkie inne informacje niezbędne Link4 w celu udzielenia 
świadczenia assistance.
2. Ponadto przedstawiciel ustawowy ubezpieczonego lub osoba dzia-
łająca w imieniu ubezpieczonego, zobowiązany jest:

2.1. postępować zgodnie z telefonicznymi dyspozycjami Link4 
do czasu bezpośredniego kontaktu z udzielającym pomocy przed-
stawicielem Link4;
2.2. okazać dokumenty potwierdzające zgodność danych ubez-
pieczonego z informacjami podanymi w telefonicznym zgłoszeniu 
przy bezpośrednim kontakcie z przedstawicielem Link4;
2.3. w przypadku korzystania ze świadczeń assistance organi-
zowanych przez Link4 przedstawiciel ustawowy ma obowiązek 
upoważnić lekarza prowadzącego do udzielenia lekarzowi 
Link4 wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia i prze-
biegu leczenia ubezpieczonego, niezbędnych do zorganizowania 
pomocy przez Link4;
2.4. udzielić przedstawicielowi Link4 wyjaśnień dotyczących 
zdarzenia niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu 
świadczeń assistance;
2.5. dostarczyć – na wniosek Link4 – wskazane dokumenty, 
do których należą w szczególności zaświadczenia i skierowania 
lekarskie, recepty, oryginały faktur;
2.6. podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo w miejscu zda-
rzenia oraz łagodzące skutki tego zdarzenia.
3. Link4, w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
jest uprawniony do ograniczenia bądź odmowy spełnienia świadcze-
nia w całości, jeżeli przedstawiciel ustawowy lub osoba działająca 
w imieniu ubezpieczonego nie wypełnia obowiązków wskazanych 
w ustępach powyższych.
4. W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego 
lub siły wyższej przedstawiciel ustawowy lub osoba działająca w imieniu 
ubezpieczonego nie mogła skontaktować się z Link4 i w związku z tym 
sama pokryła koszty świadczeń, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszego 
Aneksu, Link4 może zwrócić im w całości bądź częściowo poniesione 
przez niego koszty, pod warunkiem zgłoszenia się do Link4 najpóźniej 
w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zaistnienia zdarzenia upraw-
niającego do świadczeń i przedstawienia wskazanych przez Link4 
dokumentów. Zwrot kosztów będzie następował po zaakceptowaniu 
przez Link4. Link4 zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów w takiej 
wysokości jaką poniosłoby w przypadku organizowania świadczeń we 
własnym zakresie.
5. Przy udzielaniu pomocy lub spełnianiu świadczeń assistance Link4 
ma prawo posługiwać się podmiotami zawodowo świadczącymi usługi 
objęte odpowiedzialnością Link4.

VIII.  POSTĘPOWANIE W RAZIE ZDARZENIA 
ORAZ USTALANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

§11
1. Postanowienia określone w rozdziale VI i VII OWU, dotyczące 
obowiązków ubezpieczonego, stosuje się odpowiednio dla przedsta-
wiciela ustawowego określonego w niniejszym Aneksie. 
2. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia NNW Dzieci 
wypłaca się przedstawicielowi ustawowemu, z zastrzeżeniem §7 
ust. 7 niniejszego Aneksu.

§12
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Zarząd Link4 w dniu 
18 sierpnia 2009 roku i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 28 sierpnia 2009 roku.
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TABELA NR 1.

Poz. 
tabeli

Rodzaj złamania % sumy ubezpieczenia określonej 
w umowie

1. Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki 5,0

2. Złamanie kości twarzoczaszki 4,0

3. Złamanie łopatki, obojczyka, mostka 4,5 za każdą kość

4. Złamanie żebra, żeber 2,0 – za każde żebro, 10 – maksymalnie 
z tytułu złamania wielu żeber

5. Złamanie kości ramiennej 7,0

6. Złamanie w obrębie kości przedramienia (jednego lub obu) 4,0

7. Złamanie w obrębie stawu łokciowego 5,0

8 Złamanie w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców 3,0

9. Złamanie w obrębie kości palców ręki II-V 2,0 – za każdy palec

10. Złamanie w obrębie kciuka 3,0

11. Niestabilne złamanie miednicy 10,0

12. Stabilne złamanie miednicy 4,5

13. Złamanie kości udowej 10,5

14. Złamanie w obrębie kości podudzia (jeden lub obu) 7,0

15. Złamanie rzepki 4,0

16. Złamanie w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców 4,0

17. Złamanie w obrębie palucha 2,0

18. Złamanie w obrębie kości palców stopy II-V 2,0 – za każdy palec

19. Złamanie w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuku kręgów (z wyłączeniem 
kości ogonowej)

11,0 za każdy krąg

20. Złamanie w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych, kolcza-
stych kręgów

2,5 – za każdy krąg

21. Złamanie kości ogonowej 3,5
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