Ćwiczenie: Obliczanie wysokości świadczenia w posiadanym ubezpieczeniu
Potrzebne materiały: Karta A4 + długopis + wydruk opisu sytuacji oraz załączonej tabeli
Przebieg ćwiczenia:
Uczniowie dostają informację z opisem sytuacji, jaka zaistniała u hipotetycznego, ubezpieczonego Klienta
- Pana Piotra. Ich zadaniem jest wyliczenie wysokości odszkodowania, jakie otrzyma Pan Piotr z
zakupionej przez siebie polisy ubezpieczeniowej.

Opis sytuacji:
Pan Piotr dwa lata temu zakupił polisę ubezpieczeniową, której zadaniem była wypłata świadczenia
ubezpieczeniowego w sytuacji, w której ulegnie wypadkowi albo trafi do szpitala. Przez ostatnie dwa
lata, na szczęście, nie musiał z niej korzystać, aż do owego pechowego dnia, w którym postanowił
wybrać się do pracy rowerem.
Pokonywał tą trasę już nie raz, tym razem było nawet łatwiej, bo poruszał się nowo otworzoną
ścieżką rowerową. Przecinając po raz kolejny jedną z poprzecznych dróg, nie zauważył jednak
kierowcy samochodu, który miał zamiar skręcić w prawo, tym samym przecinając jego tor jazdy.
Oboje zareagowali dopiero w ostatnim momencie i przed wpadnięciem na maskę samochodu
uchronił Pana Piotra gwałtowny skręt kół w prawo. Do zderzenia na szczęście nie doszło, ale Pan
Piotr tracąc równowagę i upadając, uderzył prawą ręką o znak drogowy.

Konieczna była natychmiastowa wizyta na SOR. Po przeprowadzeniu badań i konsultacji z ortopedą
okazało się, że doszło do złamania obojczyka z niewielkim ograniczeniem ruchomości. Pan Piotr
spędził w szpitalu kilka dni, a całość leczenia musiała skończyć się operacją obojczyka. Jakby tego
jeszcze było mało, na koniec wdały się w cały proces leczenia powikłania w postaci przewlekłego
zapalenia kości.
Po zakończeniu leczenia, przypomniał sobie o swoim ubezpieczeniu i zauważył w nim dwie opcje:
• świadczenie wypadkowe NNW, czyli odszkodowanie za wypadek, gdzie 100% świadczenia to kwota
100.000 zł
• świadczenie szpitalne na Poziomie III, bo płacił za nie najwyższą możliwą składkę
Jakie odszkodowanie za wypadek dostanie łącznie Pan Piotr?
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Rozwiązanie:
Prawidłowe wyliczenia świadczenia, to wypłata za dwie pozycje z świadczenia wypadkowego:
• poz. 264 - Złamanie obojczyka wygojone z niewielkim zaburzeniem ruchomości —> wysokość
odszkodowania, to 5% z 100.000 zł, czyli 5.000 zł
• poz. 270 - Powikłania po urazie obojczyka: przewlekłe zapalenie kości —> wysokość
odszkodowania, to 5% ze 100.000 zł, czyli 5.000 zł
oraz jedna pozycja z świadczenia szpitalnego:
• poz. 225 - Złamanie kości obręczy górnej (obojczyk, łopatka) leczone operacyjnie - Poziom III
—> wysokość odszkodowania w Poziomie III, to 4.000 zł
Łączna wysokość świadczenia dla Pana Piotra, to kwota 14.000 zł
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