STREFA NNW SZKOLNE
✓ Aż 3 warianty ubezpieczenia
✓ Szeroki zakres świadczeń assistance
✓ Dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia
✓ Okres ubezpieczenia: 01.10.2021-30.09.2022

CO TO ZNACZY NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK?
To gwałtowne zdarzenie, które:
• jest niezależne od woli ubezpieczonego dziecka,
• powstało bezpośrednio i wyłącznie z przyczyn zewnętrznych i losowych,

• powstało w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia,
• było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Allianz.

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

50 zł

120 zł

198 zł

Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku

30 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku
wypadku (w tym w wyniku udaru/zawału)

15 000 zł

25 000 zł

20 000 zł

Śmierć obojga rodziców w tym samym wypadku

75 000 zł

125 000 zł

250 000 zł

Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku
wypadku komunikacyjnego

BRAK

BRAK

100 000 ZŁ

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku

300 zł za 1% uszczerbku

500 zł za 1% uszczerbku

1000 zł za 1% uszczerbku

3000 zł

7500 zł

15 000 zł

SKŁADKA ROCZNA JEDNORAZOWA

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku
• zakup lub wypożyczenie wózka inwalidzkiego

do 6000 zł

do 6000 zł

do 6000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku

400 zł

400 zł

400 zł

Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub
inne zwierzęta

400 zł

400 zł

400 zł

Uszczerbek na zdrowiu wyniku ataku epilepsji

BRAK

200 zł

200 zł

Powtórna opinia medyczna

BRAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

2000 zł

2000 zł

Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci
Świadczenia assistance po wypadku
• świadczenia pogrzebowe
• dostosowanie miejsca zamieszkania/pojazdu

tak

tak

do 5000 zł

do 5000 zł

do 500 zł

do 500 zł

BRAK

100 zł/dzień pobytu

100 zł/dzień pobytu

100 zł/dzień pobytu

100 zł/dzień pobytu

100 zł/dzień pobytu

200 zł

400 zł

1600 zł

1600 zł

do 350 zł

do 350 zł

BRAK

• odwołanie uczestnictwa w wycieczce szkolnej
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (min. 24h
hospitalizacji do 180 dni)
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w
szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku (min. 24h
hospitalizacji do 14 dni)
Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego (w tym na
Covid – 19) skutkujące hospitalizacją (min. 4 dni)
• pobyt na OIOM/OIT

BRAK

• odwołanie uczestnictwa w wycieczce szkolnej
Rehabilitacja

BRAK

2000 zł

2000 zł

Poważne zachorowanie oraz świadczenia assistance – pomoc w chorobie

BRAK

5 000 zł / 2 000 zł na
poważne zachorowanie

10 000 zł / 2 000 zł na

Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia
kleszcza

BRAK

250 zł

250 zł

30 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

SUMA UBEZPIECZENIA

poważne zachorowanie

W przypadku nagłego zachorowania ubezpieczonego (w tym związanego z COVID-19), którego skutkiem będzie pobyt w szpitalu nie
krótszy niż 4 dni, wypłacimy ubezpieczonemu z tego tytułu jednorazowe świadczenie.
Pokrycie kosztów leczenia poniesionych w Polsce po wypadku, który może się wydarzyć na całym świecie:
• zakup lub wypożyczenie wózka inwalidzkiego do 6 tys. zł
• koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
• koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym
• koszty leczenia stomatologicznego
• wynagrodzenia lekarskiego i pielęgniarskiego
• koszty operacji plastycznych
• koszty leczenia ambulatoryjne lub szpitalnego
• koszty wykonania zdjęć rentgenowskich, badań ultrasonograficznych
• koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego
• oraz badań diagnostycznych

NOWOŚĆ!
•
•
•
•
•
•

pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania lub pojazdu ubezpieczonego/rodzica ubezpieczonego dziecka do potrzeb
ubezpieczonego w sytuacji gdy, w wyniku wypadku odniósł uszczerbek na zdrowiu – w ramach tabeli nr 5 świadczeń assistance po
wypadku - do 5 000 zł
pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa ubezpieczonego w wycieczce szkolnej z powodu wypadku w sytuacji, gdy zgodnie z zaleceniem
lekarza prowadzącego ubezpieczony (z uwagi na rodzaj obrażeń jakich doznał) nie może wziąć w niej udziału – w ramach Tabeli nr 5
świadczeń assistance po wypadku – do 500 zł
świadczenia pogrzebowe (m.in. transport zwłok w Polsce – do 15 000 zł, zwrot kosztów pogrzebu – do 10 000 zł, pomoc psychologa dla
członków rodziny do – do 1 000 zł, pomoc w miejscu zamieszkania członkom rodziny oraz transport na pogrzeb – 1 000 zł)
w przypadku śmierci ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego – dodatkowa wypłata 100% SU
Powtórna opinia medyczna – w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania (np. łagodny guz mózgu wymagający operacyjnego leczenia) zapewnimy i pokryjemy koszty m. in.: przetłumaczenia zgromadzonej dokumentacji medycznej na język obcy, tłumaczenia
ekspertyzy na język polski
Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci – w przypadku maks. 2 naruszeń dóbr osobistych dziecka przez osoby trzecie, zorganizujemy
i pokryjemy koszty m. in.: kontaktu z administratorem mediów społecznościowych dążąc do usunięcia treści naruszających dobra osobiste
ubezpieczonego, koszty dwóch wizyt ubezpieczonego u psychologa

SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA.

Wejdź na link ubezpieczenia lub zeskanuj QR Code: https://nnwdlaszkoly.pl/standard/hu7a0a
1. Wybierz jeden
z przygotowanych
zakresów
ubezpieczenia

2. Uzupełnij dane
i opłać składkę
za wybrany pakiet

3. Certyfikat
ubezpieczeniadziecka prześlemy
na Twój adres e-mail

ZGŁOŚ SZKODĘ Z PRODUKTU STREFA NNW
Masz szkodę z tytułu
NNW?
Zgłoś ją w prosty
sposób!

Telefonicznie
Centrum Operacyjne 224 224 224
Mailem
pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Dołącz:
• Wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody
• Kompletną dokumentację medyczną wraz z opisem
zdarzenia (karta informacyjna z przebiegu leczenia/
historia choroby)
• Numer rachunku bankowego, na który będziemy
mogli przekazać wypłatę świadczenia w przypadku
akceptacji roszczenia

Jeśli będziesz mieć dodatkowe
pytania, skontaktuj się
z HelpDeskiem
e-mail: nnw@allianz.com
tel.: + 48 22 522 26 47

Jeśli chcesz znać aktualny status
swojej szkody, napisz do nas:
nnw.status@allianz.com
(w temacie maila wpisz koniecznie
numer swojego zgłoszenia)

Gdy tylko zgłosisz nam szkodę
i dołączysz dokumenty, otrzymasz
od nas mail z numerem swojego
zgłoszenia.

SKONTAKTUJ SIĘ
Z AGENTEM,
JEŚLI MASZ PYTANIA

MATERIAŁ REKLAMOWY
Powyższych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały prezentowane są jedynie
w celach informacyjnych i dotyczą ubezpieczenia Strefa NNW szkolne z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz
przewiduje górną odpowiedzialność Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych
świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz zawierają Ogólne warunki ubezpieczenia
Strefa NNW szkolne zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 31/2021 obowiązujące od 27 maja 2021 r., dostępne u agenta ubezpieczeniowego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP
525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

