
 

 

 

OPCJE DODATKOWE: 

SUMA UBEZPIECZENIA: 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 

ZAKRES UBEZPIECZENIA: WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 
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 śmierd ubezpieczonego Dziecka w wyniku wypadku 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł  25 000 zł 30 000 zł 

 śmierd Rodzica ubezpieczonego Dziecka w wyniku wypadku1 2 400 zł 3 000 zł 4 000 zł   5 000 zł 6 000 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku 
-za każdy 1% 

2
  

zgodnie z tabelą w OWU 
 120 zł 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 

REFUNDACJA POWYPADKOWYCH KOSZTÓW LECZENIA3   
w 

tym m.in. WSZYSTKIE wizyty kontrolne u lekarzy specjalistów (a 
nie tylko pierwsza), koszty lekarstw, środków opatrunkowych, 
rehabilitacji, leczenia stomatologicznego .. 

1 800 zł 2 250 zł 3 000 zł 3 750 zł 4 500 zł 

pobyt w szpitalu w wyniku wypadku4 30 zł/dzieo 37 zł/dzieo 50 zł/dzieo 62 zł/dzieo 75 zł/dzieo 

wstrząśnienie mózgu po wypadku                                                
– bez konieczności hospitalizacji 

400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 

pogryzienie ubezpieczonego Dziecka przez psa lub inne 
zwierzęta5 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 

ASSISTANCE POWYPADKOWY6                                            
– organizacja i pokrycie kosztów  

do 2 000 zł do 2 000 zł  do 2 000 zł do 2 000 zł  do 2 000 zł 

PAKIET ŚWIADCZEO DODATKOWYCH7
                                                                                                                                             

SPORTY 8                                                                                            
– w tym również WYCZYNOWE uprawianie sportów  
 
 
 
 

          

SKŁADKA WARIANT PLUS/ rok  31 zł 35 zł 38 zł 44 zł 50 zł 

+ pobyt w szpitalu wskutek choroby 9 

pobyt w szpitalu – min. 5 dni 
400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 

+ dodatkowa REHABILITACJA                                                                   
– organizacja i pokrycie kosztów (po wypadku) 

do 2 000 zł do 2 000 zł  do 2 000 zł do 2 000 zł  do 2 000 zł 

SKŁADKA WARIANT MAX/ rok 44 zł 47 zł 51 zł 57 zł 62 zł 

Poważne zachorowania - łagodny guz mózgu, łagodny guz rdzenia, nowotwór, paraliż, bakteryjne zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych, posocznica (sepsa o ciężkim przebiegu), zapalenie mózgu, całkowita utrata wzroku, słuchu, mowy 
wskutek choroby, dystrofia mięśniowa, cukrzyca typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu, niewydolnośd nerek, 

przeszczep, schyłkowa niewydolnośd wątroby, śpiączka oraz świadczenia assistance – pomoc w chorobie: 
organizujemy i pokrywamy koszty świadczeo m.in.: konsultacje z wybranymi lekarzami specjalistami, 
diagnostyka laboratoryjna, rehabilitacja, badania specjalistyczne (m.in. biopsja, tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny), psycholog. 

10 000 zł 

SKŁADKA ROCZNA (dodatkowa) 5 zł 

 



 

1) W przypadku śmierci obojga Rodziców Ubezpieczonego Dziecka w tym samym wypadku zostanie wypłacone świadczenie w 

potrójnej (a nie w podwójnej) wysokości; 

2) wypłacimy także jednorazowe świadczenie w wysokości 200 zł jeżeli do uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek ataku epilepsji; 

3) refundacja dokonywana jest na podstawie faktur lub imiennych rachunków, dotyczy kosztów leczenia poniesionych 

na terytorium RP, których zasadnośd jest potwierdzona w dokumentacji medycznej  w tym. m.in.: 

 wynagrodzenia lekarskie i pielęgniarskie  

 koszty zakupu lekarstw – nie muszą byd przepisane przez lekarza! 

 koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub protez 

 koszty zakupu środków opatrunkowych               

 koszty wykonania zdjęd rentgenowskich, badao ultrasonograficznych lub innych badao diagnostycznych 

niezbędnych w procesie leczenia skutków wypadku 

 koszty leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego 

 koszty leczenia stomatologicznego – bez limitu na ząb 

 koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym 
 koszty operacji plastycznych 

 koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia ubezpieczonego po 
wypadku; 
 

4) jeżeli w wyniku wypadku Ubezpieczony przebywał w szpitalu nieprzerwanie co najmniej 24h wypłacone zostanie świadczenie za 

każdy dzieo hospitalizacji,  jednak nie dłużej niż za 180 dni; 

5) jeżeli w wyniku pogryzienia przez psa powstały rany kąsane, które zostały zaopatrzone chirurgicznie lub w przypadku innych 

zwierząt – ubezpieczony przebywał w szpitalu min 24h; 

6) zgodnie z tabelą na str. 9 o.w.u.; 

7) organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu /hotelu,                                                                                                            

powtórna opinia medyczna,                                                                                                                                                                                

ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci                                                                                                                                                                                          

zgodnie z o.w.u.; 

8) w ramach składki podstawowej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawianie sportów  w tym również WYCZYNOWE 

UPRAWIANIE SPORTÓW tj. udział w zawodach sportowych, imprezach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w 

celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników również w ramach przynależności 

do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych-  z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka (wykaz na str. 

16 zał. 4)  oraz zawodowego uprawiania sportów; 

9) Nagłe zachorowanie skutkujące hospitalizacją – stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu 

Ubezpieczonego Dziecka, który wymaga natychmiastowej porady lekarskiej oraz leczenia szpitalnego, wypłata za maks. 2 

świadczenia w ciągu okresu ubezpieczenia – np. zapalenie płuc, oskrzeli, rotawirus ec. 

 

 

Treśd niniejszego dokumentu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i winna byd interpretowana wyłącznie jak informacja, o 

których jest mowa w art.71 Kodeksu Cywilnego. 

Do niniejszego opracowania mają zastosowanie: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia „Strefa NNW szkolne” zatwierdzone uchwałą 
Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 70/2020 i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 12.08.2020 r. 

 



ATUTY NASZEJ NOWEJ OFERTY: 
 

- możliwośd zawarcia umowy nawet w 4 różnych wariantach – do indywidualnego wyboru przez każdego Rodzica 

– np. PLUS z sumą ubezpieczenia (SU): 15 000 zł, MAX z SU: 20 000 zł, MAX z SU: 30 000 zł + poważne zachorowania  

- nowa, przejrzysta tabela oceny uszczerbku na zdrowiu – 307 pozycji  (w przypadku wielu urazów podzielona na 

świadczenie wypłacane z tyt. leczenia wyłącznie zachowawczego bądź leczenia operacyjnego); 

- zwichnięcia/skręcenia – nie wymagają unieruchomienia (w szynie gipsowej lub w gipsie) do uznania świadczenia z 

tytułu uszczerbku na zdrowiu; 

- z tytułu takich zdarzeo jak ZŁAMANIA KOŚCI – bardzo często wypłacamy wyższy % świadczenia niż konkurencja; 

- REFUNDUJEMY KOSZTY LECZENIA w tym koszt KAŻDEJ (a nie tylko pierwszej ! po wypadku) WIZYTY LEKARSKIEJ 

potwierdzonej dokumentacją medyczną i fakturą (do wysokości limitu w wybranym wariancie) np. wizyty u ortopedy, 

chirurga etc. 

- w razie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o poważne zachorowanie Rodzic może liczyd nie tylko na wysokie 

odszkodowanie (10 000 zł) ale także skorzystad z usług assistance w tym konsultacje lekarskie, badania 

diagnostyczne, organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji; 

- wygodny dla Rodziców sposób przystępowania do umowy ubezpieczenia – poprzez stronę WWW (termin na wybór 

wariantu i płatnośd aż do 30.10.2020); 

- poza podpisaniem umowy przez Dyrektora Placówki – nie angażujemy nikogo do rozliczenia i obsługi umowy 

ubezpieczenia (w przypadku „dopisywania” Dzieci do ubezpieczenia przez stronę WWW); 

- roszczenia można zgłaszad osobiście lub mailowo – już kolejnego dnia po wypadku; 

- zapewniamy Paostwu pomoc na każdym etapie (przystąpienia do umowy, wystąpienia z roszczeniem o wypłatę 

odszkodowania, przekazania szczegółowych informacji dot. zakresu ochrony ubezpieczeniowej) 

 

 

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Paostwa zainteresowaniem. 
W przypadku pytao pozostajemy do dyspozycji: 

 
 

Justyna Kurdziel tel. 603 447 610 justyna.kurdziel@port.allianz.pl 

Łukasz Kurdziel tel. 603 863 221 lukasz.kurdziel@port.allianz.pl  

Biuro: ul. Rynek 7/2, 43-100 Tychy (vis a vis parafii Marii Magdaleny na Starych Tychach) 


