Szanowni Rodzice !

Z przyjemnością przedstawiam szczegółowy zakres ubezpieczenia NNW
Państwa dzieci przez przedszkole „Wesołe Nutki”.
Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą TUiR Allianz Polska S.A. dostępną na
stronie internetowej www.allianz.org.pl .
W razie potrzeby przygotuję indywidualną kalkulację.
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania proszę o kontakt pod numerem
Tel. 502 701 204 lub poprzez e-mail: ilona.iwanicka@port.allianz.pl

Postępowanie w przypadku zdarzenia:
W przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia prosimy o kontakt telefoniczny z
TUiR Allianz Polska S.A. infolinia: 224 224 224 (PN-PT 8.00-20.00)
W celu skorzystania z transportu medycznego oraz świadczeń opiekuńczych prosimy o
kontakt telefoniczny z Centrum Operacyjnym
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tel. 22 522 25 06 ( czynny całą dobę )

Z poważaniem,
Ilona Iwanicka

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
„Ubezpieczenie z Klasą" polisa nr 402-17-662-00079552
Główne zalety Ubezpieczenia z Klasą:
- ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę w kraju i zagranicą ( z wyłączeniem usług Assistance
realizowanych na terenie RP oraz kosztów leczenia poniesionych wyłącznie na terytorium RP- wypadek może się wydarzyć
na całym świecie);
- w wariancie dla dzieci wypłata świadczenia za sam fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez konieczności
powoływania komisji lekarskiej; ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej;
- gwarantujemy szybką i sprawną wypłatę świadczenia;
- nowoczesne, przejrzyste i szczegółowe tabele oceny uszczerbku na zdrowiu (tabela rekomendowana przez Polską Izbę
Ubezpieczeń)
- świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa wypłata nie jest uwarunkowana pobytem w szpitalu- płacimy za sam fakt
pogryzienia skutkującego opracowaniem chirurgicznym;
- 1% świadczenia z tytułu utraty zęba mlecznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
- wypłata za wizytę lekarską 60 zł, po zaistnieniu wypadku nie skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu
- gwarantujemy transport z miejsca wypadku do lekarza oraz do domu
Zakres ubezpieczenia

10 000,00 zł

1

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

10 000,00 zł

2

Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

20 000,00 zł

3

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku na
zdrowiu w ramach tabeli oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu

4

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owa ów

6

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z
placówki medycznej do miejsca zamieszkania

7

Koszty leczenia - zakres rozszerzony: podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw; koszty zakupu
protez i środków pomocniczych; koszty zakupu środków opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich,
USG i innych badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego; koszty leczenia
ambulatoryjnego i szpitalnego; koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym; koszty operacji
plastycznych; koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan
zdrowia Ubezpieczonego; koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; koszty zakupu wózk inwalidzkiego.

8

Zasiłek szpitalny w wyniku zatrucia (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu)

60 zł
10 000,00 zł
1 000,00 zł
do 400 zł

1 000,00 zł

20,00 zł

Świadczenia opiekuńcze:
1

wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego

2

dostarczenie do miejsca pobytu Ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza

3

organizacja w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży szkolnej prywatnych lekcji w przypadku przebywania
Ubezpieczonego na zwolnieniu lek rskim powyżej 7 dni

4

organizacja opiekunki dla dzieci w przedszkolach i żłobkach jeżeli Ubezpieczony na podstawie zwolnienia
lekarskiego będzie musiał przebywać w domu powyżej 7 dni;

5

opieka psychologa dla osób dorosłych

6

informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do
których doszło poza miejscem zamieszkania

bez limitu

7

informowanie o czynnych przez całą dobę aptekach na terenie RP;

bez limitu

do 1000 zł

8

informacje na temat profilaktyki zachorowań na grypę

bez limitu

9

informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości
przyjmowania leków w czasie ciąży itp.

bez limitu

10

informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne

bez limitu

11

informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny;

bez limitu

12

informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań
medycznych

bez limitu

13

informacje o dietach, zdrowym żywieniu;

bez limitu

14

grupy wsparcia: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc domowa, chore dzieci, choroba
nowotworowa, cukrzyca, otyłość, anoreksja, bulimia, zawał serca, kobiety w trudnej sytuacji rodzinnej,
samotne matki, mastektomia, depresja;

bez limitu

15

informacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne;

bez limitu

16

dostęp do infolinii medycznej – polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum
Operacyjnego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli
Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania.

bez limitu

17

pomoc medyczną za granicą w razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego lub czasowego zameldowania Ubezpieczonego.
Allianz gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub
zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie
kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Odpowiedzialność Allianz
ograniczona jest do dwóch wizyt w ciągu okresu ubezpieczenia.

200 euro

Informacje szczegółowe
koszty leczenia w zakresie rozszerzonym:
podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw; koszty zakupu protez i środków pomocniczych;, koszty zakupu środków
opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego;
koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym; koszty operacji plastycznych;
koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego; koszty zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego; koszty zakupu wózka inwalidzkiego.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia grupy Allianz w zakresie usług ubezpieczeniowych, oferujemy Państwu
grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą – dla dzieci i młodzieży.
• świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa ¬ wypłata nie jest uwarunkowana pobytem
w szpitalu, płacimy za sam fakt pogryzienia,
• ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę w kraju i zagranicą (usługi assistance na terenie RP oraz
koszty leczenia poniesione na terytorium RP)
• wypłata świadczenia z tytułu utraty zębów mlecznych w wyniku wypadku,
• dodatkowa opcja: pomoc medyczna za granicą 200 euro – zwrot kosztów honorariów lekarskich – w związku z wypadkiem
dziecka (ucznia/studenta) za granicą.

