
tJb ezpieczenie z Klasą
Oferta ubezpieczenia NNW dziect i młodziezy

przygotowana dla:

Szkoły Podstawowej nr ]_

W Kątach Wrocławskich

Ofertę przygotowała

Maria Błaszczuk
Agencja Allianz Elżbieta |aworska
Al. |aworowa 13A
53-122 Wrocław
tel. 501 355 760
mail: maria .blaszczuk@port.allianz.pl



szanowni państrvo!

orzystając z wieloletniego doświadcze7l1a grupy Allianz w zakresie

usług ubezpieczeniowych, przedstawiam Państwu grupowe

ubezpiec zente następstw nieszczęśliwych wypadków lrbezpieczenre
z Klasą - dla dzieci t młodzteży.

ocena uszczerbku na zd,rowiu odbywa się na podstawie dokumentacji
medycznej
wypłata za wizytę 1ekarską 60 zł, po zaistnieniu wypadku nie

skutkując ego uszczerbkiem na zd,rowiu (max. I wizyta w ciągu roku)

transport z miejsca wypadku do lekarza
świadczenie z tytułu pogryzienia ptzez psa (płacimy za sam fakt
pogryzienia)
o.ńro.r" 24 godziny, rr& całym świecie (równiez podczas wakacji)
świad,czenia opiekuńczei transport med,yczny działająna terenie RP
wypłata świad,czenia z tytułu utraty zęb6w mlecznych w wyniku
wypadku
zwrot kosztów honorariów lekarskich
za granicą do wysokości 200 euro
o/o §szczerbku na zdrowiu

w zwl,ązku z wypadkiem
bez względu na wysokość

2 j Ponuato

L}o/o dzieci zwolnionych z opłacenia składki
no\Moczesne, ptzejizyste i szczegółowe tabele oceny uszczerbku
na zdrowiu
świadczenie ztytułu ukąszeniapTzez owady (wypłata ptzy pobycie ptzez

1 dzień w szpitalu)
gwarancja szybkiej i sprawnej wy,płaty świadczenia bez komisji
lekarskiej

W razie jakiegokolwiek wypadku, aby otrzymać pomoc,

wystarczy skontaktować się z centrum Operacyjnym
MOI{DIAL Assistar7ce, czyl:rnym 24 godztny na dobę,
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Zakres podstawowy ubezpieczenia:
:uszczetbek na zdrowiu
zgola w wyniku ńeszczęśliwego w5rpadku
pogryzienle przezpsa
transport medycztty

Umowy dodatkowe:
koszty leczenia
leczenie szpitalne
zatrucia, pokarmowe
świadczenia op iek uńcze
śmierć przedstawiciela ustawowego

4 j D?aczego właśnie Allianz

Nasz,e r ozułiązanie jest nieporówrryw alne :

płacimy pielęgniatce za opiekę nad dzieckiem
pokrywamy koszty prywatnych }ekcji, kiedy dziecko musi nadrobić
zaległości w nauce po w}lpadku
podwójne świadczenie wypłacane od 50% uszczerbku

Jak nikt inny:
wręczamy rod zicom indywidualne certyfika ty z zakresem ubezpiec żeL:rl'a

mamy szeroki zakres świadczeń opiekuńczych
wytrlłacamy świadc zellre za uttatę zęba mlecznego w wyniku wypadku
gwarantujemy wypŁatę z tytułu pogryzieniaprzez psa bez koniecznoŚci
pobytu w szpitalu
*r*y tabelę wypłaty świadczeń rekomendowaną ptzez Lekarzy
ot ze czn7ków (Polsk a lzb a TJb ezpie czeń)
wypłacamy odszkodowanie równiez za tarrę miażdżoną
wytrlłacamy zasiłek szpitalny do 365 drtt zapierwszą ikażdąnastępną
hospitalizację
gwarantujemy pomoc medyczn ą za granicą
zapłacilny za zattucia nie tylko pokarmowe (rotawirusy)



Dodatkowe korzyści:
dodatkowe l0% zrlrżki dla placówki

o na ubezpieczenie budynków
o ubezpieczenie rzeczy ruchomych

dodatkowe 1,5% zntżki dla Rodziców ubezpieczonych dzieci:
o na ubezpieczenie budynków prywatnych
o ruchomości domowych
o OC w życiu prywatnym
o ochrona pra\Mna
o zniżkana indywidualne i/lub rodzinne ubezpieczerrlLe I{NW

Suma ubezpieczenia 11 000,00 zł

1
Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu
10ń uszczerbku:

10 000,00 zł
LOO zŁ

11 000,00 zł
l1O zŁ

12 000,00 zł
I2O zŁ

, Podwójne świadczenie na wytrladek uszczerbku na
zdrowiu

20 000,00 zł 22 000,00 zł 24 000,00 zł

D

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego
wyp adku nie skutkuj ące go wska zaniem uszczerbku
na zdrowiu w ramach tabeli oceny złamańi
powypadkowego uszczerbku na zdrowiu

60 zł 60 zł 6O zł

4
Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku
nieszczęśIiwego wypadku

10 000,00 zł 11 000,00 zł 12 000,00 zł

5
Świadczenie z tytułu pogryzienia ptzez psa,
pokąsania pt:zez inne zwierzęta oraz ukąszenia
owadów

1 000,00 zł 1 100,00 zł I200,0O zŁ

6
Transport medyczny z miejsca zamieszkania iub
wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz
z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

do 40O zł do 4OO zł do 4O0 zł

7 Koszty leczenia - zakres podstawowy 1000,00 zł 1 100,00 zł 12O0,0O zŁ

8
Zasiłek szpitalny w wyniku zattucia ( świadczenie
zakażdy dzień pobytu w szpitalu)

zł 22,oo ń 24,0O zł

9
Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (świadczenie zakażdy dzień pobytu w
szpitalu)

-zl 22,0O zł 24,0O zŁ

10
Świadczenie na wypadek śmierci przedstawiciela
ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

zł zł 2 OO0,0O zŁ

Informacje szcze gółowe :

I2O00,00 zł



o koszty leczenia v/ zakresie podstawowym: podstawowe honoraria

lekarskiei koszty lekarstwi koszty zakupu protez i środków

pomocniczych;, koszty zakupu środków opatrunko,wych; koszty zdjęĆ

rentgenowskich, USG i innych bad,ań diagnostycznych, niezbędnych

w procesie leczenia powypadkowego.

o
o
o

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

o informowanie o czynnydn przez całą dobę aptekach na terenie RPi
o informacje na temat profilaktyki zachorowań na glypę
o informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innYmi

lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży itp,
o informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne
o informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacy,ny
o informacje medyc"ne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do

zabiegów lub badań medycznych
o informacje o dietach, zdrowym żywieniui
o grupy wsparciai narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc domowa, chore

dzieci, choroba nowotworowa, cukrzyca, otyłość, anoreksja, bulimia, zawał serca,

kobiety w trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki, mastektomia, dePresjai
o informacje dla podróżnych: szczepie nia, zagrożenia epidemiolo gicznei

o dostęp do infolinii medycrnej - polegający na telefonicznej rozmowie zlekarzem Bez limitu
dyżurnym Centrum 

'operacflinego, 
który w miarę posiadanej wiedzy

specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli lJbezpieczonemu ustnej

informacji co do dalszego postępowania.
o pomoc medyczną za 

-gr-a.ricą w razie zajścta nagłego zachorowania_ lub

nieszczęśliwógo wypadku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju
stałego lub 

-czasówego 
zameldowania IJbezpieczonego. A]lianz gwarantuje

zotganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub
zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do miejsca pobytu

IJbezpieczon ego otaz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna

interwencja pogotowia ratunkowego. Odpowiedzialnośó Allianz ograniczona jest

do dwóch wizyt w ciągu okresu ubezpieczenia.

Mam nad,zieję, ze l7asza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem,

W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji.

Maria Błaszczuk
Agencja Allianz Elżbieta laworska
Al. Jaworowa 13A
53-L22 Wrocław
tel. 501355 760
mail : maria.blaszczuk@port.allianz.pl

Świad,czenia opieku ńczel
wizyia pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego
dostarc"e.rie do miejsca pobytu Llbezpieczonego leków przepisanych przezLekarza
organizacja w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży szkolnej prywatnych lekcji
* przypadku przebywania Ubezpieczonego na zwolnieniu |g[ąagkim pow, 7 dni 

1 000 zł
organizacja opiekunki dla dzieci w przedszkolach i żłobkach jeżeli Ubezpieczony
na podstawie zwolnienia lekarskiego będzie musiał przebywać w domu powyżej

/ onl,
opieka psychologa dla osób dorosłych


