Nowa oferta Dla Dzieci i Młodzieży
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

„Ubezpieczenie z Klasą”
Korzystając
z
wieloletniego
doświadczenia
grupy
Allianz
w
zakresie
usług
ubezpieczeniowych, oferujemy Państwu grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków Ubezpieczenie z Klasą – dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia.
Główne zalety Ubezpieczenia z Klasą:
•
•

ochrona 24 h na dobę w kraju i za granicą (z wyłączeniem usług Assistance realizowanych na terenie RP)
wypłata świadczenia za sam fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez konieczności
powoływania komisji lekarskiej; ocena uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji
medycznej;
koszty leczenia ponosimy wyłącznie na terytorium RP - wypadek może zdarzyć się na całym świecie;
możliwość zgłaszania roszczenia online – wystarczy wypełnić krótki formularz i załączyć
zeskanowane dokumenty (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, z każdego komputera z dostępem do
Internetu). Gwarantujemy szybką i sprawną wypłatę świadczenia;
nowoczesne, przejrzyste i szczegółowe tabele oceny uszczerbku na zdrowiu (tabela rekomendowana
przez Polską Izbę Ubezpieczeń);
1% świadczenia z tytułu utraty zęba mlecznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
zwrot kosztów wizyty lekarskiej (do 60 zł), po zaistnieniu wypadku nie skutkującego uszczerbkiem na
zdrowiu;
pomoc medyczna za granicą (200 euro) – zwrot kosztów honorariów lekarskich – w związku z
wypadkiem dziecka za granicą. 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.

•
•

•
•
•
•

UWAGA: ubezpieczenie obejmuje również uprawianie sportów w ramach przynależności do klubów1)

Świadczenia dla Dziecka
1

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu za 1%

2

Podwójny uszczerbek na zdrowiu od 50% (za każdy 1%)
Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa2) lub przez inne
zwierzęta oraz ukąszenia owadów3)
Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do
odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca
zamieszkania
Poważne zachorowania: nowotwory złośliwe z białaczkami i
chłoniakami, krańcowa niewydolność nerek, zapalenie mózgu, schyłkowa
niewydolność
wątroby,
cukrzyca,
dystrofia
nerkowa,
guzy
śródczaszkowe, śpiączka, posocznica (sepsa), przeszczep

3
4
5

6

7

Oparzenia

8

Koszty leczenia: 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 leczeni 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

9

Dziecko D1

Dziecko D2

200 zł

300 zł

400 zł
20 000 zł

600 zł
30 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

400 zł

400 zł

10 000 zł

15 000 zł

II stopnia
min. 400 zł

II stopnia
min. 600 zł

III stopnia
min. 800 zł

III stopnia
min. 1 200 zł

2 000 zł

3 000 zł

Zasiłek szpitalny w wyniku NNW (min. 2 dni pobytu)

40 zł/dzień

60 zł/dzień

10

Zasiłek szpitalny – leczenie na OIOM (min. 2 dni, max. 5 dni pobytu)

80 zł/dzień

120 zł/dzień

11

Śmierć przedstawiciela ustawowego w wyniku NNW

2 000 zł

2 000 zł

12

Wizyta lekarska po wypadku

60 zł

60 zł

wersja z dnia 03.09.2018

Świadczenie opiekuńcze (od punktu 13 do 29) realizowane są wyłącznie po uprzednim kontakcie
telefonicznym z Allianz Global Assistance, tel. 22 522 25 06 (24 godziny na dobę)
13

Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego

14

Dostarczenie do domu leków przepisanych przez lekarza

15

Prywatne lekcje przy zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni

16

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

17

Opieka psychologa dla osób dorosłych

18

1 000 zł

1 000 zł

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

Bez limitu

Bez limitu

19

Informowanie o czynnych przez całą dobę aptekach na terenie RP

Bez limitu

Bez limitu

20

Informacje na temat profilaktyki zachorowań na grypę

Bez limitu

Bez limitu

21

Informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z
innymi lekami

Bez limitu

Bez limitu

22

Informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne

Bez limitu

Bez limitu

23

Informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehab.

Bez limitu

Bez limitu

24

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

Bez limitu

Bez limitu

25

Informacje o dietach oraz zdrowym żywieniu

Bez limitu

Bez limitu

26

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

Bez limitu

27

Informacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne

Bez limitu

Bez limitu

28

Zdrowotne usługi informacyjne – telefoniczny kontakt z
lekarzem dyżurnym Centrum Operacyjnego

Bez limitu

Bez limitu

29

Pomoc medyczna za granicą tel. +48 22 522 25 06

200 euro

200 euro

(24h na dobę)

Składka miesięczna za osobę:
8,50 zł
12,50 zł
Podstawą ochrony i wypłaty świadczeń stanowią ogólne warunki ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia NNW dla placówek
oświatowych „Ubezpieczenie z Klasą” zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 46/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 roku zmienione aneksem nr 1
przyjętym uchwałą Zarządu nr 84/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku zmienione aneksem nr 2 przyjętych uchwałą Zarządu nr 195/2015 z
dnia 01 grudnia 2015 roku.
1)

Regularne treningi w ramach klubów, związków, organizacji i sekcji sportowych następujących dyscyplin sportowych: lekkoatletyka,
krykiet, golf, squash, pływanie (z wyłączeniem nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu), tenis ziemny i stołowy, strzelectwo,
gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, żeglarstwo (z wyłączeniem morskiego), piłka wodna i ręczna, siatkówka, łyżwiarstwo
figurowe, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo i wszystkie jego odmiany, jazda na deskorolce, taniec, koszykówka, wioślarstwo, narciarstwo
wodne, szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka nożna, trekking, narciarstwo i wszystkie jego
odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, kolarstwo, judo, karate.
2) Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa wypłacane jest w przypadku powstania ran kąsanych, skutkujących leczeniem chirurgicznym
rany z założeniem szwów, co zostało odnotowane w dokumentacji medycznej; świadczenie ograniczone jest do jednej wypłaty w roku
polisowym.
3) Świadczenie z tytułu pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenie owadów wypłacane jest w przypadku pobytu w szpitalu przez min.
jeden dzień, oraz ograniczone jest do jednej wypłaty w roku polisowym.
Ubezpieczeni: dzieci i młodzież do 18 roku życia
Dane do kontaktu:

Biuro Ubezpieczeń
ul. Królowej Korony Polskiej 26
70–486 Szczecin czynne pon.-pt. w godz. 9-17
tel. 91 422 03 77
tel. 531 333 633
 www.allianz.szczecin.pl
 e-mail: sekretariat@allianz.szczecin.pl

wersja z dnia 03.09.2018

Biuro POS Allianz
Robert Pieciukiewicz
Pl. Batorego 5/5E (vis-a-vis Urzędu Morskiego)
70-207 Szczecin czynne pon.-pt. w godz. 9-17
tel. 91 303 32 99
tel. 881 583 188
 www.allianz.szczecin.pl
 e-mail: sekretariat@allianz.szczecin.pl

