
 

        wersja z dnia 15.09.2020 

                                                                                                                                          

 Nowa oferta Dla Dzieci i Młodzieży 
                         ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
                                  „Strefa NNW Zawodowe” 2020 Dziecko 
 
 

Świadczenia dla Dziecka Dziecko D1 Dziecko D2 Dziecko D3 

1 Suma ubezpieczenia     35 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 

2 
Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu za 1% (zgodnie z Tabelą norm 

oceny stopnia uszczerbku) 
         350 zł 700 zł 1 000 zł 

3 Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku     35 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 

4 Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub przez inne zwierzęta           400 zł 400 zł 400 zł 

5 Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku          400 zł 400 zł 400 zł 

6 

Poważne zachorowania (łagodny guz mózgu, łagodny guz rdzenia, nowotwór, paraliż, 

bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, posocznica o ciężkim przebiegu, 

zapalenie mózgu, całkowita utrata wzroku, słuchu lub mowy w skutek choroby, dystrofia 

mięśniowa, cukrzyca typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu, niewydolność nerek, 

przeszczep, schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka) 

    10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

7 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji (max. 1 zdarzenie)     200 zł 200 zł 200 zł 

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 

    5 250 zł 10 500 zł 15 000 zł 

9 
Zasiłek szpitalny w wyniku NNW (od 1-go dnia pobytu, hospitalizacja min. 24 
godz. - max. 180 dni) 

87 zł/dzień   100zł/dzień   100zł/dzień 

10 
Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją min.5 dni 
(max. 2 zdarzenia w roku polisowym) 

    400 zł 400 zł 400 zł 

11 
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w 
przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku (max. 14 dni na 1 wypadek) 

 

 do 100zł/dzień 

 

 

do 100zł/dzień 

 

 

do 100zł/dzień 

 

12 Śmierć Rodzica lub przedstawiciela ustawowego w wyniku NNW     7 000 zł 14 000 zł 20 000 zł 

Świadczenie opiekuńcze (od punktu 13 do 21) realizowane są wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym 
 z Mondial Assistance, tel. 22 522 25 06 (24 godziny na dobę) 

 
 
 

 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 
 

Świadczenia assistance po wypadku (m.in.: transport medyczny, wizyta 

pielęgniarki w miejscu zamieszkania, dostarczenie leków) 
2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

14 
 

Świadczenia assistance – pomoc w chorobie 
 Konsultacje z wybranymi lekarzami specjalistami, diagnostyka laboratoryjna, 

rehabilitacja – max. 5 świadczeń na 1 zdarzenie 

 Badania specjalistyczne (biopsja, USG, RTG, rezonans magnetyczny, 

tomografia komputerowa – max. 1 świadczenia na 1 poważne zachorowanie 

 Świadczenia opiekuńcze – do wielokrotnego wykorzystania max. do limitu 

kwotowego ustalonego w umowie 

 Telefoniczna informacja medyczna – bez limitu 

do 2000 zł do 2000 zł do 2000 zł 

15 
 

Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza - organizacja i 

pokrycie kosztów: wizyty lekarskiej, badania na boreliozę, antybiotykoterapii- 1 raz w 

roku polisowym 
500 zł 500 zł 500 zł 

16 
 

Rehabilitacja 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

17 
 

Konsultacje lekarzy specjalistów m.in.: chirurga, ortopedy, neurologa; 
max. 3 

świadczenia na  

wypadek 

max. 3 
świadczenia na  

wypadek 

max. 3 
świadczenia na  

wypadek 

18 
 

Badania specjalistyczne – tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny 

max. 3 
świadczenia na  

wypadek 

max. 3 
świadczenia na  

wypadek 

max. 3 
świadczenia na  

wypadek 

19 
 

Wizyta lekarza internisty/lekarza rodzinnego po wypadku  
(z uwzględnieniem limitów zawartych w o.w.u.) 

2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

20 
 

Powtórna opinia medyczna – organizacja i pokrycie kosztów ekspertyzy 
zagranicznego lekarza specjalisty oraz wskazanie ośrodków medycznych 
zajmujących się danym poważnym zachorowaniem 

1 zdarzenie 

w roku 

1 zdarzenie 

w roku  

1 zdarzenie 

w roku 

21 
 

Ochrona Ubezpieczonego w sieci – pomoc w usunięciu niepożądanych 
treści, wsparcie psychologa oraz informacje o możliwościach obrony swoich 
praw w postępowaniu sądowym 

2 zdarzenia 

w roku 

2 zdarzenia 

w roku 

2 zdarzenia 

w roku 

  Składka miesięczna za osobę: 11,00 zł 15,00 zł 18,50 zł 

         Do niniejszej oferty zastosowanie mają Ogólne Warunki grupowego ubezpieczenia „Strefa NNW Zawodowe”, zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 94/2019 z dnia 27.08.2019 r. 
 

 



 

        wersja z dnia 15.09.2020 

 

Główne zalety Ubezpieczenia Strefa NNW: 

 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); 

 pomagamy w trudnych sytuacjach – organizujemy i pokrywamy koszty usług assistance i usług 
medycznych m.in.: badania specjalistyczne (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny), 
transport medyczny czy domowe wizyty pielęgniarskie 

 pomagamy, gdy jest konieczność skorzystania z zabiegów rehabilitacji – organizujemy i 
pokrywamy koszty zabiegów 

 odpowiadamy za wypadki w trakcie wyczynowego uprawiania sportu 

  
 

UWAGA: ubezpieczenie obejmuje również uprawianie sportów w ramach przynależności do klubów 

 
Ubezpieczeni: dzieci i młodzież od 1-go do 20-go roku życia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dane do kontaktu:                                                                               

 

 Biuro POS Allianz 
Robert Pieciukiewicz 
pl. Stefana Batorego 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 

 

http://www.allianz.szczecin.pl/
mailto:sekretariat@allianz.szczecin.pl

