
 

        wersja z dnia 15.09.2022 

 
                                                                                                                                          

NOWE Ubezpieczenie „Strefa NNW Zawodowe” 
dla  

 Funkcjonariuszy i Pracowników Policji 
 
 

Świadczenia dla  
Funkcjonariusza i Pracownika Policja 

Pakiet 
I 

Pakiet 
II 

Pakiet 
III 

Pakiet 

IV 
Pakiet 
 VII 

1 Suma ubezpieczenia 25 000 zł 30 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 60 000 zł 

2 Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu za 1% 250 zł 300 zł 350 zł 450 zł 600 zł 

3 Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW 25 000 zł 30 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 60 000 zł 

4 
Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku 
komunikacyjnego- wysokość świadczenia łącznie z pkt-u 3-go 50 000 zł 60 000 zł 70 000 zł 90 000 zł  120 000 zł 

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

6 
Świadczenie z tytułu zawału serca (czasowa niezdolność do 

pracy spowodowana przebytym zawałem serca) - max. do 6 miesięcy 

 

2000 zł/ m-c 

 

 

2000 zł/m-c 

 

 

2000 zł/m-c 

 

 

2000 zł/m-c 

 

 

2000 zł/m-c 

 

7 
Świadczenie  z tytułu udaru mózgu (czasowa niezdolność do 

pracy spowodowana przebytym udarem mózgu) - max. do 6 miesięcy 

2000 zł/ m-c 

 

 

2000 zł/m-c 

 

 

2000 zł/m-c 

 

2000 zł/m-c 

 

2000 zł/m-c 

 

8 

Koszty leczenia w wyniku wypadku: 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 

3 750 zł 4 500 zł 5 250 zł 6 750 zł 9 000 zł 

9 
Zasiłek szpitalny w wyniku NNW (od 1. dnia pobytu, jeśli 
hospitalizacja trwała min. 24 godziny), max. 180 dni 

62 zł/dzień 75zł/dzień 87zł/dzień   100zł/dz.   100zł/dz. 

10 
Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego w 

wyniku wypadku max. do 6 miesięcy 

do 1000 zł 

za m-c 

do 1000 zł 

za m-c 

do 1000 zł 

za m-c 

do 1000 zł 

za m-c 

do 1000 zł 

     za m-c 

11 

Rozszerzenie odpowiedzialności o Wypadki 
spowodowane działaniem Ubezpieczonego w Stanie 

pod wpływem alkoholu (zgodnie z o.w.u) 

 

NIE 

  

 

TAK 

 

 

TAK 

 

 

TAK 

 

 

TAK 

 

 

 
 Świadczenia assistance (pkt.12-17) tel. 22 522 25 06  
realizowane są po uprzednim  kontakcie telefonicznym 
 

     

12 
 

Świadczenia assistance po wypadku(m.in.: 
transport medyczny, wizyta pielęgniarki w miejscu 
zamieszkania, dostarczenie leków) z uwzględnieniem 

limitów zawartych o.w.u. 

2 000 zł  2 000 zł 2 000 zł  2 000 zł  2 000 zł  

13 
 

Rehabilitacja 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

14 
 

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

max. 3 

świadczenia 
na 1 wypadek 

max. 3 

świadczenia 
na 1 wyp. 

max. 3 

świadczenia 
na 1 wyp. 

max. 3 

świadczenia 
na 1 wyp. 

max. 3 
świadczenia 
na 1 wyp. 

15 
 

Badania specjalistyczne – tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny 

max. 1 

świadczenie 
na 1 wypadek 

max. 1 

świadczenie 
na 1 wyp. 

max. 1 

świadczenie 
na 1 wyp. 

max. 1 

świadczenie 
na 1 wyp. 

max. 1 
świadczenie 
na 1 wyp. 

16 
 

Konsultacja psychologa 

max. 4 

świadczenia 
na 1 wypadek 

max. 4 

świadczenia 
na 1 wyp. 

max. 4 

świadczenia 
na 1 wyp. 

max. 4 

świadczenia 
na 1 wyp. 

max. 4 
świadczenia 
na 1 wyp. 

17 
 

Wizyta lekarza internisty/lekarza rodzinnego- 
po wypadku (z uwzględnieniem limitów z  O.W.U.) 

2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

  Składka miesięczna za osobę: 16,74 zł 20,91 zł 22,61 zł 26,34 zł 31,55 zł 

         Do niniejszej oferty zastosowanie mają Ogólne Warunki grupowego ubezpieczenia „Strefa NNW Zawodowe”, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 94/2019 z dnia 27.08.2019 oraz  
         zmiana brzmienia pkt.2.1(9)OWU „Strefa NNW zawodowe” z dn.27.08.2019 wraz z Aneksem nr 1 przyjętym uchwałą zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 129/2019 z dn.26.11.2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

        wersja z dnia 15.09.2022 

 

Główne zalety Ubezpieczenia Strefa NNW Zawodowe: 

 

• 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; 

• 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 

• Jeżeli w wyniku wypadku lekarz prowadzący wystawił Ubezpieczonemu zwolnienie lekarskie na 
nieprzerwany okres co najmniej 30 dni kalendarzowych, wypłacimy świadczenie na pokrycie rachunków 

za usługi i media (czynsz, energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, telefon, telewizja 
kablowa, telewizja cyfrowa, abonament radiowo- telewizyjny, abonament internetowy) do wysokości limitu 
określonego w Umowie. 

 

• Świadczymy ochronę przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę 

 
 

UWAGA. 

• Jeśli nastąpi wypadek, zawiadamiamy Towarzystwo Ubezpieczeń w ciągu 30 dni od wystąpienia 
zdarzenia 

 

Do ubezpieczenia może przystąpić; 

 

Funkcjonariusz, Pracownik Policji 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  Dane do kontaktu:                                                                               

 

 Biuro Ubezpieczeń Allianz 
Robert Pieciukiewicz 
pl. Stefana Batorego 5E (vis-a-vis Urzędu Morskiego) 
70-207 Szczecin  czynne  pon.-śr. w godz. 9-17,  czw.-pt. 8-16 
tel.  91 303 32 99  
tel.  881 583 188 
 www.allianz.szczecin.pl 
 e-mail: sekretariat@allianz.szczecin.pl 

 

 

 

 

 
Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.. Dokument ten nie 
stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. 

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

