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STREFA NNW SZKOLNE W ALLIANZ

  Chronimy osoby do 26. roku życia (m.in. 
uczniów w szkołach oraz innych placów-
kach oświatowych, m.in. żłobki, placówki 
oświatowo-wychowawcze).

  Świadczymy ochronę przez 12 miesięcy 
24 godziny na dobę (wyjątek to powtórna 
opinia medyczna i poważne zachorowa-
nie oraz świadczenie assistance – pomoc 
w chorobie, w których obowiązuje 30 dni 
karencji).

 

  Odpowiadamy za wypadki w Polsce oraz 
za granicą, w szkole, poza nią, a także 
w trakcie wyczynowego uprawiania spor-
tu (nie dotyczy rodzica ubezpieczonego 
dziecka).

  Dajemy wybór – trzy pakiety o różnych 
zakresach ochrony z sumą ubezpieczenia 
(SU) od 10 000 zł do 100 000 zł.

  Pomagamy w trudnych sytuacjach – 
organizujemy i pokrywamy koszty usług 
assistance i usług medycznych.

PAKIETY I WERSJE DO WYBORU
W ramach każdego z pakietów można wybrać pomiędzy wersją A a wersją B

KOMFORT PLUS MAX

W
ER

SJ
A 

A

Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 50% SU (5000 – 50 000 zł) 

Śmierć obojga rodziców ubezpieczonego w tym samym wypadku 150% SU (15 000 – 150 000 zł)
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B Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 20% SU (2000 – 20 000 zł)

Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 100% SU (10 000 – 100 000 zł)

Śmierć obojga rodziców ubezpieczonego w tym samym wypadku 60% SU (6000 – 60 000 zł)

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku 
wypłacamy świadczenie od 1% do 100% SU (za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 1%SU)  
według Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

TAK TAK TAK

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku TAK
10% SU

(1000 – 10 000 zł)

TAK
15% SU

(1500 – 15 000 zł)

TAK
15% SU

(1500 – 15 000 zł)

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku 400 zł 400 zł 400 zł

Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa i inne zwierzęta 400 zł 400 zł 400 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji 200 zł 200 zł 200 zł

Powtórna opinia medyczna TAK TAK TAK

Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci TAK TAK TAK

Świadczenia assistance po wypadku max. 2 000 zł max. 2 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku max. 100 zł za dzień 
pobytu (do 180 dni)

max. 100 zł za dzień 
pobytu (do 180 dni)

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku  
pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku 

100 zł za dzień pobytu 
(do 14 dni)

100 zł za dzień pobytu 
(do 14 dni)

Nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją (wypłacamy świadczenia 
w przypadku pobytu w szpitalu trwającego min. 5 dni – maksymalnie dwa świadczenia w roku)

400 zł

Rehabilitacja (organizujemy i pokrywamy koszty) max. 2 000 zł

Poważne zachorowanie oraz świadczenia assistance – pomoc w chorobie  – OPCJA
(wypłacamy 10 000 zł oraz świadczymy pomoc assistance w razie poważnego zachorowania)

Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza – OPCJA 
(organizujemy i pokrywamy lub zwracamy koszty: wizyty lekarskiej, badania na boreliozę, antybiotykoterpaii)

STREFA NNW SZKOLNE
Okres nauki to czas poznawania własnych możliwości i przekraczania 
granic. Dlatego Strefa NNW szkolne w Allianz wychodzi zakresem ochrony 
daleko poza szkołę. Tak na wszelki wypadek!

STREFA NNW SZKOLNE



SZCZEGÓLNIE ATRAKCYJNE

 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wy-
padku i koszty leczenia powstałe w wyniku 
wypadku – pomagamy, gdy ubezpieczone 
dziecko dozna urazu ciała w wyniku wypadku – 
także w wyniku uprawiania wyczynowo sportu. 
Wypłacamy świadczenie zgodnie z tabelą 
norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku wypadku oraz pokrywamy koszty m.in.: 
 •  wynagrodzenia lekarskiego i pielęgniarskiego, 
 •  lekarstw i opatrunków, 
 •  leczenia stomatologicznego, 
 •  operacji plastycznych, 
 •  wykonania zdjęć rentgenowskich, USG
 •  rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, wypo-

życzenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 
lub protez.

KOMFORT PLUS MAX

 Ochrona ubezpieczonego dziecka w sie-
ci – zapewniamy pomoc w usunięciu niepożą-
danych treści, wsparcie psychologa oraz infor-
macje o możliwościach obrony swoich praw 
w postępowaniu sądowym. 

KOMFORT PLUS MAX

 Powtórna opinia medyczna – organizuje-
my i pokrywamy koszty ekspertyzy zagraniczne-
go lekarza specjalisty oraz wskazujemy zagra-
niczne ośrodki medyczne zajmujące sie danym 
poważnym zachorowaniem. 

KOMFORT PLUS MAX

 Świadczenia assistance po wypadku – 
pomagamy, gdy jest potrzebne praktyczne 
wsparcie po wypadku. Organizujemy i pokrywa-
my usługi do 2000 zł, m.in.: 
 •  konsultacje z wybranymi lekarzami specjalis-

tami oraz z psychologiem,
 •  badania ambulatoryjne i specjalistyczne (tomo-

grafia komputerowa i rezonans magnetyczny),
 • transport medyczny,
 • dostarczenie leków,
 •  domowe wizyty pielęgniarskie,
 •  korepetycje lub opieka nad ubezpieczonym.

PLUS MAX

 Rehabilitacja – pomagamy, gdy jest ko-
nieczne skorzystanie z zabiegów rehabilitacji. 
Organizujemy i pokrywamy koszty zabiegów 
do kwoty 2000 zł. 

MAX

 Poważne zachorowanie oraz świadcze-
nia assistance – pomoc w chorobie – w ramach 
dodatkowej opcji poważnego zachorowania 
wypłacamy świadczenie w kwocie 10 000 zł 
oraz organizujemy i pokrywamy koszty świad-
czeń assistance, m.in.:
 •  konsultacje z wybranymi lekarzami specjalis-

tami,
 •  diagnostyka laboratoryjna, 
 •  rehabilitacja,
 •  badania specjalistyczne (m.in. biopsja, tomo-

grafia komputerowa, rezonans magnetyczny), 
 •  psycholog. 

OPCJA DODATKOWA DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW

WYPŁATA ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU  
dla przykładowych sum ubezpieczenia z przedziału od 10 000 zł do 100 000 zł

USZCZERBEK NA ZDROWIU Procent SU Wypłata  
dla SU 15 000 zł

Wypłata  
dla SU 50 000 zł

Oparzenia lub odmrożenia  II i III stopnia 5-15% powierzchni ciała 10% 1500 zł 5000 zł

Złamania

ramienia, uda
leczone ambulatoryjnie 4% 600 zł 2000 zł

leczone operacyjnie 8% 1200 zł 4000 zł

twarzoczaszki
leczone ambulatoryjnie 3% 450 zł 1500 zł

leczone operacyjnie 6% 900 zł 3000 zł

palca dłoni, śródstopia i śródręcza, 
nadgarstka

leczone ambulatoryjnie 2% 300 zł 1000 zł

leczone operacyjnie 4% 600 zł 2000 zł

Zwichnięcia i skręcenia

zwichnięcia

łokcia 8% 1200 zł 4000 zł

nadgarstka 6% 900 zł 3000 zł

kolana 10% 1500 zł 5000 zł

skręcenia

łokcia 2% 300 zł 1000 zł

nadgarstka 1% 150 zł 500 zł

kciuka 1% 150 zł 500 zł

Rany rana cięta, kłuta szarpana, 
miażdżona, rąbana (do 3 ran)

twarz, szyja, dłonie 2% 300 zł 1000 zł

pozostałe części ciała 1% 150 zł 500 zł

Inne utrata zębów –  
co najmniej 50% korony

siekacze, kły 2% 300 zł 1000 zł

pozostałe zęby za każdy ząb 1% 150 zł 500 zł
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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. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich. 
Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Strefa NNW szkolne” zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 53/2019 
z dn. 28.05.2019 r. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

Skontaktuj się ze swoim agentem
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DZIELIMY SIĘ PEWNOŚCIĄ

W Allianz uważamy, że ubezpieczenia są po to, by dodawać pewności w życiu. 
Od 1890 roku na świecie i od 1997 roku w Polsce, wspieramy tych, którzy 
podejmują codzienne decyzje. Jesteśmy z tymi, którzy zakładają rodziny, 
podróżują, otwierają firmy. Dzielimy z naszymi klientami radości i jesteśmy 
z nimi w trudnych chwilach.  Wtedy okazuje się, jak dużą wartość ma nasza 
pomoc. Możemy być oparciem, ponieważ mamy wiedzę, doświadczenie i silną 
pozycję finansową. Tworzymy proste produkty, mówimy o nich prosto i zawsze 
dotrzymujemy słowa. Po prostu!

przez stronę  
allianz.pl

telefonicznie  
224 224 224

pocztą na nasz adres 
TUiR Allianz Polska S.A.  
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa

Listę dokumentów, których będziemy potrzebować  
i formularz zgłoszenia szkody znajdziesz na allianz.pl

GDY COŚ SIĘ WYDARZY, ZGŁOSISZ TO PROSTO:

MATERIAŁ REKLAMOWY

http://www.allianz.pl
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