
        

 Ubezpieczenie   „Strefa NNW szkolne”   
W SZKOLE, W DOMU, NA WAKACJACH … 24H/dobę  

Polisa 830 - 21 - 606 - 00004122 

Od 01.09.2021 do 31.08.2022  

Ubezpieczający: Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie  

Ubezpieczenie obsługuje agent: Tomasz Starczynowski tel. 721 333 962 email: 
tomasz.starczynowski@port.allianz.pl Wszelkie zapytania proszę kierować właśnie do mnie, jak również zgłoszenia szkód. Proszę nie 
czekać na zakończenie leczenia tylko w możliwie szybkim terminie o kontakt, aby mógł podpowiedzieć z czego możecie skorzystać w 
trakcie leczenia powypadkowego dziecka, aby zaoszczędzić Wasze pieniądze.   

Składka roczna za cały pakiet  66,00 zł  Składkę wpłacamy u nauczyciela/opiekuna grupy do 12.10.2021  

ZAKRES UBEZPIECZENIA Pakiet Plus, wersja B SUMA UBEZPIECZENIA 
I LIMITY  

Suma ubezpieczenia 21 000 zł  
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku  210 zł   

za każdy 1% uszczerbku 
na zdrowiu 

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku: pokrywamy koszty m.in.: • wynagrodzenia 
lekarskiego i pielęgniarskiego • lekarstw i opatrunków • leczenia stomatologicznego • operacji 
plastycznych • wykonania zdjęć rentgenowskich, USG • rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym • 
wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego • zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego. 

do 3 150 zł. Koszty 
zakupu lub wypożyczenia 
wózka inwalidzkiego 
dodatkowo do 6 000 zł  

Wstrząśnienie mózgu  400 zł  
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta 400 zł  
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji 200 zł  
Powtórna opinia medyczna (organizujemy i pokrywamy koszty ekspertyzy zagranicznego lekarza 
specjalisty oraz wskazujemy zagraniczne ośrodki medyczne zajmujące się danym poważnym 
zachorowaniem) 

TAK  
Odpowiadamy za 1 zdarzenie   

Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci (zapewniamy pomoc w usunięciu niepożądanych 
treści w Internecie, wsparcie psychologa oraz informacje o możliwościach obrony swoich praw w 
postępowaniu sądowym) 

TAK  
Odpowiadamy za 2 zdarzenia  

Świadczenia assistance po wypadku, pokrywamy koszty za usługi takie, jak: 
• konsultacje z wybranymi lekarzami specjalistami • konsultacja psychologa • badania ambulatoryjne, 
radiologiczne, ultrasonografia i specjalistyczne (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny) • 
transport medyczny • dostarczenie leków • wizyta lekarza internisty lub lekarza rodzinnego (również 
domowa) •domowe wizyty pielęgniarskie • korepetycje lub opieka nad ubezpieczonym NOWOŚĆ: 
świadczenia pogrzebowe •pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania lub pojazdu do 
potrzeb ubezpieczonego • pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w wycieczce szkolnej • teleporada 
medyczna 

max. 2000 zł  
na 1 wypadek z 
uwzględnieniem  limitów 
wskazanych w o.w.u. 

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku NOWOŚĆ: pobyt na OIOM/OIT (min. 24H) 52 zł za dzień /180 dni 
400 zł za dzień/ do 7 
dni po wypadku na 
OIOM/OIT 

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

do 100 zł/ max 14 dni na 1 
Wypadek 

Poważne zachorowanie 
oraz świadczenie assistance – pomoc w chorobie 
(wypłacamy 10 000 zł oraz świadczymy pomoc assistance w razie poważnego zachorowania min: 
konsultacje medyczne, badania specjalistyczne, rehabilitacja) 

10 000 zł           
do 2000 zł na 1 Poważne  
zachorowanie, z 
uwzględnieniem  limitów 
wskazanych w o.w.u.   

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku wypadku  4 200 zł 
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku wypadku  21 000 zł 

 

Szeroki zakres ubezpieczenia i bardzo duże wsparcie w leczeniu powypadkowym dziecka czyli assitance. Wypłata odszkodowania na 
podstawie tabeli oprocentowania zawartej w o.w.u. załącznik nr 1. Ogólne warunki ubezpieczenie dostępne na stronie Allianz, stronie 
internetowej Placówki Oświatowej lub zadzwoń 721 333 962 , napisz: tomasz.starczynowski@port.allianz.pl podeślę na email.  
Podpowiem, jak zorganizować pomoc powypadkową, przypominam o zbieraniu rachunków do kosztów leczenia, jak również pomogę 
wypełnić druk szkody i wyślę za Ciebie roszczenie. To wszystko, jeżeli zdecydujesz się na ubezpieczenie dziecka w placówce i będziesz ze 
mną w kontakcie zaraz po zdarzeniu.  

DODATKOWE INFORMACJE 

Szczegółowe informacje o warunkach umowy ubezpieczenia, w tym o włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności zawierają Ogólne warunki grupowego 
ubezpieczenia „Strefa NNW szkolne”, zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 70/2020. 


