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W SZKOLE, W DOMU, NA WAKACJACH 
WYBIERZ UBEZPIECZENIE STREFA NNW SZKOLNE

KONTAKT DO NAS
 224 224 224

Ubezpieczenie Strefa NNW szkolne w Allianz wychodzi zakresem ochrony daleko poza szkołę. 
Tak na wszelki wypadek! 

Opracowaliśmy je na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń w ubezpieczaniu grup dzieci 
i młodzieży oraz grupy zawodowej związanej z edukacją. 

Poniżej prezentujemy główne atuty ubezpieczenia, a dalej – szczegóły proponowanych rozwiązań. 
O nich mogą Państwo w każdej chwili porozmawiać ze swoim agentem.

Uszczerbek na 
zdrowiu w wyniku 
wypadku

Ochrona dostępna w pakietach: KOMFORT, PLUS, MAX
Zapewniamy wsparcie, 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. 

Koszty leczenia 
powstałe 
w wyniku 
wypadku   

Ochrona dostępna w pakietach: KOMFORT, PLUS, MAX
Pokrywamy koszty: 
• wynagrodzenia lekarskiego i pielęgniarskiego,
• leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego,
• transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego,
• lekarstw i środków opatrunkowych,
• leczenia stomatologicznego,
• operacji plastycznych,
• wykonania zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych,
• rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

lub protez.

Ochrona 
ubezpieczonego 
dziecka w sieci

Ochrona dostępna w pakietach: KOMFORT, PLUS, MAX
Zapewniamy pomoc w usunięciu treści w internecie, które naruszają dobra osobiste ubezpieczonego 
dziecka (np. ujawnianie informacji z życia prywatnego), wsparcie psychologa oraz informacje 
o możliwościach obrony swoich praw w postępowaniu sądowym.

Powtórna opinia 
medyczna

Ochrona dostępna w pakietach: KOMFORT, PLUS, MAX
Jeżeli po 30-dniowym okresie karencji, zostanie zdiagnozowane u ubezpieczonego poważne 
zachorowanie, organizujemy i pokrywamy koszty ekspertyzy lekarza specjalisty świadczącego 
usługi poza Polską oraz wskazujemy zagraniczne ośrodki medyczne zajmujące się danym poważnym 
zachorowaniem.

Poważne 
zachorowanie

Opcja dodatkowa dla każdego pakietu (łącznie ze świadczeniami assistance – pomoc w chorobie)
Wypłacimy świadczenie, jeśli po okresie karencji (30 dni od rozpoczęcia ubezpieczenia) zostanie 
zdiagnozowana którakolwiek z chorób: łagodny guz mózgu, łagodny guz rdzenia, nowotwór, paraliż, 
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu, zapalenie 
mózgu, całkowita utrata wskutek choroby: wzroku, słuchu lub mowy, dystrofia mięśniowa, cukrzyca 
typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu, niewydolność nerek, przeszczep, schyłkowa niewydolność 
wątroby, śpiączka.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, 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).

www.allianz.pl
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Świadczenia 
assistance – 
pomoc w chorobie  

Opcja dodatkowa do każdego pakietu (łącznie z poważnym zachorowaniem) 
Organizujemy i pokrywamy koszty poniższych świadczeń assistance.

Świadczenia medyczne
konsultacja chirurga, okulisty, otolaryngologa, ortopedy, ginekologa, urologa, pulmonologa, neurologa, 
onkologa, endokrynologa, hematologa, nefrologa, dermatologa, diagnostyka laboratoryjna: mocz – 
badanie ogólne, OB, morfologia, APTT (czas kaolinowo-kefalinowy), PT (czas protombinowy), 
fibrynogen, glukoza, elektrolity (sód i potas), lipidogram, próby wątrobowe, amylaza, mocznik, 
TSH (tyreotropina), kreatynina, kwas moczowy, proteinogram, ferrytyna, wapń całkowity, fosfor 
nieorganiczny, magnez, CRP ilościowo, HBs przeciwciała, lgE całkowite, markery: CA 125, PSA, CA 72-4, 
AFP, CEA, Beta-HCG, CA 15-3, kalcytonina, Beta-2-mikroglobulina, NSE, Cyfra 21

do wyboru ubezpieczonego: 
maksymalnie 5 świadczeń na 
1 poważne zachorowanie 

rehabilitacja: cykloergometr, bieżnia, stepper, ćwiczenia ogólnousprawniające, trening oporowy, fizyko-
terapia i rehabilitacja oddechowa

maksymalnie 1 świadczenie 
na każde poważne zachoro-
wanie (do 10 zabiegów/sesji 
stanowiących łącznie 1 świad-
czenie)

Badania specjalistyczne
biopsja (pobranie materiału wraz z mikroskopowym badaniem histopatologicznym), badania radiolo-
giczne, ultrasonografia

do wyboru ubezpieczonego: 
maksymalnie 1 świadczenie 
na każde poważne zachoro-
wanie

rezonans magnetyczny maksymalnie 1 badanie na 
każde poważne zachorowanie

tomografia komputerowa maksymalnie 1 badanie na 
każde poważne zachorowanie

Świadczenia opiekuńcze 
proces rehabilitacyjny: wizyty fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania albo wizyty ubezpieczonego 
w poradni rehabilitacyjnej (wraz z kosztami transportu) 

świadczenia do wielokrotnego 
wykorzystania maksymalnie 
do limitu kwotowego uzgod-
nionego w umowie 

wypożyczenie albo zakup oraz transport sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania

dostarczenie posiłków do miejsca zamieszkania, koszty posiłków pokrywa ubezpieczony

dostarczenie leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego do miejsca zamieszkania

wizyta pielęgniarki w miejscu zamieszkania, na podstawie pisemnego zalecenia opieki pielęgniarskiej 
od lekarza prowadzącego leczenie, obejmująca koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki

zwrot kosztów peruk i protez na rzecz ubezpieczonego

transport medyczny – z miejsca zamieszkania do placówki medycznej, pomiędzy placówkami medycz-
nymi oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

psycholog – konsultacja w miejscu zamieszkania lub w poradni zdrowia psychicznego

Telefoniczna informacja medyczna – dane teleadresowe m.in. placówek służby zdrowia prowadzą-
cych leczenie poważnych zachorowań i zabiegi rehabilitacyjne, domów pomocy społecznej i hospicjów, 
aptek czynnych przez całą dobę, informacje o lekach, sposobie przygotowania się do zabiegów, badań 
i operacji, informacje o dietach i zasadach zdrowego odżywiania po poważnym zachorowaniu.

bez limitu

Świadczenia 
assistance 
po wypadku

Ochrona dostępna w pakietach: PLUS, MAX 
Organizujemy i pokrywamy koszty poniższych świadczeń assistance.

Świadczenia medyczne 
konsultacja chirurga, okulisty, otolaryngologa, ortopedy, kardiologa, neurologa, pulmonologa, lekarza 
rehabilitacji, neurochirurga, badania ambulatoryjne, badania radiologiczne*, ultrasonografia*

do wyboru ubezpieczonego: 
maksymalnie 3 świadczenia 
na 1 wypadek

Badania specjalistyczne
tomografia komputerowa*, rezonans magnetyczny*

do wyboru ubezpieczonego: 
maksymalnie 1 świadczenie 
na 1 wypadek

Konsultacja psychologa maksymalnie 4 świadczenia 
na 1 wypadek

Świadczenia opiekuńcze 
transport medyczny – z miejsca zamieszkania do placówki medycznej, pomiędzy placówkami medycz-
nymi oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

świadczenia do wielokrotnego 
wykorzystania przez ubezpie-
czonego, maksymalnie do limi-
tu kwotowego uzgodnionego 
w umowiedostarczenie leków zapisanych przez lekarza prowadzącego i w sytuacji, gdy zgodnie z jego pisemnym 

zaleceniem, ubezpieczony nie może opuszczać miejsca zamieszkania 

wizyta pielęgniarki w miejscu zamieszkania, na podstawie pisemnego zalecenia opieki pielęgniarskiej 
od lekarza prowadzącego, obejmująca koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki

organizacja i pokrycie kosztów korepetycji, opieki nad ubezpieczonym, gdy zgodnie z pisemnym zale-
ceniem lekarza prowadzącego, ubezpieczony nie może opuszczać miejsca zamieszkania przez okres 
co najmniej 14 dni

wizyta lekarza internisty lub lekarza rodzinnego w placówce medycznej lub w miejscu zamieszkania 
ubezpieczonego, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego, wraz z kosztami dojazdu lekarza interni-
sty/rodzinnego oraz kosztami jego honorarium

1 świadczenie na 1 wypadek

Telefoniczna informacja medyczna – dane teleadresowe m.in. placówek służby zdrowia 
prowadzących leczenie po wypadku i zabiegi rehabilitacyjne, domów pomocy społecznej i hospicjów, 
aptek czynnych przez całą dobę, informacje o lekach, sposobie przygotowania się do zabiegów, badań 
i operacji, informacje o dietach i zasadach zdrowego odżywiania po wypadku.

bez limitu*  Zabiegi i badania realizo-
wane w zakresie procedur 
medycznych wymienionych
w Załączniku nr 2 do o.w.u.

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 70/2020 wraz z załącznikami, które mają zastosowanie od dn. 12. 08. 2020 r. („o.w.u.”). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u agenta 
ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.
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