
Kod oferty

Suma ubezpieczenia 15 000 zł

Zakres ubezpieczenia Wariant 1

1 Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu  15 000 zł

2 Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu  30 000 zł

3
Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku na zdrowiu w ramach tabeli oceny 

złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu
60 zł

4 Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł

5 Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów 1 500 zł

6
Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca 

zamieszkania
400 zł

7 Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu) 30 zł

8 Zasiłek szpitalny w wyniku zatrucia (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu) 30 zł

9
Poważne zachorowania: nowotwory  złośliwe z białaczkami i chłoniakami,  krańcowa niewydolność nerek,  zapalenie mózgu,  

schyłkowa niewydolność wątroby,  cukrzyca,  dystrofia mięśniowa,  guzy śródczaszkowe,  śpiączka,  posocznica (sepsa),  przeszczep
7 500 zł

10 Koszty leczenia - zakres podstawowy 1 500 zł
.

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ 61,00 zł

Informacje szczegółowe

poważne zachorowania:

nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami,  krańcowa niewydolność nerek,  zapalenie mózgu,  schyłkowa niewydolność wątroby,  cukrzyca, 

dystrofia mięśniowa,  guzy śródczaszkowe,  śpiączka,  posocznica (sepsa),  przeszczep.

koszty leczenia  w zakresie podstawowym:

podstawowe 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 leczenia powypadkowego.

Rodzaj Placówki: szkoła podstawowa

gwarantujemy transport z miejsca wypadku do lekarza oraz do domu;

Ubezpieczający:Szkoła Podstawowa nr17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie
Ubezpieczeni: dzieci i młodzież
Ogólna liczba osób objętych ubezpieczeniem:
Forma ubezpieczenia: bezimienna
Okres ubezpieczenia: 1 rok

możliwość zgłaszania online roszczenia   – wystarczy wypełnić krótki formularz i załączyć zeskanowane dokumenty (7 dni w 

tygodniu, 24 godziny 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)
świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa  wypłata nie jest uwarunkowana pobytem w szpitalu-  płacimy za sam fakt pogryzienia 

skutkującego opracowaniem chirurgicznym;

1% świadczenia z tytułu utraty  zęba mlecznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

wypłata za  wizytę lekarską 60 zł, po zaistnieniu wypadku nie  skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu;

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

„Ubezpieczenie z Klasą" polisa nr 089-17-662-00074030
Główne zalety Ubezpieczenia z Klasą:

ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę w kraju i zagranicą  ( z wyłączeniem usług Assistance  realizowanych 

na terenie RP);

koszty leczenia ponosimy wyłącznie na terytorium RP - wypadek może zdarzyć się na całym świecie;

w wariancie dla dzieci wypłata świadczenia za sam fakt wystąpienia zdarzenia  objętego ochroną bez konieczności powoływania 

komisji lekarskiej  ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej;



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).
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Niniejsza oferta jest ważna do 30 września 2017 r. 
Warunki dodatkowe:

Do przedstawionej oferty mają zastosowanie: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą  przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU 

Allianz Polska S.A. nr 46/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku zmienionych  aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 78/2012  z  dnia 21 czerwca 2012 r.  

obowiązującym od 28 czerwca 2012 r. oraz aneksem nr 2 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 195/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. obowiązującym od 7 grudnia 2015 r., 

które przed zawarciem umowy otrzymałam/em.

KONTAKT: Joanna Strzępek tel 609 255 915,  joanna.strzepek@port.allianz.pl

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji.

• dodatkowa opcja: pomoc medyczna za granicą 200 euro – zwrot kosztów honorariów lekarskich – w związku z wypadkiem 

dziecka (ucznia/studenta) za granicą,

Ponadto: 

• szeroki zakres świadczeń, zarówno podstawowych jak i dodatkowych

• świadczenie z tytułu ukąszenia przez owady - wypłata przy pobycie przez 1 dzień w szpitalu

• możliwość włączenia opcji kosztów leczenia pokrywającej m.in. honoraria lekarskie po wypadku

wrotkarstwo i wszystkie jego odmiany, jazda na deskorolce, taniec, koszykówka, wioślarstwo, narciarstwo wodne, szermierka, surfing i wszystkie 

jego odmiany, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka nożna, trekking, narciarstwo i wszystkie jego

 odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, kolarstwo, judo, karate.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia grupy Allianz w zakresie usług ubezpieczeniowych, oferujemy Państwu grupowe 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą – dla dzieci i młodzieży.  

• świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa ¬- wypłata nie jest uwarunkowana pobytem w szpitalu, płacimy za sam fakt 

pogryzienia, 

• ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia  24 godziny na dobę w kraju i zagranicą (usługi assistance na terenie RP oraz koszty 

leczenia poniesione na terytorium RP),

• wypłata świadczenia z tytułu utraty zębów mlecznych w wyniku wypadku,

Uprawianie sportów w ramach przynależności do klubów – regularne treningi w ramach klubów, związków, organizacji i sekcji sportowych 

następujących dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, krykiet, golf, squash, pływanie (z wyłączeniem nurkowania przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu), tenis ziemny i stołowy, strzelectwo, gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, żeglarstwo (z 

wyłączeniem morskiego), piłka wodna i ręczna, siatkówka, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, 


