Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie
polisa 359-17-662-00073426
„Ubezpieczenie z Klasą"2017/2018
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;
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;
gwarantujemy transport z miejsca wypadku do lekarza oraz do domu;
Kod oferty 0957/1500/0/4800/0/0

Suma ubezpieczenia

10 000 zł

Zakres ubezpieczenia

Wariant 1

1 Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

10 000 zł

2 Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

20 000 zł

3

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

4 Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia
owadów
Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej
6
oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
Koszty leczenia - zakres rozszerzony podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw; koszty zakupu
5

7

protez i środków pomocniczych; koszty zakupu środków opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych
badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia 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.

60 zł
10 000 zł
1 000 zł
400 zł

1 000 zł

Świadczenia opiekuńcze:

.
1 wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego

2 dostarczenie do miejsca pobytu Ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza
organizacja w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży szkolnej prywatnych lekcji w przypadku przebywania Ubezpieczonego na
zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni
organizacja opiekunki dla dzieci w przedszkolach i żłobkach jeżeli Ubezpieczony na podstawie zwolnienia lekarskiego będzie musiał
4
przebywać w domu powyżej 7 dni;
5 opieka psychologa dla osób dorosłych
3

1 000 zł

informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem
zamieszkania
7 informowanie o czynnych przez całą dobę aptekach na terenie RP;

6

bez limitu
bez limitu

8 informacje na temat profilaktyki zachorowań na grypę
informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży
9
itp.
10 informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne

bez limitu

11 informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny;

bez limitu

12 informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych

bez limitu

13 informacje o dietach, zdrowym żywieniu;
grupy wsparcia: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc domowa, chore dzieci, choroba nowotworowa, cukrzyca, otyłość,
14
anoreksja, bulimia, zawał serca, kobiety w trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki, mastektomia, depresja;
15 informacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne;
dostęp do infolinii medycznej – polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum Operacyjnego, który w miarę
16 posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego
postępowania.
pomoc medyczną za granicą w razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz kraju stałego lub czasowego zameldowania Ubezpieczonego. Allianz gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów
17 wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego
oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Odpowiedzialność Allianz
ograniczona jest do dwóch wizyt w ciągu okresu ubezpieczenia.

bez limitu

bez limitu
bez limitu

bez limitu
bez limitu
bez limitu

200 euro

.

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ

48,00 zł

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, 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.
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

Urszula Malinga tel. 663 406 001 e-mail: urszula.malinga@port.allianz.pl

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

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: : 377 240 000 złotych (wpłacony w całości).
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