
Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Lp. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

12 000 zł 20 000 zł 25 000 zł

1 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
120 zł za każdy % 

uszczerbku na zdrowiu
200 zł za każdy % 

uszczerbku na zdrowiu
250 zł za każdy % 

uszczerbku na zdrowiu

2

Koszty leczenia poniesione na terenie RP po 
wystąpieniu wypadku (niezależnie od kraju w jakim 
wypadek się zdarzył) :    wynagrodzenia lekarskie i 
pielęgniarskie, koszty zakupu lekarstw, koszty zakupu lub 
wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub protez, koszty 
zakupu środków opatrunkowych, koszty wykonania zdjęć 
RTG, badań USG lub innych badań diagnostycznych 
niezbędnych w procesie leczenia skutków wpadku, koszty 
leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego, koszty leczenia 
stomatologicznego, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w 
trybie ambulatoryjnym, koszty operacji plastycznych, koszty 
transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, 
jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego po wypadku

do 1800 zł do 3000 zł 3 750 zł

3 Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku 400 zł 400 zł 400 zł

4

Pogryzienie Ubezpieczonego Dziecka przez psa lub 
inne zwierzęta (przy pogryzieniu przez psa wypłata będzie 
zrealizowana pod warunkiem, że rany kąsane zostały 
zaopatrzone chirurgicznie w warunkach szpitalnych lub 
ambulatoryjnych. Za zaopatrzenie chirurgiczne rany 

400 zł 400 zł 400 zł
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4
ambulatoryjnych. Za zaopatrzenie chirurgiczne rany 
uważamy również założenie pasków do zamykania ran; w 
przypadku pogryzienia przez inne zwierzęta wymagana 
hospitalizacja przez min. 24 godz.)

400 zł 400 zł 400 zł

5

Powtórna opinia medyczna (30 dni karencji):         w 
przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego choroby 
wskazanej w katalogu poważnych zachorowań 
zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących świadczeń: 
• przetłumaczenia zgromadzonej dokumentacji medycznej na 
język obcy, • pisemna ekspertyza Lekarza Konsultanta 
świadczącego usługi medyczne poza Polską dotycząca 
postawionej diagnozy oraz stosowanego leczenia, • 
propozycja planu leczenia, • dane adresowe ośrodków 
medycznych za granicą, które zajmują się leczeniem danego 
poważnego zachorowania, • tłumaczenie ekspertyzy na język 
polski. 

odpowiadamy za 1 
zdarzenie

odpowiadamy za 1 
zdarzenie

odpowiadamy za 1 
zdarzenie

6 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku epilepsji
200 zł 

jednorazowo/odpowiada
my za 2 zdarzenia

200 zł 
jednorazowo/odpowiada

my za 2 zdarzenia

200 zł 
jednorazowo/odpowiada

my za 2 zdarzenia

7

Ochrona Ubezpieczonego Dziecka w sieci:          w 
przypadku opublikowania w sieci np. na Facebook'u 
obraźliwych postów polegających na naruszeniu dóbr 
osobistych Ubezpieczonego Dziecka zapewniamy 
organizacje i pokrycie kosztów: • kontaktu z administratorem 
strony internetowej/ mediów społecznościowych - dążąc do 
usunięcia treści, • dwóch wizyt Ubezpieczonego u 
psychologa,  • wskazania danych teleadresowych sądów, 
ogólnych informacji o procedurze obrony praw w 
postepowaniu sądowym, możliwości pozasądowego 
rozwiązania sporu, poinformujemy o treści obowiązujących 
aktów prawnych. 

odpowiadamy za 2 
zdarzenia

odpowiadamy za 2 
zdarzenia

odpowiadamy za 2 
zdarzenia

8

Świadczenia Assistance po wypadku: w razie 
wypadku zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń 
assistance m.in.: 
konsultacje medyczne (z lekarzem specjalistą, badania 
ambulatoryjne i radiologiczne, ultrasonografia), badania 
specjalistyczne (tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny), konsultacje psychologa, świadczenia 
opiekuńcze (transport medyczny, dostarczenie leków, wizyta 
domowa lekarza/ pielęgniarki, korepetycje lub opieka nad 
ubezpieczonym 

do 2000 zł na 1 wypadek, 
z uwzględnieniem 

limitów wskazanych w 
o.w.u.

do 2000 zł na 1 wypadek, 
z uwzględnieniem 

limitów wskazanych w 
o.w.u.

do 2000 zł na 1 wypadek, 
z uwzględnieniem 

limitów wskazanych w 
o.w.u.



9

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu 
rodzica/opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku 
pobytu Ubezpieczonego Dziecka w szpitalu 
(trwającego min. 24 godz.) w wyniku wypadku

do 100 zł/max 14 dni na 1 
wypadek

do 100 zł/max 14 dni na 1 
wypadek

do 100 zł/max 14 dni na 
1 wypadek

10
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (pobyt powinien 
trwać min. 24 godz)

30 zł za dzień/do 180 dni 50 zł za dzień/do 180 dni 62 zł za dzień/do 180 dni

11
Smierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku 
wypadku

2 400 zł 4 000 zł 5 000 zł

12 Smierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku wypadku 12 000 zł 20 000 zł 25 000 zł

13
Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego Dziecka 
skutkujące hospitalizacją trwającą min. 5 dni

brak brak
400 zł 

jednorazowo/odpowiada
my za 2 zdarzenia

14
Rehabilitacja po nieszczęśiwym wypadku: 
organizujemy i pokrywamy koszty zabiegów rehabilitacyjnych 
na terenie Polski, które zostały zlecone przez lekarza

brak brak do 2000 zł

15

Poważne zachorowanie Dziecka oraz Świadczenia 
Assistance-pomoc w chorobie (30 dni karencji): w 
razie wystąpienia u Dziecka jednej z poważnych chorób 
(łagodny guz mózgu, łagodny guz rdzenia, nowotwór, paraliż, 
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
posocznica-sepsa o ciężkim przebiegu, zapalenie mózgu, 
całkowita utrata wzroku w skutek choroby, całkowita utrata 
słuchu w skutek choroby, całkowita utrata mowy w skutek 
choroby, dystrofia mięśniowa, cukrzyca typu I 
insulinozależna o ciężkim przebiegu, niewydolność nerek, 
przeszczep: serca, wątroby, trzustki, płuc, szpiku kostnego, 
schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka) Allianz wypłaci 
świadczenie pieniężne oraz zapewni w ramach usług 
Asistance możliwość: wizyty u różnego rodzaju specjalistów 
(np. okulista, otolaryngolog, ortopeda, urolog, neurolog, 
onkolog, endokrynolog, hematolog, nefrolog), 

brak brak

10 000 zł wypłacone 
jednorazowo oraz do 

2000 zł pomoc 
Assistance na 1 

poważne zachorowanie, 
z uwzględnieniem 

limitów wskazanych w 
o.w.u.onkolog, endokrynolog, hematolog, nefrolog), 

przeprowadzenia badań specjalistycznych np. RTG, USG, 
rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy itp., 
wykonania biopsji, zorganizowania rehabilitacji,  transportu 
medyczny, dostarczenia leków i posiłków, zorganizowanie 
wizyty domowej pielęgniark itp.

o.w.u.

35 zł 43 zł 70 zł

Dodatkowe informacje:

Agent ubezpieczeniowy:                                  
MAŁGORZATA BŁASZCZYK                                               
Tel. 793 751 511                                                                      
e-mail: malgorzata.blaszczyk@port.allianz.pl

Wypłacamy świadczenie również gdy dziecko dozna urazu ciała w wyniku uprawiania wyczynowo sportu m.in. piłka nożna, jazda konna, 
pływanie, sporty walki itp. (ochroną objęte są wszystkie sporty za wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka i zawodowego uprawiania sportów).

Składka za jednego Ubezpieczonego

1. Do nieniejszej oferty zastosowanie mają Ogólne Warunki grupowego ubezpieczenia "Strefa NNW szkolne", zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 53/2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz Ogólne 
Warunki ubezpieczenia Odpowiedzialnośći Cywilnej zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 187/2015 wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 155/2018 oraz Klauzula 
ubezpieczenia Odpowiedzialnośći Cywilnej zawodowej pracowników oświaty zatwierdzona uchwała Zarządu nr 188/2015.

2. Decyzja o zawarciu umowy powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz załącznikami do nich, które zawierają pełne informacje o 
zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach odpowiedzialności.

Drodzy Państwo w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną w polisie, w celu zgłoszenia roszczenia proszę o bezpośredni kontakt ze mną. 
Podpowiem co z ubezpieczenia się należy, jakie dokumenty będą niezbędne do realizacji świadczenia oraz w razie potrzeby osobiście je od 
Państwa odbiorę w celu złożenia w TU Allianz. 
W związku z tym, że część świadczeń możliwych jest do realizacji zaraz po zdarzeniu/wypadku (np. dostarczenie kul, temblaka czy innego 
sprzętu rehabilitacyjnego lub zorganizowanie wizyty u lekarza po wypadku), najlepiej dzwonić od razu, a wówczas podpowiem z czego można 
skorzystać na „gorąco”, a z czym trzeba poczekać do zakończenia leczenia.                                                                                                                 

 Dzięki takiej formie obsługi dadzą sobie Państwo szansę na skorzystanie z wszystkich możliwych opcji dostępnych w polisie.  

Odpowiadamy za wypadek, który może się zdarzyć na całym świecie. Koszty leczenia, świadczenia assistance, ochrona   ubezpieczonego 
dziecka w sieci, koszty pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu, rehabilitacja - świadczymy w Polsce. 


