
Wariant I Wariant II Wariant IV

Składka roczna jednorazowa

Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku

150 zł za 1% uszczerbku

do 1 500 zł

CO TO ZNACZY NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK?
To gwałtowne zdarzenie, które: 
 •  jest niezależne od woli ubezpieczonego dziecka,
 •  powstało bezpośrednio i wyłącznie z przyczyn

zewnętrznych i losowych,
 •  powstało w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia,
 •  było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia

zdarzenia objętego odpowiedzialnością Allianz.

STREFA NNW 
SZKOLNE

Powyższych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dokument ten 
nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały prezentowane są jedynie w celach
informacyjnych i dotyczą ubezpieczenia Strefa NNW szkolne z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i 

Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną odpowiedzialność Allianz w postaci określonej 
sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń 
jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz za-
wierają Ogólne warunki ubezpieczenia Strefa NNW szkolne zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 31/2021 obowiązujące od 27 maja 2021 r., dostępne 
u agenta ubezpieczeniowego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl
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).

MATERIAŁ REKLAMOWY

✓
✓

 Aż 6 wariantów ubezpieczenia
Szeroki zakres świadczeń
assistance

✓ Dla osób, które nie ukończyły
25 roku życia

✓ Sumy ubezpieczenia od
15 000 do 100 000 zł

Suma ubezpieczenia

15 000 zł

Dostępne pakiety
Wariant III

27 zł

Wariant V Wariant VI

34 zł 65 zł 74 zł 90 zł 166 zł

15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku 
wypadku (w tym w wyniku udaru/zawału) 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 20 000 zł

Śmierć obojga rodziców w tym samym wypadku 9 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 21 000 zł 30 000 zł 60 000 zł

Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku 

wypadku komunikacyjnego (dodatkowa suma) 
15 000 zł

dodatkowo
20 000 zł

dodatkowo
25 000 zł

dodatkowo
35 000 zł

dodatkowo
50 000 zł

dodatkowo
100 000 zł
dodatkowo

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku 200 zł za 1% uszczerbku 250 zł za 1% uszczerbku 350 zł za 1% uszczerbku 500 zł za 1% uszczerbku 1 000 zł za 1% 
uszczerbku

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku do 2 000 zł do 3 750 zł do 5 250 zł do 7 500 zł do 15 000 zł

Koszty zakupu lub wypożyczenia wózka 

inwalidzkiego - dodatkowo do kosztów leczenia
do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł

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

Pogryzienie Ubezpieczonego dziecka przez psa

lub inne zwierzęta
 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji

 400 zł

 200 zł / odpowiadamy 
za 1 zdarzenie

 200 zł / odpowiadamy 
za 1 zdarzenie

 200 zł / odpowiadamy 
za 1 zdarzenie

 200 zł / odpowiadamy 
za 1 zdarzenie

 200 zł / odpowiadamy 
za 1 zdarzenie

 200 zł / odpowiadamy 
za 1 zdarzenie

Świadczenia assistance po wypadku  do 1 300 zł 
na 1 wypadek

 do 1 300 zł 
na 1 wypadek

 do 2 000 zł 
na 1 wypadek

 do 2 000 zł 
na 1 wypadek

 do 2 000 zł 
na 1 wypadek

 do 2 000 zł 
na 1 wypadek

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (min. 24 godz.) 37 zł dzień/maks. 180 dni 50 zł dzień/maks. 180 dni 62 zł dzień/maks. 180 dni 87 zł dzień/maks. 180 dni 100 zł dzień/maks. 180 dni 100 zł dzień/maks. 180 dni

Dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT 400 zł dzień/maks. 7 dni 400 zł dzień/maks. 7 dni 400 zł dzień/maks. 7 dni 400 zł dzień/maks. 7 dni 400 zł dzień/maks. 7 dni 400 zł dzień/maks. 7 dni

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w 
przypadku pobytu Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku 
Wypadku (minimum 1 dzień hospitalizacji/maksymalnie 14 dni)

 brak brak 100 zł za dobę 100 zł za dobę 100 zł za dobę 100 zł za dobę

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego (w tym COVID-19)
- pobyt na OIOM/OIT
- świadczenie za rezygnację Ubezpieczonego dziecka z 
udziału w wycieczce szkolnej
- teleporada

200 zł / 2 zdarzenia
1 600 zł / 2 zdarzenia
350 zł / 1 zdarzenie

2 świadczenia / zdarzenie

200 zł / 2 zdarzenia
1 600 zł / 2 zdarzenia
350 zł / 1 zdarzenie

2 świadczenia / zdarzenie

200 zł / 2 zdarzenia
1 600 zł / 2 zdarzenia
350 zł / 1 zdarzenie

2 świadczenia / zdarzenie

400 zł / 2 zdarzenia
1 600 zł / 2 zdarzenia
350 zł / 1 zdarzenie

2 świadczenia / zdarzenie

 brak brak

Poważne zachorowanie oraz
Świadczenia assistance - pomoc 
w chorobie

Rehabilitacja  brak  do 1 300 zł  do 1 300 zł  do 2 000 zł  do 2 000 zł  do 2 000 zł 

 brak  brak  brak  brak
10 000 zł

oraz 
2 000 zł

10 000 zł
oraz 

2 000 zł

10 zł rabatu za przystąpienie on-line*: 
www.e-nfs.pl/code/rekl/g542 

*składka w tabeli uwzględnia rabat za przystąpienie on-line

https://e-nfs.pl/ubezpieczenia/allianz/zakres-ochrony



