
 

CERTYFIKAT 

do polisy grupowego ubezpieczenia NNW Ubezpieczenie z Klasą nr  067 - 18 - 662 - 00085074 

 

Ubezpieczający:     Ubezpieczyciel:          Ubezpieczenie obsługuje: 

Publiczna Szkoła Podstawowa  TU Allianz Polska S.A. Filia w Opolu   Aneta Węgorkiewicz-Lewandowska 

w Dobrodzieniu    ul. Horoszkiewicza 6     tel. 603 383 050 

z oddziałami przedszkolnymi   45-301 Opole      aneta.wegorkiewicz@port.allianz.pl     

w Główczycach    

ul. Piastowska 49 

46-380 Dobrodzień                

 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

UBEZPIECZENIE Z KLASĄ 

                                       Okres Ubezpieczenia 01.09.2018 -  31.08.2019 

 

Suma ubezpieczenia: 12 000  zł                                                             Składka: 50,00 zł 

 

1. Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu 12 000,00 zł 

2. Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu ( powyżej 50% ) 24 000,00 zł 

3. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu 120,00 zł 

za każdy 1% 

4. Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego uszczerbku na zdrowiu – 1 raz w roku 

polisowym 

60,00 zł 

5. Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 12 000,00 zł 

6. Świadczenia z tytułu oparzeń i odmrożeń do 3 600 zł 

7. Świadczenia z tytułu złamania i zwichnięć stawów do 2 400 zł 

8. Świadczenie z tytułu złamania lub utraty zęba stałego (siekacze i kły) 

    Świadczenie z tytułu złamania lub utraty zęba stałego (pozostałe zęby) 

180 zł za każdy ząb 

120 zł za każdy ząb 

9. Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa ( bez hospitalizacji),  

    pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów ( po hospitalizacji co najmniej 2 dniowej)  

1 200,00 zł 

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

medycznej do miejsca zamieszkania 

do 400,00 zł 

11. Koszty leczenia w wyniku NNW na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozszerzonym: 

 honoraria lekarskie, koszty lekarstw, koszty zakupu protez i środków pomocniczych, koszty zakupu   środków 
opatrunkowych, koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych, koszty leczenia ambulatoryjnego i 
szpitalnego, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, koszty operacji plastycznych, koszty transportu 
medycznego, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, koszty zakupu wózka inwalidzkiego 

 

 

1 200,00 zł 

 

Niniejszy certyfikat służy wyłącznie celom informacyjnym. Warunki ubezpieczenia reguluje polisa nr 067 - 18 - 662 – 00085074, wraz z aneksem nr 1, oraz ogólne warunki grupowego ubezpieczenia  

następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą dostępne w sekretariacie placówki oświatowe , oraz na stronie www.allianz.pl.  

 

 

 

 

Rodzicom ubezpieczonych dzieci proponujemy atrakcyjne zniżki na ubezpieczenia domów i mieszkań w 

TUiR Allianz Polska S.A.  

 


