
STREFA NNW 
ZAWODOWE

CO TO ZNACZY NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK?

To gwałtowne zdarzenie, które: 

• jest niezależne od woli ubezpieczonego dziecka,
• powstało bezpośrednio i wyłącznie z przyczyn 

zewnętrz-nych i losowych,

• powstało w czasie obowiązywania umowy 
ubezpieczenia, 

• było bezpośrednią i wyłączną przyczyną 
wystąpienia zdarzenia objętego 
odpowiedzialnością Allianz.

PAKIETY DLA DOROSŁYCH 
II III

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku 
wypłacamy świadczenie od 1% do 100% SU (za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 1% SU)  
według Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku

Świadczenia assistance po wypadku

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
wypłacamy świadczenie od 1. dnia pobytu jeżeli hospitalizacja trwała min. 24 godziny

Rehabilitacja  
organizujemy i pokrywamy koszty

Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku

Zawał serca

Udar mózgu

Poważne zachorowanie oraz świadczenia assistance – pomoc w chorobie wypłacamy 
10 000 zł oraz świadczymy pomoc assistance w razie poważnego zachorowania

OC w życiu prywatnym

I

Składka miesięczna

50 000 zł

50 000 zł

500 zł za 1% 
uszczerbku

400 zł

do 7 500 zł

do 2 000 zł na 1 wypadek

maks. 100 zł za dzień
pobytu (do 180 dni) 

do 2 000 zł

maks. 1 000 zł za m-c
(do 6 m-cy) 

100 000 zł

brak

Rozszerzenie odpowiedzialności o wypadki spowodowane działaniem Ubezpieczonego 
w stanie pod wpływem alkoholu

nie

26 000 zł

brak dodatkowej kwoty

brak

do 3 900 zł

do 2 000 zł na 1 wypadek

brak

100 000 zł

brak

nie

15 000 zł

brak dodatkowej kwoty

150 zł za 1% 
uszczerbku

brak

brak

do 2 000 zł

brak

brak

nie

brak

23,07 zł 13,82 zł 5,31 zł 7,47 zł

Świadczymy ochronę przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę 
(wyjątek to powtórna opinia medyczna i poważne 
zachorowanie oraz świadczenie assistance – pomoc w chorobie, 
w których obowiązuje 30 dni karencji)

Pomagamy w trudnych sytuacjach – organizujemy i pokrywamy 
koszty usług assistance i usług medycznych

Poważne zachorowanie oraz świadcze-
nia assistance – pomoc w chorobie – wypła-
camy 10 000 zł oraz organizujemy i pokrywamy 
koszty świadczeń assistance, m.in.:
 •  konsultacja z wybranymi lekarzami specjali-

stami,
 •  diagnostyka laboratoryjna,
 •
•

 rehabilitacja,
 badania specjalistyczne m.in. biopsja, tomo-
grafia komputerowa, rezonans magnetyczny,

 •  konsultacja psychologa w poradni lub w miej-
scu zamieszkania.

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

IV

25 000 zł

250 zł za 1% 
uszczerbku

do 2 000 zł

brak

brak

nie

brak

brak

brak dodatkowej kwoty

brak

brak

brak

brak

brak

260 zł za 1% 
uszczerbku

maks. 65 zł za dzień
pobytu (do 180 dni) 

V
MAX

60 000 zł

60 000 zł

600 zł za 1% 
uszczerbku

400 zł

do 9 000 zł

do 2 000 zł na 1 wypadek

maks. 100 zł za dzień
pobytu (do 180 dni) 

do 2 000 zł

maks. 1 000 zł za m-c
(do 6 m-cy) 

100 000 zł

10 000 zł
oraz 2 000 zł

tak

43,37 zł

2 000 zł za m-c
do 6 miesięcy

2 000 zł za m-c
do 6 miesięcy



PAKIET DLA DZIECI 

Suma ubezpieczenia

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku wypadku

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku 
wypłacamy świadczenie od 1% do 100% SU (za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 1% SU)  
według Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku

Świadczenia assistance po wypadku

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
wypłacamy świadczenie od 1. dnia pobytu jeżeli hospitalizacja trwała min. 24 godziny

Składka miesięczna

23 000 zł

4 600 zł

230 zł za 1% uszczerbku

23 000 zł

do 3 450 zł

maks. 57 zł za dzień maks. do 180 dni

do 2 000 zł za 1 zdarzenie

VI

4,38 zł

1. konsultacja chirurga
2. konsultacja okulisty
3. konsultacja otolaryngologa
4. konsultacja ortopedy
5. konsultacja kardiologa
6. konsultacja neurologa
7. konsultacja pulmonologa
8. konsultacja lekarza rehabilitacji
9. konsultacja neurochirurga
10. badania ambulatoryjne
11. badania radiologiczne
12. ultrasonografiaŚw
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do wyboru 
Ubezpieczonego: 
maksymalnie 3 

świadczenia na 1 
Wypadek

Ba
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1. tomografia komputerowa
2. rezonans magnetyczny 

do wyboru 
Ubezpieczonego: 
maksymalnie 3 

świadczenia na 1 
Wypadek

K
on

su
lta

cj
a 

ps
yc

ho
lo

ga

konsultacja psychologa 
maksymalnie 
4 świadczenia 
na 1 Wypadek

Świadczenia Assistance po Wypadku - pakiety dla dorosłych

Św
ia
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ze
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transport medyczny - na podstawie pisemnego skierowania od Lekarza prowadzącego:
• do Placówki medycznej – z Miejsca zamieszkania
• pomiędzy Placówkami medycznymi – w przypadku pobytu w Placówce medycznej, która nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla stanu zdrowia Ubezpieczonego 

lub w przypadku skierowania przez Lekarza prowadzącego na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej Placówce medycznej
• z Placówki medycznej – do Miejsca zamieszkania

dostarczenie do Miejsca zamieszkania leków zapisanych przez Lekarza prowadzącego i w sytuacji, gdy zgodnie z jego pisemnym zaleceniem, Ubezpieczony (z uwagi na rodzaj obrażeń 
jakich doznał) nie może chodzić – warunkiem realizacji świadczenia jest udostępnienie nam recepty niezbędnej do wykupienia leków

wizyta pielęgniarki w Miejscu zamieszkania, na podstawie pisemnego zalecenia opieki pielęgniarskiej od Lekarza prowadzącego, obejmująca koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki 
w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki w zakresie zaleconym przez Lekarza prowadzącego

organizacja w Miejscu zamieszkania i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja w Miejscu zamieszkania i pokrycie kosztów opieki nad Ubezpieczonym, gdy zgodnie z pisemnym 
zaleceniem Lekarza prowadzącego, Ubezpieczony (z uwagi narodzaj obrażeń jakich doznał) nie może chodzić przez okres co najmniej 14 dni. Dotyczy wyłącznie pakietów dla dzieci

wizyta lekarza internisty lub lekarza rodzinnego w Placówce medycznej lub w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, zgodnie z zaleceniem Lekarza prowadzącego, wraz z kosztami 
dojazdu lekarza internisty/rodzinnego oraz kosztami jego honorarium

świadczenia do 
wielokrotnego 

wykorzystania przez 
Ubezpieczonego 

maksymalnie do limitu 
kwotowego wskazanego 

w umowie

1 świadczenie 
na 1 wypadek

ATUTY PRODUKTU

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wy-
padku i koszty leczenia powstałe w wyniku 
wypadku – wypłacamy świadczenie zgodnie 
z Tabelą norm oceny stopnia uszczerbku na 
zdrowiu w wyniku wypadku oraz pokrywamy 
koszty m.in.:
 •  wynagrodzenia lekarskiego i pielęgniarskiego,
 •  lekarstw i opatrunków,
 •  leczenia stomatologicznego,
 •
•

 •

 operacji plastycznych,
 wykonania zdjęć rentgenowskich, USG lub in-
nych badań diagnostycznych niezbędnych w 
procesie leczenia skutków wypadku, 
 zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambula-
toryjnym,
zakupu lub wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego lub protez

 •

Świadczenia assistance po wypadku – 
organizujemy i pokrywamy koszty takich usług, jak: 

 •

•

 konsultacje z wybranymi lekarzami specjalistami
oraz z psychologiem,
 badania ambulatoryjne, radiologiczne i ultrasonografia,

• badania specjalistyczne (tomografia komputerowa i rezonans
magnetyczny),
• transport medyczny,
• dostarczenie leków,
• domowe wizyty pielęgniarskie.

Zawał serca – wypłacamy 2000 zł miesięcznie przez
maksymalnie 6 miesięcy czasowej niezdolności do pracy 
ubezpieczonego spowodowanej zawałem serca oraz 
zorganizujemy i pokryjemy koszty między innymi konsultacji i badań

 Udar mózgu – wypłacamy 2000 zł miesięcznie przez 
maksymalnie 6 miesięcy czasowej niezdolności do pracy 
ubezpieczonego spowo-dowanej udarem mózgu oraz 
zorganizujemy i pokryjemy koszty między innymi konstulatacji, 
rehabilitacji



DZIELIMY SIĘ PEWNOŚCIĄ

W Allianz uważamy, że ubezpieczenia są po to, by dodawać pewności w życiu. 
Od 1890 roku na świecie i od 1997 roku w Polsce, wspieramy tych, którzy 
podejmują codzienne decyzje. Jesteśmy z tymi, którzy zakładają rodziny, 
podróżują, otwierają firmy. Dzielimy z naszymi klientami radości i jesteśmy 
z nimi w trudnych chwilach.  Wtedy okazuje się, jak dużą wartość ma nasza 
pomoc. Możemy być oparciem, ponieważ mamy wiedzę, doświadczenie i silną 
pozycję finansową. Tworzymy proste produkty, mówimy o nich prosto i zawsze 
dotrzymujemy słowa. Po prostu!

Skontaktuj się ze swoim agentem

MAGDALENA OKRZEJSKA 
tel. kom. 501 169 916
e-mail: magdalena.okrzejska@port.allianz.pl

przez stronę 
allianz.pl

telefonicznie 
224 224 224

pocztą na nasz adres 
TUiR Allianz Polska S.A.  
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa

Listę dokumentów, których będziemy potrzebować  
i formularz zgłoszenia szkody znajdziesz na allianz.pl

GDY COŚ SIĘ WYDARZY, ZGŁOSISZ TO PROSTO:

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały 
są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.
Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia „Strefa NNW zawodowe” zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz 
nr 94/2019 wraz z Aneksem nr 1 przyjętym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 129/2019 („OWU”). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), 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
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