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AIlianEffi
Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśllwych wypadków

,,U bezpieczenie ;l Klusq"
6łówne zalety lJbezpieczenia z Klasq:

Ponosimy odpowiedzialnoŚĆ za zdarzenia 24 godziny na dabę w kra.iu i zagranicq ( z wyłqczeniem usług Assistance
realizowanych na terenie RP);

koszty leczenia ponosimy wyłqcznie na terytorium RP - wypadek może zdarzyć się na cafum świecie;
w wariancie dla dzieci wypłata Świadczenia za sam fakt wystqpieniia zdarzenia objętego ochronq bez konieczności
PowoĘwania komisji lekarskiej ocena uszczerbku na zdrowiu odbylva się na podstawie dokumentacji medycznej;
moŻliwoŚĆ zgłaszania online roszczenia - wystarczy wypełnić krótki formularz i załqczyć zeskanowane dokumenty (z dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego komputera z dostępem do lnternetu)
gwarantujemy szybkq i sprawnq wypłatę świadczenia;
nowoczesne, Przejrzyste i szczegółowe tabele oceny uszczerbku na ;ldrowiu (tabeta rekomendowana pnez polskq lzbę
Ubezpieczeń)
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa wypłata nie jest uwąrunkowąna pobytem w szpitalu- płacimy za sam fakt
pog ryzie n ia s kutkujqce go o pra cowa n ie m chi ru rg iczny m;
1% świadczenia z tytułu utraty zęba mlecznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
wYPłata za wizYtę lekarskq 60 zł, po zaistnieniu wypadku nie skutku.iqcego uszczerbkiem na zdrowiu;
gwarantujemy transport z miejsca wypadku do lekarza oraz do domu;

Ubezpieczający:
Ubezpieczeni: dzieci i młodzież
Ogólna liczba osób objętych ubezpieczeniem:
Forma ubezpieczenia: bezimienna
Okres ubezpieczenia: 1 rok
SZKOŁA PODsTAWOWA W POLANICY ZDRÓJ

l 15 000 zł

,.Wariant 1

1 Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu 15 000 zł
) )odwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu 30 000 zł

3 ^/izYta 
lekarska Po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego *sijzińierrr tlszczerbku na zarówiu * ramacrr tańeli ocd

łamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu 60 zł

4 Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł
5 iwiadczenie z tYtułu Pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierżęta oraz uk,ąszenia owadów 1 50O zł

6
rran5portmedycznyzmiejscazamieszkanialubwypadkudoodpowiedniejn|acó*łi.
lamieszkania 4OO zł

7 Zasiłek szPitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy dzień pirbytu w szpitalu) 3O zł
(oszĘ leczenia - zakres rozszerzony

1 500 zł

t łizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczone8o

1 000 zł

2 costarczenie do miejsca pobytu ubezpieczone8o leków przepisanych przez lekarza

3
rrganizacjawmiejscuzamieszkaniadzłeciimłodzieżyszkolnejpryWatnychl"l..iŃp',vp'@
zwolnieniu lekarskim powyżej 7dni

4
rrganizacjaopiekunkidladzieciWprzedszkolachiżłobkachjeżeliUbezpieczonynapoai
rzebywać w dolnu powyżej 7 dni;

5 rpieka psychologa dla osób dorosłych

6
informowanie o Państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie chc,roby lub urazu, aó noryctr ooszło poza miejscem
zamieszkania bez limitu

7 informowanie o czynnych przez całą dobę aptekach na terenie RP; bez limitu
8 nformacje na temat profilaktyki zachorowań na grype bez limitu

9
nformowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, moźliwoś;i pl?yj,no*ania lekórłl w czasie ciąży
tp. bez limitu

10 nformowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne bez limitu
L1 nformowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacvinv; bez limitu



12

13

!4

inrorracje ,--r* \/V a-nformacje o tym, jak należy się przy8otowyvrać do zabie8óW lub badań medycznych bez limitu

informacje o dietach, zdrowym żywieniu; bez limitu

"-*rr*-*-"r-*lkoholizm, 
nikotynizm, przemoc domowa, chore dzieci, choroba nowotworowa, cukrzVca, otYłoŚĆ,

anoreksja, bulimia, zawał serca, kobiety W trudnej sytuacji rodzinnej, samOtne matki, mastektomia, depresja;
bez limitu

15 nformacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne; bez limitu

16

d"stęp d" 
,rrfolirii ń"aycrn"1 

jpotegrją.y;ielefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum OPeracYjnego, który w miarę

posiadane.i wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego

oostepowania.

bez limitu

L]

pomoc medyczną za granicą w razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza 8ranicami RzecZYPosPolitej

Polskiej oraz kraju stałego Iub czasowego zameldowania Ubezpieczonego. Allianz gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów

wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego

oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie je§t konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. OdPowiedzialnoŚĆ Allianz

o8raniczona jest do dwóch wizyt w ciągu okresu ubezpieczenia.

200 euro

lnformacje szczególowe

koszty leczenia w zakresie rozszerzonym:

podstawowe honoraria lekarskie; koszĘ lekarstw; koszty zakupu protez i środków pomocniczych; kosztY zakuPu Środków

opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych, niezbędnYch w Procesie leczenia

powypadkowego; koszĘ leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; kosllty 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,

Uprawianie spońów w ramach przynależności do klubów- regularne treningi w ramach klubów, związków, organizacji isekcji

sportowych następujących dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, krykiet, golf, squash, pływanie (z wyłączeniem nurkowania PrzY

użyciu specjalistyczneBo sprzętu)| tenis ziemny i stołowy, strzelectwo, gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, Żeglarstwo (z

wyłączeniem morskiego), piłka wodna i ręczna, siatkówka, łyżwiarstr,vo figurowe, łyŻWiarstwo szYbkie,

Wrotkarstwo i Wszystkie jego odmiany, jazda na deskorolce, taniec, kcszykówka, 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,

Korzystając z wieloletniego doświadczenia grupy Altianz w zakresie usług ubezpieczeniowYch, oferujemY Państwu

grupowe ubezpieczenie na§tępstw nieszczęśtiwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą - dla dzieci i młodzieŻY,

. świadczenie z tytulu po8ryzienia przez psa -- wypłata nie jest uwarunkowana pobytem w szpitalu, płacimy za sam fakt

pogryzienia,
. ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę w kraju i zagranicą {usługi assistance na terenie RP oraz

koszty leczenia poniesione na terytorium RP),

. wypłata świadczenia z tytułu utraty zębów mlecznych w wyniku wypadku,

. dodatkowa opcja: pomoc medyczna za granicą 200 euro - zlurot kosztów honorariów lekarskich - w związku z

Wypadkiem dziecka (ucznia/studenta) za granicą,

Ponadto:
. szeroki zakres świadczeń, zarówno podstawowych jak i dodatkowych

. świadczenie z tytułu ukąszenia przez owady - wypłata przy pobycie przez 1 dzień w szpitalu

. możliwość włączenia opcji kosztów leczenia pokrywającej m.in. honoraria lekarskie po wypadku

Oferta ważna jest do 31.10.2018 r.

warunki dodatkowe:



W przypadku ubezpieczenia NNW do oferty mają zastosowanie: ogólne Warunki 8rupowego ube::pieczenia następstw nieszczęśliwych WypadkóW Ubezpieczenie z Klasą przyjęte
' na mocy §chwał Zarządu TU Allianz Polska s.A. nr 46/2009 zdnia9 kwietnia 2009 roku zmienion,ych aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą zarządu TUiR Allianz Polska s.A. nr

78/ŻolŻ ż dnia 2], czerwca 2012 r. obowiążującym od 28 czeruca 2o].2 r, oraz aneksem nr 2 zat,ilierdzonym uchwałą zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 195/2015 z dnia 1
grudnia 2015 r. obowiąZu.iącym od 7 8rudnia 20].5 r,, które przed zawarciem umoWy otrzymałam/'em.
W przypadku ubeżpieczenia odpowiedzialnoŚci cywilnej zawodowej pracownikóW ośWiaty do oferty mają zastosowanie: o8ótne Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska s.A. nr 787 /2:O!5 oraz Klauzula Ubezpieczenia odpowiedZialnościcywilnej Zawodowej pracowników oświaty
zatwierdzona Uchwałą Zaęądu TUiR Allianz Polska 5.A. nr 188/2015, któr€ przed zawarciem umowy otrzymałam/em.

Klauzula informacyjna
lfformujemy, Źe podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane plzez ToWarzystwo Ubezpieczeń i Beasekuracji Allianz Polska 5.A. (Administratora}, z siedzibą przy
ul. RodzinY HiszPańskich 1,02-685 Warszawa. Podane przezPanią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
Wy8aŚnięcia obowiązku przechowywania danych Wynikające8o z prżepisów prawa, w szcze8ólnośai obowiązku przechowywania dokumentóW księgoWych.
Administrator Wyznaczyl in§pektora ochrony danych {loD), z którym można kontaktować 5ię pod irdresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-
mail: lOD@alłianz.Pl, lub PoPrzez formularz kontaKowy dostępny na stronie lnternetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praW zwiąZanych z przetwarzaniem danych osobowych

Podanie Przez Panią/Pana dane moBą być przetwarrane w celu:
- ocenY ryzYka ubezPieczeniowego, w Ęm w sPosób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania je5t
obowiązek prawny ciąźący na Administratorze
- analitycznym oraz statystycznym, W tym profilowania - podstawą praWną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji praWnie uzasadnionego interesu
Administratora, 8dzie uzasadnionym inte.esem Administratora jest możliwość dokonywania anali;l i statystyk
- WYPelniania Przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych iest niezbędność
do Wypeini€nia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
- przeciwdżiałania przestępstwom ubezpieczeniowym - pod§tawą paaWną przetwarzania danych j€st niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, 8dzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliWość przeciwdziałania i ś,.i8anie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mo8ą zostaĆ udostępnióne podmiotom spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego (EoG}, które nie zostaly użnane przez Komlsie
Europejską za zapewniające odpoWiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych W. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul
ochrony danych przyjętych przeż Komisję Europejską, przez co pod|egają odpowiednim 2abezpiecżeniom W zakresie ochrony pryWatności oraz praW i Wolności osoby, których
dotyczą, kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.
Podanie danych osobowych W zakresi€ niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymo8iem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będżie
brakiem moŻliwoŚci Zawarcia UmoWy ubezpieczenia. W pozostałm żakresie podanie danych osobDwych jest dobrowotne, ale niezbędne do zawarcia i Wykonywania umowy
ubezpieczenia.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mo8ą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom śWiadczącym Ustu8i prawne,
placÓWkom medycznym, podmiotom z Brupy Allianz. Podmioty z 8rupy Allianz oznacza Allianz sE z siedzibą W Monachium oraZ grupę podmiotóW kontrolowanych bezpośrednio
lub poŚrednio przez Allianz 5E z siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń AllianZ Życie Polska 5.A., Powszechne ToWarzystwo EmeMalne Allianz Polska 5.A.,
Towarzystwa Fundusuy lnwestycyjnych Allianz Polska s.A., Allianz Polska services 5p. z o.o, (adres siedziby WW. podmiotóW: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02_685 Warszawa.
Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostaĆ przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Zlecenie Administratora, m.in.: a8entom ubezpieczeniowym, Warsztatom
naPrawczYm, Podmiotom PrzetwarzającYm dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podm|otom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług ll przy
czym takie podmioty przetwarzają dan€ na podstaWie umÓW zawartych z Adm,nistratorem i Wyłącr:nie ztodnie z poleceniami Administratora.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany tj. bez wptywu człowieka. Decyzje te
będą dotYcżYV WYsokoŚci skiadki ubezPieczeniowej i opańe będą o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia z panią/panem
umoWY ubezPieczenia, D|a PrzYkladu, im Więcej szkód miało miej§ce w analizowanym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka
ubezPieczeniowa moŻe bYĆ wYŻsza. Oznacza to, że WysokoŚĆ składki ubeupieczeniowej wyliczona zostanie na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W
związku ze zautomatyzowanym podejmoWaniem decyzji dotyczącYch wysokości składki ubezpieczeniowe j, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzii, do Wyraźenia
Wlasne8o stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka tj, przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka. Decyzje będą podejmowane m.in. na podstawie
podanych przez Panią/Pana danych dotyczących:
- przebiegu ubezpieczenia, historii szkodowej W ostatnich 2 latach

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treŚci swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwirrzania
- Wniesienia sprzeciwu Wobec przetwarzania danych osobowych W zakresie, Wjakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie u2a5adniony interes
Administratora, W szczególnoŚci PrzYsługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dan,ych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
- wniesienia ska€i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- Wycofania z8odY W zakre§ie, W jakim Podstawą Przetwarzania danych osobowych jest żgoda, Wycl)fanie zgody nie ma wpływu na zgodność z praw€m przetwarzania, którego
dokonano na podstaWie z8ody przed jej Wycofaniem
- Przenoszenia danYch osoboWYch, tj. do otrzYmania od Administratora informacji o przetwarzanycll danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, W zakresie, w.iakim Pani/Pana dane są przetwar;.ane W celu zaWarcia i Wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstaWie
ztody. Przekazane dane osobowe może Pani,/Pan przeslać innemu admini§tratorowi danych

W celu skorŻystania z powyŹszych praW naleŻy skontaktowaĆ się z Administratorem danych lub z in5pektoIem ochrony danych, do których dane kontaktowe Wska2ane zostały
wyźej.

10.09.2018

KONTAKT : ANNA FRANCZAK TEL. 506 o21 820 ; MIROSŁAW MATUsz TEL. 6116 787 964

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, Wa15żaWy w Warszawie, Xlll Wydział Gospodarczy Krajowe8o Rejestru sądowego, pod numerem KRs:
0000028261,NlP525-15-65-015,REGON 012267870,wySokOśćkapitałuzakładowego::37774!OOl)złotych(wpłaconywcałości}.
Ver. 8


