Zakres ubezpieczenia dla przedszkolaków i uczniów
Zespołu Szkół w Gogołowie

Zakres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia: 1 rok ( okres 01.09.2018-31.08.2019)

Program 1
(bez komisji lekarskiej )

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu
Wyplata świadczenia na podstawie tabeli oceny złamań
i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu
Zakres świadczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu obejmuje:
1 uszkodzenia głowy, uszkodzenia neurologiczne po urazach głowy, uszkodzenia narządu wzroku i słuchu,
uszkodzenia klatki piersiowej, uszkodzenia kręgosłupa, uszkodzenia rdzenia, uszkodzenia miednicy, urazy
narządu ruchu, uszkodzenia jamy brzusznej i narządów moczowo-płciowych, uszkodzenia kończyn
górnych, uszkodzenia kończyn dolnych, utrata lub złamanie zęba stałego, urazowa utrata zęba
mlecznego, rana cięta, szarpana lub miażdżona, wstrząśnienie mózgu, oparzenia, odmrożenia co
najmniej II stopnia .Orzeczenie na podstawie tabeli uszczerbków.
2

Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu
(uszczerbek powyżej 50% )

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku na
3 zdrowiu w ramach tabeli oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu.
Wypłata odszkodowania jedna w roku polisowym.
4 Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5

6

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia
owadów (wymagane opracowanie chirurgiczne rany z założeniem szwów lub użycie klamerek lub
plastrów chirurgicznych ) , pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów ( wymagany pobyt
w szpitalu min. 1 dzień )

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej
oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
(w celu skorzystania z transportu medycznego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Centrum
Operacyjnym Mondial Assistance 224 224 224 ( czynne całą dobę !)

9 000,- zł
(90 zł za każdy 1%
trwałego uszczerbku)

18 000,- zł

60,- zł

9 000,- zł

900,- zł

Limit kosztów transportu
do 400,- zł

Koszty leczenia w zakresie rozszerzonym : pokrywamy koszty poniesione w związku z wypadkiem
w okresie 365 dni od daty nieszczęśliwego wypadku :
podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw; koszty zakupu protez i środków pomocniczych;, koszty
zakupu środków opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych,
7 niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; koszty
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.
(rachunki proszę aby były wystawione na dane ubezpieczonego dziecka)
SKŁADKA ROCZNA ZA 1 DZIECKO

do 900,- zł
refundacji
kosztów na podstawie
imiennych rachunków

39,50 zł

Główne zalety :
- ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę w kraju i zagranicą ( z wyłączeniem kosztów leczenia poniesionych wyłącznie na
terytorium RP- wypadek może się wydarzyć na całym świecie);
- w wariancie dla dzieci wypłata świadczenia za sam fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez konieczności powoływania komisji
lekarskiej; ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej;
- gwarantujemy szybką i sprawną wypłatę świadczenia, (nie musimy czekać na zakończenie leczenia ! )
- nowoczesne, przejrzyste i szczegółowe tabele oceny uszczerbku na zdrowiu (tabela rekomendowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń)
- świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa wypłata nie jest uwarunkowana pobytem w szpitalu- płacimy za sam fakt pogryzienia skutkującego
opracowaniem chirurgicznym oraz nowość : użycie klamerek lub plastrów chirurgicznych.
- 1% świadczenia z tytułu utraty zęba mlecznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
- wypłata za wizytę lekarską 60 zł, po zaistnieniu wypadku nie skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu
- gwarantujemy transport z miejsca wypadku do lekarza oraz do domu
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Bogusław HAASE
Regionalny Menedżer Ubezpieczeń Grupowychi Zdrowotnych
tel. kom. 660 789 580 , fax 017 860 36 01 e-mail : boguslaw.haase@port.allianz.pl

Zgłoszenie odszkodowania : opiekun prawny dziecka może dokonać na kilka sposobów do wyboru :
- w placówce szkolnej dziecka (najczęściej praktykowany sposób ) ,
- pod nr infolinii Allianz 224 224 224 powołując się na nr polisy,
- na stronie www.allianz.pl poprzez zakładkę szkody i roszczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Uwaga !
Rodzice/Opiekunowie którzy chcą ubezpieczyć dodatkowo dzieci na wyższe sumy ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym mogą otrzymać ofertę na indywidualne
zapytanie (boguslaw.haase@port.allianz.pl, tel. kom. 660 789 580 )

