Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
„Ubezpieczenie z Klasą"
Główne zalety Ubezpieczenia z Klasą:
ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę w kraju i zagranicą ( z wyłączeniem usług Assistance realizowanych
na terenie RP);
koszty leczenia ponosimy wyłącznie na terytorium RP - wypadek może zdarzyć się 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;
możliwość zgłaszania online roszczenia – wystarczy wypełnić krótki formularz i załączyć zeskanowane dokumenty (7 dni w
tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego komputera z dostępem do Internetu)
gwarantujemy szybką i sprawną wypłatę świadczenia;
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;
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;
Ubezpieczający:
Ubezpieczeni: dzieci i młodzież
Ogólna liczba osób objętych ubezpieczeniem:
Forma ubezpieczenia: bezimienna
Okres ubezpieczenia: 1 rok
Rodzaj Placówki: przedszkole
Kod oferty

13,19/0/0/3600/0/0

Suma ubezpieczenia

17 000 zł

Zakres ubezpieczenia

Wariant 1

1Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

17 000 zł

2Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

34 000 zł

3

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku na zdrowiu w ramach tabeli oceny złamań i
powypadkowego uszczerbku na zdrowiu

60 zł

4Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

17 000 zł

5Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

1 700 zł

6

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

400 zł

Koszty leczenia - zakres rozszerzony

7

podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw; koszty zakupu protez i środków pomocniczych; koszty zakupu środków
opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia

1 700 zł

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

.
SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ

36,00 zł

Informacje szczegółowe

Uprawianie sportów w ramach przynależności do klubów – regularne treningi w ramach klubów, związków, organizacji i sekcji sportowych
następujących dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, krykiet, golf, squash, pływanie (z wyłączeniem nurkowania przy
użyciu specjalistycznego sprzętu), tenis ziemny i stołowy, strzelectwo, gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, żeglarstwo (z
wyłączeniem morskiego), piłka wodna i ręczna, siatkówka, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie,
wrotkarstwo i wszystkie jego odmiany, jazda na deskorolce, taniec, koszykówka, 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 Allianz w zakresie usług ubezpieczeniowych, oferujemy Państwu grupowe

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą – dla dzieci i młodzieży.
• świadczenie z tytułu pogryzienia 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 – zwrot 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 grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą przyjęte na mocy
uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 46/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku zmienionych aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 78/2012 z dnia 21
czerwca 2012 r. obowiązującym od 28 czerwca 2012 r. oraz aneksem nr 2 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 195/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. obowiązującym od
7 grudnia 2015 r., które przed zawarciem umowy otrzymałam/em.
W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowników oświaty do oferty mają zastosowanie: Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 187/2015 oraz Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej zawodowej pracowników oświaty zatwierdzona uchwałą
Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 188/2015, które przed zawarciem umowy otrzymałam/em.

Klauzula informacyjna
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul.
Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail:
IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek
prawny ciążący na Administratorze
- analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
- wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
- przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za
zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia
standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom
medycznym, podmiotom z grupy Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez
Allianz SE z siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. 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.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w
celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów
zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany tj. bez wpływu człowieka. Decyzje te będą
dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej i oparte będą o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia z Panią/Panem umowy
ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w analizowanym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może
być wyższa. Oznacza to, że wysokość składki ubezpieczeniowej wyliczona zostanie na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W związku ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego 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 przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W
szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem
- przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane
dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

KONTAKT
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Elżbieta Wasielkiewicz
tlel. 605313130
e-mail ; elzbieta .wasielkiewicz@port.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).
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