
DANE O UBEZPIECZENIU

Wariant ubezpieczenia: NNW Dziecko indywidualne

Data i czas przygotowania oferty: 2019-09-09 17:25

Rozpoczęcie ochrony: 2019-09-10

Zakończenie ochrony: 2020-09-09

Liczba Ubezpieczonych: 1

DANE UBEZPIECZONYCH

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia

1 1989-09-09

ZAKRES UBEZPIECZENIA                                           SUMY UBEZPIECZENIA / ZAKRES ŚWIADCZEŃ / LIMITY 

Umowa została zawarta na podstawie OWU indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Strefa NNW przyjętych uchwałą z dnia 14.08.2018 r. o numerze 84/2018.

Suma ubezpieczenia 20 000 PLN

Śmierć rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku wypadku 10 000 PLN

Nr agenta: 9558 Agata Wychowaniec tel. +48608305475

UWAGA Kalkulacja nie jest polisą!
Kalkulacja ważna do: 2019-10-09

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku 100 PLN / dzień / maksymalnie 180 dni

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu 
Ubezpieczonego Dziecka w szpitalu w wyniku wypadku 100 PLN / dzień / maksymalnie 14 dni

Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dla 
Ubezpieczonego Dziecka 1 000 PLN

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku 750 PLN

Pogryzienie Ubezpieczonego dziecka przez psa 750 PLN

Organizacja i pokrycie kosztów operacji ortopedycznych i plastycznych związanych z wypadkiem do 10 000 PLN

Świadczenie assistance - pomoc w chorobie TAK

Kalkulacja indywidualnego ubezpieczenia StrefaNNW nr 
201909091725528635657235

KALKULACJA DLA

Imię i nazwisko  

Adres:     

Numer telefonu:

ŚWIADCZENIA ASSISTANCE - POMOC W CHOROBIE
Świadczenia opiekuńcze
(świadczenia do wielokrotnego wykorzystania maksymalnie do limitu kwotowego 2 000 zł na zdarzenie):

Organizacja procesu rehabilitacyjnego - wizyty fizykoterapeuty w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego albo wizyty Ubezpieczonego w poradni rehabilitacyjnej – wraz z kosztami transportu i zabiegów 
rehabilitacyjnych.
Wypożyczenie lub zakup oraz transport sprzętu rehabilitacyjnego do Miejsca zamieszkania. 
Dostarczenie posiłków – do Miejsca zamieszkania; koszty posiłków pokrywa Ubezpieczony. 
Dostarczenie leków - zaordynowanych przez Lekarza prowadzącego leczenie w sytuacji gdy zgodnie z jego pisemnym zaleceniem, Ubezpieczony nie może opuszczać Miejsca zamieszkania. Po stronie ubezpieczonego 
jest pokrycie kosztów leków. 
Pomoc pielęgniarki - w Miejscu zamieszkania na podstawie pisemnego zalecenia opieki pielęgniarskiej od Lekarza prowadzącego leczenie. 
Zwrot kosztów peruk i protez. 
Transport medyczny do placówki medycznej. 
Transport medyczny pomiędzy placówkami. 
Transport medyczny z placówki medycznej. 
Psycholog – w Miejscu zamieszkania lub w poradni zdrowia psychicznego. 

Telefoniczna informacja medyczna w zakresie
(bez limitu):

danych teleadresowych państwowych i prywatnych placówek służby zdrowia prowadzących leczenie po NW; 
danych teleadresowych placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne po wypadku; 
danych teleadresowych placówek handlowych oferujących Sprzęt rehabilitacyjny; 
danych teleadresowych domów pomocy społecznej, hospicjów; 
danych teleadresowych aptek czynnych przez całą dobę; 
działania leków, skutków ubocznych ich stosowania, interakcji z innymi lekami; 
sposobów, w jaki należy się przygotowywać do operacji, zabiegów lub badań medycznych, diet, zdrowego żywieniu. 

Świadczenia medyczne, diagnostyka laboratoryjna, rehabilitacja, badania specjalistyczne do wielokrotnego wykorzystania maksymalnie do limitu ilościowego 10 świadczeń na 1 Poważne zachorowanie.

Świadczenia medyczne:

Konsultacje lekarskie:
Chirurg 
Okulista 
Otolaryngolog
Ortopeda 
Ginekolog 
Urolog 
Pulmonolog 

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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DANE PŁATNOŚCI

Składka do zapłaty: 181,00 PLN Termin zapłaty: 2019-09-09 Forma płatności:

Klauzula reklamacyjna/Postępowanie reklamacyjne 
Oprócz możliwych dróg zgłoszenia reklamacji wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 
ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest 
przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl)

W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami,  istnieje 
możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Lekarz rehabilitacji 
Onkolog 
Endokrynolog 
Hepatolog 
Hematolog 
Nefrolog 
Dermatolog 

Diagnostyka laboratoryjna: 

mocz – badanie ogólne, OB., morfologia , APTT , PT, fibrynogen, glukoza, elektrolity (sód i potas), lipidogram, próby wątrobowe, amylaza, mocznik, TSH, kreatynina, kwas moczowy, proteinogram, ferrytyna, wapń 
całkowity, fosfor nieorganiczny, magnez, CRP ilościowo, HBs przeciwciała, lgE całkowite, markery: CA 125, PSA, CA 72-4, AFP, CEA, Beta-HCG, CA 15-3, kalcytonina, Beta-2-mikroglobulina, NSE, Cyfra 21.

Rehabilitacja (maksymalnie 1 świadczenie na każde Poważne zachorowanie, do 10 zabiegów/sesji stanowiących łącznie 1 świadczenie):

Ćwiczenia wytrzymałościowe, cykloergometr, bieżnia, stepper, 
Ćwiczenia ogólnousprawniające, 
Trening oporowy, 
Fizykoterapia i rehabilitacja oddechowa 

Badania specjalistyczne:

Biopsja (pobranie materiału wraz z mikroskopowym badaniem histopatologicznym);
RTG; 
USG; 
Rezonans magnetyczny (maksymalnie jedno badanie na każde Poważne zachorowanie);
Tomografia komputerowa (maksymalnie jedno badanie na każde Poważne zachorowanie).

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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