GRUPOWE UBEZPIECZENIE
„STREFA NNW SZKOLNE”
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
zarejestrowana w Polsce (Allianz), działająca na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej wydanego przez Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1996 roku (DU/1853/AU/
AP/96) zmienionego decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 roku (FI/2258/AU/JJ/98) oraz
na podstawie zezwolenia Ministra Finans w z dnia 18 listopada 1997 roku (DU/2167/AU/MO/97)

Produkt: Strefa NNW Szkolne

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi
w treści oferty ubezpieczeniowej, treści wniosku ubezpieczeniowego oraz Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia „Strefa NNW szkolne”
zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 31/2021 wraz załącznikami, zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz
Polska S.A. nr 56/2022 (dalej o.w.u.), mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 25 maja 2022 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dział II, Grupa 1 Załącznika
do Ustawy z dn. 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia są zdrowie ubezpieczonego
dziecka oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, które
wystąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Oferujemy ochronę w ramach trzech pakietów: Komfort,
Plus i Max. W zakresie Komfort zapewniamy ochronę
na wypadek:
✓ Śmierci rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku
wypadku albo śmierci rodzica ubezpieczonego
dziecka w wyniku wypadku oraz śmierci ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku, w tym wypadku
komunikacyjnego
✓ Uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
✓ Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku
✓ Wstrząśnienia mózgu w wyniku wypadku
✓ Pogryzienia ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne
zwierzęta
✓ Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji
✓ Powtórna opinia medyczna
✓ Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci

✗ Zdarzeń ubezpieczeniowych, które miały miejsce poza okresem
ubezpieczenia.
✗ Zdarzeń ubezpieczeniowych spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę,
usiłowania popełnienia samobójstwa i samobójstwa – niezależnie
od stanu poczytalności.
✗ Zakres ubezpieczenia nie obejmuje konsekwencji wypadków
w postaci pourazowych psychoz, encefalopatii i nerwic.
✗ Zakres naszej odpowiedzialności nie obejmuje zdarzeń ubezpieczeniowych, których powodem jest popełnienie przez ubezpieczonego
przestępstwa umyślnego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem
sądu.
✗ Wypadków, których powodem jest zawodowe uprawianie sportu
albo uprawianie sportów wysokiego ryzyka przez ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności Allianz
✓ wysokość sumy ubezpieczenia ubezpieczający
ustala z Allianz przy zawarciu umowy. Jest ona potwierdzona w polisie.
✓ suma ubezpieczenia oraz limity świadczeń mogą być
różne dla poszczególnych pakietów w ramach zawieranej umowy.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wypadków, których powodem są:
! czynny i niezgodny z prawem udział ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach i zamieszkach,
! bezpośrednie działanie ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu
lub w stanie nietrzeźwości (w rozumieniu ustawy o wychowaniu
w trzeźwości),
! bezpośrednie działanie ubezpieczonego po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych środków zastępczych lub
nowych substancji psychoaktywnych (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
! prowadzenie przez ubezpieczonego pojazdu (w rozumieniu ustawy
prawo o ruchu drogowym) bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, jeżeli brak uprawnień miał wpływ na powstanie
wypadku, lub prowadzenie przez ubezpieczonego pojazdu (w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym) niedopuszczonego do
ruchu zgodnie z właściwymi przepisami prawa, jeżeli stan techniczny
pojazdu miał wpływ na wystąpienie wypadku,
! uczestniczenie przez ubezpieczonego w zawodach jako kierowca,
pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych,
z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie 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: 0000002561, NIP: 526-020-99-75, REGON: 010587003, wysokość
kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych).
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Pakiet Plus oprócz ryzyk ujętych w pakiecie Komfort
dodatkowo rozszerzony jest o:
świadczenia assistance po wypadku; pobyt w szpitalu
w wyniku wypadku; organizację i pokrycie kosztów pobytu
opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku.
Pakiet Max oprócz ryzyk ujętych w pakiecie Komfort oraz
Plus dodatkowo rozszerzony jest o:
nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkującego hospitalizacją oraz rehabilitację.
W ramach każdego z pakietów zakres ubezpieczenia
może zostać rozszerzony o: poważne zachorowanie oraz
świadczenie assistance – pomoc w chorobie; świadczenia
assistance w przypadku ukąszenia kleszcza.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium całego świata, z tym zastrzeżeniem że koszty
leczenia powstałe w wyniku wypadku, świadczenia z tytułu ochrony ubezpieczonego dziecka w sieci, świadczenia assistance po wypadku,
świadczenia assistance – pomoc w chorobie, oraz świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza, organizacja i pokrycie kosztów
pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku oraz organizacja i pokrycie
kosztów rehabilitacji – świadczone są jedynie w Polsce. Ograniczenie to nie dotyczy świadczenia pogrzebowego „Organizacja i pokrycie
kosztów przewozu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pogrzebu w Polsce”, w ramach którego organizujemy i pokrywamy koszty poniesione
również poza Polską.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
– Podać do wiadomości Allianz wszystkie znane sobie okoliczności, o które Allianz pytał we wniosku lub innych pismach przed zawarciem
umowy. Jeżeli umowa zawierana jest przez przedstawiciela, na nim również ciąży ten obowiązek i obejmuje dodatkowo okoliczności jemu
znane. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę na cudzy rachunek, obowiązki te spoczywają zarówno na ubezpieczającym jak i ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
– Zawierając umowę na rachunek ubezpieczonego, ubezpieczający powinien doręczyć ubezpieczonemu (przed przystąpieniem ubezpieczonego do umowy) o.w.u. Dodatkowo, jeżeli ubezpieczający i osoba zainteresowana przystąpieniem do umowy uzgodnili, że przystąpienie do
umowy może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w systemie informatycznym udostępnionym przez Allianz dla tego celu, ubezpieczający, wraz z o.w.u., zobowiązany jest przekazać osobie zainteresowanej link prowadzący do takiego systemu informatycznego. Ubezpieczony
ma prawo uzyskać od nas informacje o postanowieniach umowy, w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków.
– Jeżeli ubezpieczający chce uzgodnić z ubezpieczonym, że to on będzie finansować koszt składki ubezpieczeniowej z tytułu objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na postawie umowy zawartej przez ubezpieczającego, jest on zobowiązany doręczyć ubezpieczonemu
o.w.u. Powinien to zrobić przed wyrażeniem zgody przez ubezpieczonego na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej.
Obowiązki w czasie trwania umowy:
– Zgłosić do Allianz wszelkie zmiany w okolicznościach, o które Allianz pytał przed zawarciem umowy, niezwłocznie po otrzymaniu o nich
wiadomości.
– Niezwłocznie poinformować Allianz o każdej zmianie danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, rodzaj i dane dokumentu tożsamości) oraz
danych kontaktowych (e-mail, numer telefonu) – jeżeli zostały podane.
– Każde oświadczenie, wysyłane do Allianz powinno być opatrzone identyfikującymi go danymi.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
Jeżeli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczony jest zobowiązany:
– podjąć próbę ograniczenia następstw zdarzenia ubezpieczeniowego przez poddanie się opiece i zaleceniom lekarza,
– w ciągu 30 dni od daty zdarzenia ubezpieczeniowego zawiadomić nas o wystąpieniu zdarzenia,
– przesłać dokumenty niezbędne do rozpatrzenia, które wskażemy.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– Składkę płaci ubezpieczający. Wysokość składki i termin jej zapłaty określiliśmy w umowie na podstawie zaakceptowanej przez ubezpieczającego oferty. Składkę należy opłacić: przelewem bankowym, lub przekazem pocztowym, lub gotówką, lub kartą płatniczą.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej.
– Nasza odpowiedzialność kończy się z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy,
z dniem wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego lub przez Allianz, względem danego ubezpieczonego – z chwilą jego śmierci.

Jak rozwiązać umowę?
– Jeżeli umowa jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy ubezpieczający może od niej odstąpić w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
– Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna
się pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
– Jeżeli dojdzie do ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, zarówno Allianz, jak i ubezpieczający mogą zażądać zmiany wysokości składki od momentu, w którym wystąpiła ta okoliczność, ale
nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. Jeżeli z takim żądaniem wystąpi jedna ze stron umowy, druga strona może ją
wypowiedzieć w ciągu 14 dni ze skutkiem natychmiastowym.

