
CERTYFIKAT 

do polisy grupowego ubezpieczenia NNW Ubezpieczenie z Klasą nr  044-18-662-00084472 

okres ochrony od 01.09.2018 do  31.08.2019 

imię i nazwisko ubezpieczonego ………………….........................………………* dla wersji imiennej 

 

Ubezpieczający:   Ubezpieczyciel:            Opiekun polisy: 

Publiczne Przedszkole nr 12 Tui R Allianz Polska S.A.    Barbara Majchrzak 

im."TĘCZY" Filia RCD w Kaliszu 

ul. Gen.W.Andersa 15 ul. Czaszkowska 1B    Tel. : 503 322 210 

63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 768 76 31  

tel. 62 736 06 34   Infolinia:  224 224 224 

           

Centrum Operacyjne ( Transport Medyczny): 22 522 25 06 

 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

UBEZPIECZENIE Z KLASĄ 

 

Suma ubezpieczenia: 12.000,00 zł                         

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu (świadczenie za każdy 1% 

uszczerbku)  

120  zł 

Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu ( uszczerbek powyżej 50%)  240  zł 

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego 

wskazaniem uszczerbku- 1 raz w roku polisowym 

60  zł 

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 12 000 zł 

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne 

zwierzęta oraz ukąszenia owadów 

1 200 zł 

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej 

placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania 

do  400 zł 

Koszty leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie podstawowym: 

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

1 200 zł 

Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za każdy dzień pobytu w 

szpitalu): 

24 zł 

 

Poważne zachorowania :  

 nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami,  

 krańcowa niewydolność nerek,  

 zapalenie mózgu,  

 schyłkowa niewydolność wątroby,  

 cukrzyca,  

 dystrofia mięśniowa, 

 guzy śródczaszkowe,  

 śpiączka, posocznica (sepsa),  

 przeszczepy jako biorcy  

6 000 zł 

 

UWAGA! ubezpieczenie obejmuje uprawianie sportów (regularne treningi) w ramach przynależności do 
klubów, związków, organizacji i sekcji sportowych. Wykaz dyscyplin sportowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową zawarty został w Aneksie nr 1 do polisy. 
 

 
 

 


