
INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STREFA NNW 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje na temat Umowy ubezpieczenia dotyczące niniejszego produktu 
udostępnione są Ubezpieczającemu w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Strefa NNW 
wraz z załącznikami, zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 84/2018 z dnia 14.08.2018 i mających zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawartych od dnia 20.08.2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z Działu II z Grupy 1 i 2, zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓	Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium całego świata, z zastrzeżeniem, że świadczenia 
assistance i organizacji i pokrycia kosztów przysługujące Ubezpieczonemu lub Ubezpieczonemu Dziecku realizowane są wyłącznie na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiot ubezpieczenia zależy od zakresu ubezpie-
czenia, który Ubezpieczający wybiera przed zawar-
ciem Umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia 
stanowi górną granicę odpowiedzialności i ustalana 
jest indywidualnie, zgodnie z deklaracją 
Ubezpieczającego w momencie zawierania Umowy 
ubezpieczenia, w granicach limitów i obejmuje:
✓	Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku;
✓	Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku lub 

śmierć rodzica Ubezpieczonego dziecka;

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o umowy 
dodatkowe 
✓	Wstrząśnienie mózgu w wyniku Wypadku;
✓	Pogryzienie Ubezpieczonego Dziecka przez psa; 
✓	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; 

✓	Organizację i pokrycie kosztów korepetycji lub orga-
nizację i pokrycie kosztów opiekuna dla 
Ubezpieczonego Dziecka;

✓	Czasową niezdolność do pracy 
Ubezpieczonego w wyniku Wypadku;

✓	Świadczenia assistance po Wypadku – pomoc 
w powrocie do zdrowia; 

✓	Organizację i pokrycie kosztów operacji ortopedycz-
nych i plastycznych związanych z Wypadkiem; 

✓	Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia 
kleszcza; 

✓	Poważne zachorowanie; 
✓	Świadczenia assistance – pomoc w chorobie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗	Wypadków, które powstały wskutek umyślnego samookaleczenia lub 
okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, 
samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności; 

✗	Wypadków, które powstały w wyniku popełnienia przez Ubezpieczonego 
lub Ubezpieczone dziecko przestępstwa umyślnego stwierdzonego na 
podstawie prawomocnego wyroku sądu lub usiłowania popełnienia 
przestępstwa;

✗	Wypadków powstałych podczas wykonywania zadań kaskaderskich, 
wyczynowego lub zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sporto-
wych, o ile nie umówiono się inaczej,

✗	Wypadków powstałych w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, 
stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycie-
ków, zanieczyszczeń, skażeń reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego 
bronią jądrową lub promieniotwórczością;

✗	wypadków powstałych podczas amatorskiego uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka,

✗	Konsekwencji wypadków w postaci pourazowych psychoz, encefalopatii 
i nerwic;

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

!	 Wypadki będące wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem 
alkoholu lub pozostawiania pod wpływem środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych, leków nie przepisanych przez lekarza lub uży-
tych niezgodnie z zaleceniem lekarza,

!	 Śmierć Ubezpieczonego lub rodzica Ubezpieczonego Dziecka jeżeli 
wystąpiła powyżej 12 miesięcy od daty Wypadku;

!	 Pobyt w szpitalu w wyniku Wypadku jeżeli trwał krócej niż 24 godziny; 
!	 Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja i pokrycie 

kosztów opiekuna dla Ubezpieczonego Dziecka w przypadku zwolnienia 
lekarskiego krótszego niż 10 dni roboczych;

!	 organizacja opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji wymaga hospitalizacji 
przez co najmniej 6 dni.

Przedsiębiorstwo:	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz) 

Produkt: Strefa NNW



Jak i kiedy należy opłacać składki?

Jednorazowo przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, w kwocie określonej w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty podanej w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki, 
a kończy się z upływem 1 roku. 

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy. 
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie, ale przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze 
stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż 
od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę 
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego i Ubezpieczającego?

Przed zawarciem umowy:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczającego: 
–	przekazać Ubezpieczycielowi wszystkich znanych okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w trakcie zawierania umowy,
–	opłacić składkę za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej,
–	poinformować Ubezpieczonego o treści Umowy ubezpieczenia i przekazać mu tekst Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia 

następstw nieszczęśliwych wypadków Strefa NNW wraz z załącznikami 

W czasie trwania umowy:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczonego i Ubezpieczającego:
–	 zgłaszać wszelkie zmiany okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
–	przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów oraz wykonywanie zobowiązań wymienionych w umowie ubezpieczenia. 

W związku z wystąpieniem szkody:
Obowiązek dotyczy Ubezpieczonego
–	 niezwłocznie poddać się opiece lekarskiej, a także użycie środków w celu złagodzenia skutków wypadku przez stosowanie się do zaleceń 

lekarskich,
–	 zgłosić szkodę w Allianz,
–	 udostępnić dokumentację dotyczącą zgłaszanego zdarzenia;
–	 na wniosek Allianz przekazać dane placówki medycznej oraz lekarza prowadzącego leczenie, pod opieką którego pozostawał Ubezpieczony 

przed wystąpieniem poważnego zachorowania


