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STREFA NNW 
UBEZPIECZENIE 
DLA TWOJEGO 
DZIECKA



Ty znasz najlepiej swoje dziecko i wiesz, 

przed czym warto je chronić. Daj mu 

najlepszą ochronę na cały rok: w szkole, 

domu, środkach transportu i podczas 

uprawiania sportów.

 Pakiet NNW20 Pakiet NNW50 Pakiet NNW100

suma ubezpieczenia 20 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku  
od 1% do 100% sumy ubezpieczenia według tabeli oceny norm uszczerbku

1% = 200 zł 1% = 500 zł 1% = 1000 zł

Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 10 000 zł 25 000 zł 50 000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku 750 zł 750 zł 750 zł

Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa 750 zł 750 zł 750 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku, 
płatny od 1. dnia pobytu

–
100 zł za dzień pobytu  

(do 180 dni)
100 zł za dzień pobytu  

(do 180 dni)

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu  
w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku

–
100 zł za dzień pobytu  

(do 14 dni)
100 zł za dzień pobytu  

(do 14 dni)

Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja  
i pokrycie kosztów opiekuna dla ubezpieczonego dziecka

– do 1000 zł do 1000 zł

Świadczenia assistance po wypadku – pomoc w powrocie do zdrowia, w tym 
świadczenia takie jak: wizyty u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, 
wizyta pielęgniarki, rehabilitacja, transport medyczny, tomografia, rezonans

– TAK TAK

Organizacja i pokrycie kosztów operacji ortopedycznych  
i plastycznych związanych z wypadkiem

– – do 10 000 zł

Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

Pakiet wsparcie w chorobie, w tym poważne zachorowanie  
( jednorazowa wypłata 10 000 zł w razie choroby dziecka)  

oraz świadczenie assistance – pomoc w chorobie
opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

UBEZPIECZENIE STREFA NNW DLA DZIECKA W ALLIANZ

–  kompleksowa pomoc, którą dopasujesz 

do potrzeb swojej rodziny  

 –  całoroczna ochrona dla dzieci od 1. aż do 

20. roku życia (jeśli się uczą)

 –  odszkodowanie po wypadku w Polsce, 

za granicą, w szkole, poza nią, w trakcie zajęć 

sportowych

 –  więcej niż wypłata pieniędzy, czyli świadczenia 

assistance i usługi medyczne

 –  zniżka 10% przy zakupie na strefaNNW.pl 

(kod zniżkowy na odwrocie)

 –  zawarcie ubezpieczenia w kilka minut

PAKIETY DOSTĘPNE NA STREFANNW.PL



SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM AGENTEM, 
JEŚLI SZUKASZ INNEGO UBEZPIECZENIA

Niniejszy materiał reklamowy dotyczy ubezpieczeń oferowanych przez TUiR Allianz 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, 

KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, kapitał zakładowy: 

377 241 000 zł (wpłacony w całości).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób 

ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia 

regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone na stronie 

www.allianz.pl), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu 

ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności oraz warunków wypłaty 

i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Wejdź na strefaNNW.pl 

1. Wybierz zakres ubezpieczenia 

i uzupełnij dane

2. Wpisz kod zniżkowy i opłać składkę 

za wybrany pakiet

3. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia 
prześlemy na Twój adres e-mail

MATERIAŁ REKLAMOWY

-10% kod zniżkowy
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             EWA KLAWIKOWSKA 

                 tel. 601 610 837
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