Propozycja Ubezpieczenia NNW w TUiR Allianz Polska SA osoby dorosłe
1

Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

10 000 zł

2

Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

20 000 zł

3

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

4

Przeszkolenie zawodowe inwalidów

2 500 zł

5

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

400 zł

6

Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu)

20 zł

7

Koszty leczenia - zakres rozszerzony

1 000 zł

.

Świadczenia opiekuńcze :
9

wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego

10 dostarczenie do miejsca pobytu Ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza
11 organizacja w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży szkolnej prywatnych lekcji w przypadku przebywania Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni

1 000 zł

12 organizacja opiekunki dla dzieci w przedszkolach i żłobkach
13 opieka psychologa dla osób dorosłych
14 informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania

bez limitu

15 informowanie o czynnych przez całą dobę aptekach na terenie RP;

bez limitu

16 informacje na temat profilaktyki zachorowań na grypę

bez limitu

17 informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży itp.

bez limitu

18 informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne

bez limitu

19 informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny;

bez limitu

20 informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych

bez limitu

21 informacje o dietach, zdrowym żywieniu;

bez limitu

22

grupy wsparcia: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc domowa, chore dzieci, choroba nowotworowa, cukrzyca, otyłość, anoreksja, bulimia, zawał serca, kobiety w
trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki, mastektomia, depresja;

23 informacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne;

bez limitu
bez limitu

dostęp do infolinii medycznej – polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum Operacyjnego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz
istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania.

bez limitu

pomoc medyczną za granicą w razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego lub czasowego
zameldowania Ubezpieczonego. Allianz gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu
25
lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Odpowiedzialność Allianz
ograniczona jest do dwóch wizyt w ciągu okresu ubezpieczenia.

200 euro

SKŁADKA ROCZNA ZA 1 OSOBĘ

30,00 zł

24

