ZGŁOŚ SZKODĘ Z PRODUKTU
STREFA NNW

Po wysłaniu maila na wskazany
powyżej adres zgłoszenia
roszczenia, zwrotnie otrzymasz
wiadomość z podanym numerem
Twojego zgłoszenia.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć na jakim
etapie rozpatrywana jest Twoja
szkoda, napisz do nas na adres:
nnw.status@allianz.com
(w temacie maila wpisz koniecznie
numer Twojego zgłoszenia, który od
nas otrzymałeś)

Telefonicznie
Centrum Operacyjne 224 224 224
Za pośrednictwem adresu e-mail
pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Dołączając:
•

Wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody

•

Kompletną dokumentację medyczną wraz z opisem
zdarzenia (karta informacyjna z przebiegu leczenia/historia
choroby)

•

Numer rachunku bankowego, na który będziemy mogli
przekazać wypłatę świadczenia w przypadku akceptacji
roszczenia

•

Protokół BHP od pracodawcy/karta wypadku – tylko w
przypadku wystąpienia szkody w miejscu pracy, w drodze do
i z pracy

W przypadku ewentualnych pytań lub
niejasności skontaktuj się ze swoim
opiekunem w Allianz:

MATERIAŁ REKLAMOWY
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), 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: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870,
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1
Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane
jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu
się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym zakres,
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Allianz, określone są w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia „Strefa NNW
zawodowe” zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 94/2019 wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr
129/2019, które dostępne są na stronie www.allianz.pl lub u agenta.
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Masz szkodę z tytułu
NNW?
W prosty sposób zgłoś
ją do nas:

