
   lub zeskanuj 
kod QR →

MATERIAŁ REKLAMOWY

STREFA NNW
SZKOLNE
Okres nauki to czas poznawania własnych możliwości 
i przekraczania granic. Dlatego Strefa NNW szkolne w Allianz 
wychodzi zakresem ochrony daleko poza szkołę.  
Tak na wszelki wypadek!

OFERTA  
DLA STUDENTÓW

Powyższych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały prezentowane są jedynie w celach 
informacyjnych i dotyczą ubezpieczenia Strefa NNW szkolne z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną 
odpowiedzialność Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane 
spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz zawierają Ogólne warunki ubezpieczenia Strefa NNW szkolne zatwierdzone uchwałą Zarządu 
TUiR Allianz Polska S.A. nr 31/2021 obowiązujące od 27 maja 2021 r., dostępne u agenta ubezpieczeniowego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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).

organizujemy 
i pokrywamy koszty 

usług assistance 
i usług medycznych

wypłata świadczenia 
za pobyt w szpitalu 
w wyniku nagłego 

zachorowania  
(w tym związanego 

z Covid-19)

4 pakiety 
do wyboru

osoby 
do 25. roku 

życia

sumy 
ubezpieczenia 

od 30 000 zł 
do 50 000 zł

GDY COŚ SIĘ WYDARZY, ZGŁOSISZ TO PROSTO:

   telefonicznie  
224 224 224

   pocztą na nasz adres 
pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Listę dokumentów, których będziemy potrzebować i formularz zgłoszenia szkody 
znajdziesz na allianz.pl
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Ochrona ważna 1.10.2021-30.09.2022 pod warunkiem zgłoszenia się do ubezpieczenia do 29.11.2021

PRZYSTĄP DO UBEZPIECZENIA

  wejdź na link:
 nnwdlaszkoly.pl/standard/V6j41y

https://nnwdlaszkoly.pl/standard/V6j41y



