
Twoje Dziecko
Ubezpieczenie grupowe NNW na rok 2020/2021III
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Ubezpieczenie ważne

przez cały rok
na całym świecie

Ochrona dziecka
gdziekolwiek będzie:

w szkole w domu, podczas ferii,
na zajęciach pozalekcyjnych, sportowych

I

Zakres Ubezpieczenia

zadowalający

29
zł/rok

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
(łączne świadczenie do wypłaty)~ -- - -- ~-- - - -
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
-- - ~ --",._,-_._- -~-_. -
Trwały uszczerbek na zdrowiu
(za 1% uszczerbku wypłacimy)

Pobyt w szpitalu po nagłym zachorowaniu
także w przypadku zakażenia koronawirusem

Pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku
- --- - - --
Koszty leczenia
_."._. _._-~ ._- .•. -----
Koszty rehabilitacji
--- -----

Koszt operacji plastycznych
- - ._--- ~ ---
Koszt odbudowy stomatologicznej
( ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni)

- - -
Koszt odbudowy stomatologicznej
( ubezpieczony nie przebywał w szpitalu) na każdy ząb stały

- - - "--

Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego
dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku- --
Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia użądlenia
przez owady (np. osę pszczołę, kleszcza) lub pogryzienie
przez psa (jeżeli ubezpieczony przebywał w szpitalu
min. 24 h)

Assistance (szybka pomoc dla Twojego Dziecka
w trudnych sytuacjach po wypadku)
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Dostęp do
ubezpieczenia online
dzięki czemu sprawdzisz

co zawiera polisa
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PODSTAWA PRAWNA: Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków "Twoje Dziecko" 02(2019 OKRES UBEZPIECZENIA: l rok ZAKRES UBEZPIECZENIA:
uczniowie Placówek Oświatowych, Wypłacamy świadczenie za pobyt w szpitalu do 30 dni w okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego. Niniejszy materiał marketingowy nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,



Assistance
Szybka pomoc dla Twojego Dziecka w trudnych sytuacjach po wypadku

Nazwa świadczenia assistance Zakres pomocy

Wizyta pielęgniarki • do 3 wizyt w okresie ubezpieczenia
• wizytę pielęgniarki zaleca lekarz

Pomoc psychologa • do 500 zl
• organizacja i pokrycie kosztów wizyty psychologa

Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji
• 10 godzin zegarowych
• do 800 zl
(pobyt w szpitalu min. 3dni)

Jak skorzystać z szybkiej pomocy?
Centrum Alarmowe Assistance

+48225574444

@ w całej Polsce o 24 godziny na dobę 555 7 dni w tygodniu

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możesz zgłosić całkowicie online

1. Zaloguj się w serwisie MojaAviva na aviva.pl
2. Przygotuj dokumenty
3. Wypełnij wniosek w serwisie
4. Złóż wniosek online i poznaj proponowaną wysokość wypłaty

MojaAviva
jest też Twoja

t:lMvPiW-

Za pomocą serwisu online MojaAviva możesz:
zarządzać swoim ubezpieczeniem online
sprawdzić co zawiera polisa
dokonać płatności za polisę
złożyć wniosek o wypłatę z ubezpieczenia

U nas wszystkie ubezpieczenia mają jeden adres, a dostęp do nich to pikuś. Pan Pikuś!

Skontaktuj sięz Agentem:

POśREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
mgr Małgorzata Kowałewsk«

80-106 Gdęńsk-Pneróbka, ul. BaJkI 18
- ,kom,~

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa NIP: 5260209998 Nr KRS 0000009857, aviva.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 59 360 000 zł Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł



Grupowe Ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko•

Drogi Rodzicu!
Twoje dane osobowe, które przekażesz nam w deklaracji przystąpienia Twojego Dziecka do ubezpieczerąa
grupowe NNW na rok szkolny 2020/2021 pozwolą na:

Twój nr PESEL -szybką identyfikację polisy Twojego Dziecka w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu
nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku

Twój nr telefonu i adres e-mail -szybki i bezpośredni kontakt Twojego opiekuna Aviva w przypadku
nieszczęśliwego zdarzenia

Uruchomienie serwisu internetowego MojaAviva, w którym:
• pobierzesz certyfikat uczestnictwa dziecka w ubezpieczeniu
• zgłosisz zdarzenie objęte ubezpieczeniem całkowicie online
• masz dostęp do Twoich inwestycji, emerytur i ubezpieczeń w jednym miejscu
• będziesz miał dostęp do pakietów atrakcyjnych zniżek
• dokonasz płatności jednym kliknięciem To Proste!

Unikalne rozwiązanie!
Podając swoje dane osobowe - możesz zgłosić zdarzenie całkowicie online
za pośrednictwem serwisu internetowego MojaAviva przez 24/7

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP: 5260209998, Nr KRS 0000009857
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 59 360 000 zł, Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł

Ubezpieczenie grupowe NNW Twoje DZiecko dla uczniów i przedszkolaków strona l z l



Twoje Dziecko
OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2020/2021 -AV1VA

•

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej stanowi dodatkowe ryzyko do oferty
NNW Twoje Dziecko dla Placówek Oświatowych

Zakres Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
dla Placówek Oświatowych:

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z działalnością Placówki Oświatowej i posiadaniem mienia

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora Placówki Oświatowej

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z wykonywaniem zawodu Nauczyciela lub Wychowawcy w Placówce Oświatowej

OC pracodawcy - szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z wypadku przy pracy

OC za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich (Klauzula nr 6)

OC organizatora imprez (Klauzula nr 8)

OC wzajemna - szkody osobowe lub rzeczowe pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem (Klauzula nr 16)

OC za szkody w dokumentach - szkody powstałe w wyniku zaginięcia, utraty lub zniszczenia dokumentów

OC szatni szkolnej - szkody rzeczowe w szatni szkolnej

100000 zł
najedno

i wszystkie zdarzenia

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przyjęte Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych s. A.
z dnia 22 grudnia 2016 roku z dnia 22.12.2016 roku

Składka
1. 150 PLN przy założeniu, że w Placówce Oświatowej pracuje do 25 Nauczycieli lub Wychowawców

(bez względu jaką część etatu posiadają szkole)
2. 200 PLNjeżeli w Placówce Oświatowej pracuje więcej niż 25 Nauczycieli lub Wychowawców

(bez względu jaką część etatu posiadają szkole)

Zakres terytorialny: Polska
Okres ubezpieczenia: l rok od daty zawarcia polisy
Suma gwarancyjna: 100000 zł na jedną i wszystkie szkody
Franszyza: franszyza redukcyjna 30 zł na szkody rzeczowe w szatni

podli mit: 1000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia za szkody rzeczowe związane
z prowadzeniem szatni szkolnej

Uwaga: Oferta OC dla Placówek Oświatowych bez możliwości modyfikacji zakresowej oraz bez możliwości samodzielnego
ofertowania
Ubezpieczeni: dyrektor, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy administracyjni szkoły

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz
zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy
zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu,
w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności
Towarzystwa oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych. Dokumenty
dostępne są na stronie www.aviva.pl. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można
uzyskać na infolinii Aviva (tel. 22 557 44 44) oraz u jego agentów ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z Agentem:

Oferta na wyłączność przeznaczona dla przedstawicieli Avivy


