
 

 

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że z nowym rokiem szkolnym 2020/2021  w placówce KOLUMB Kraina Małego 

Odkrywcy w Kórniku zostało wprowadzone ubezpieczenie dla dzieci przez firmę Allianz Polska SA.  

Polisa obejmuje: 

 Suma ubezpieczenia – 15.000 zł 

 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Wypadku – 150 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu 

 Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku – do 2.250 zł 

 Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku – 400 zł 

 Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta – 400 zł  

 Pobyt w Szpitalu w wyniku Wypadku - 37 zł / dzień pobytu w szpitalu, maks. 180 dni 

 Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/ hotelu w przypadku pobytu 
ubezpieczonego Dziecka w szpitalu w wyniku wypadku – do 100 zł / maks. 14 dni na 1 
wypadek 

 Świadczenia assistance po wypadku – do 2.000 zł na 1 wypadek, z uwzględnieniem 
limitów zawartych w OWU 

 Powtórna opinia medyczna Odpowiadamy za 1 zdarzenie. Organizujemy i pokrywamy 

koszty ekspertyzy lekarza specjalisty oraz wskazujemy zagraniczne ośrodki medyczne 

zajmujące się danym poważnym zachorowaniem. 

 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji – 200 zł, odpowiadamy za 1 zdarzenie 

 Ochrona Ubezpieczonego dziecka w sieci - odpowiadamy za 2 zdarzenia. Zapewniamy 

pomoc w usunięciu niepożądanych treści, wsparcie psychologa oraz informacje o 

możliwościach obrony swoich praw w postępowaniu sądowym. 

 Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku – 7.500 zł 

Pomagamy, gdy ubezpieczone dziecko dozna urazu ciała w wyniku wypadku – także w wyniku 

uprawiania wyczynowo sportu. Wypłacamy świadczenie zgodnie z tabelą norm oceny stopnia 

uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. 

Okres ubezpieczenia od 01.09.2019 do 31.08.2020, ubezpieczenie jest całodobowe i działa na całym 

świecie. 

Numer polisy: 805-20-606-00002331 

Wypłata świadczenia następuje za fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną - ocena uszczerbku 

na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej, bez powoływania komisji lekarskiej. 

Ubezpieczyciel gwarantuje, także zniżki dla osób ubezpieczonych na inne rodzaje ubezpieczeń np. 

ubezpieczenia majątkowe (dom, mieszkania, samochód,  mienie prywatne, itp.). 

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną proszę o kontakt z dyrekcją żłobka lub osobą 

obsługującą ubezpieczenie: 

 

Katarzyna Strykowska  

Agent Ubezpieczeniowy 

kom. 509 211 394 

katarzyna.strykowska@port.allianz.pl 

https://www.facebook.com/allianz.strykowska/ 


