
Informacje szczegółowe:   

Uprawianie sportów w ramach przynależności do klubów – regularne treningi w ramach klubów, 

związków, organizacji i sekcji sportowych następujących dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, krykiet, 

golf, squash, pływanie (z wyłączeniem nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu), tenis 

ziemny i stołowy, strzelectwo, gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, żeglarstwo (z 

wyłączeniem morskiego), piłka wodna i ręczna, siatkówka, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, 

wrotkarstwo i wszystkie jego odmiany, jazda na deskorolce, taniec, koszykówka, wioślarstwo, 

narciarstwo wodne, szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, hokej na lodzie, hokej na trawie, 

piłka nożna, trekking, narciarstwo i wszystkie jego odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, 

kolarstwo, judo, karate.   

Główne zalety Ubezpieczenia z Klasą: 

• ponosimy odpowiedzialność za zdarzenia 24 godziny na dobę w kraju i zagranicą 

• koszty leczenia ponosimy wyłącznie na terytorium RP - wypadek może zdarzyć się na całym świecie; 

• wypłata świadczenia za sam fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez konieczności 
powoływania komisji lekarskiej ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji 
medycznej; 

• możliwość zgłaszania online roszczenia  – wystarczy wypełnić krótki formularz i załączyć zeskanowane 
dokumenty (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego komputera z dostępem do Internetu) 

• gwarantujemy szybką i sprawną wypłatę świadczenia; 

• nowoczesne, przejrzyste i szczegółowe tabele oceny uszczerbku na zdrowiu (tabela rekomendowana 
 przez Polską Izbę Ubezpieczeń) 

• świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa  wypłata nie jest uwarunkowana pobytem w szpitalu-  
 płacimy za sam fakt pogryzienia skutkującego opracowaniem chirurgicznym 

• świadczenie z tytułu ukąszenia prze owady- wypłata przy pobycie przez 1 dzień w szpitalu, 

• 1% świadczenia z tytułu utraty  zęba mlecznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 

• wypłata za  wizytę lekarską 60 zł, po zaistnieniu wypadku nie  skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu; 

• gwarantujemy transport z miejsca wypadku do lekarza oraz do domu; 
 

OWU dostępne w  sekretariacie szkoły w formie papierowej  oraz  na stronie internetowej 

placówki oświatowej  lub na www.allianz.pl 

Z tytułu zawartego ubezpieczenia  grupowego NNW  dla Rodziców dzieci przysługują dodatkowe 

zniżki na ubezpieczenia nieruchomości, komunikacyjne oraz  życie indywidualne.  

 

W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji. 

RCD Gdynia ul. Śląska 47: 81-310 Gdynia 

Arkadiusz Woźniak  

501 083 247  lub akadiusz.wozniak2@port.allianz.pl 

Wioletta Bieschke 

506 171 891 lub wioletta.bieschke@port.allianz.pl 

http://www.allianz.pl/
mailto:akadiusz.wozniak2@port.allianz.pl


 

      

 

 
 

 

 

 


