OFERTA UBEZPIECZENIA NNW
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Oferta UNIQA wyłoniona jest w drodze postępowania konkursowego lub przetargowego.

PEŁEN ZAKRES
TO AŻ

16

Do wyboru masz 4 warianty ubezpieczenia.
Każdy z wariantów ma w zakresie ochronę
w trakcie pełnej aktywności sportowej.

nnw24.pl

RÓŻNYCH ZDARZEŃ
UBEZPIECZENIOWYCH

W ofercie są:
Trwały uszczerbek na zdrowiu, czyli każde zdarzenie wypadkowe skutkujące trwałym uszczerbkiem.
Zwrot kosztów leczenia po wypadku i rehabilitacji.
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych po wypadku.

Twoje dziecko
zyskuje ochronę,
Ty zyskujesz
spokój.

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego po wypadku.
Ryczałt za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku i w wyniku choroby.
Wystąpienie nowotworu.

W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PROGRAMIE
wejdź na stronę:
nnw24.pl

lub

zadzwoń:

(71) 777 04 11

501 359 303

(58) 766 75 05

(17) 777 62 57

Szkodę zgłosisz przez stronę
lub bezpośrednio u ubezpieczyciela TU Uniqa S.A
INFOLINIA
(42) 66 66 500 oraz 801 597 597

e-mail
centrum.pomocy@uniqa.pl

COVID-19

Oferta
na rok szkolny
2020/2021

W naszej ofercie ryzyko pobytu w szpitalu w wyniku choroby
obejmuje zdarzenia związane z COVID-19.
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MOŻESZ ZAKUPIĆ UBEZPIECZENIE NNW NA DWA SPOSOBY:

1

2

LUB

Wypełnić tą deklarację

Wejść na stronę www.nnw24.pl

i zostawić w szkole lub

i tam wypełnić deklarcję

przedszkolu wraz ze składką

oraz opłacić składkę
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nnw24.pl

PESEL
dziecka

Wybierz wariant: ( zaznacz X )

WARIANT 1

30 zł

WARIANT 2

50 zł

WARIANT 3

70 zł

WARIANT 4

120 zł

Czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna

Data

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez placówką oświatową mojego dziecka danych osobowych (imię i nazwisko dziecka, PESEL
dziecka, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) dla potrzeb niezbędnych do przystąpienia do umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, imię i nazwisko przedstawiciela
ustawowego) przez Supra Brokers S.A. we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do przystąpienia do umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci i młodzieży.
3. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Supra Brokers S.A. we Wrocławiu do TU Uniqa S.A. w Warszawie i przetwarzanie przez TU Uniqa S.A. w
Warszawie danych osobowych (imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) zgodnie z niniejszą deklaracją w
celu niezbędnym do obsługi i wykonywania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.
4. Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU
Uniqa S.A.z dnia 13 sierpnia 2018 r. i mają zastosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 października 2018 r. (”Ogólne Warunki
Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości
i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.
5. Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy(ma), że
dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
6. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez TU
Uniqa S.A., zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej TU Uniqa S.A. obsługującej klientów w
następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo b) ustnie - telefonicznie poprzez
Uniqa TU S.A. Kontakt (nr tel.: 42 66 66 500) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej TU Uniqa S.A. obsługującej klientów. TU Uniqa S.A.
udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w
szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby ﬁzycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na
wniosek tej osoby.
7. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny TU Uniqa S.A. jako Administratora Danych Osobowych”.
8. Niniejsze oświadczenia składam dobrowolnie.
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Imię i nazwisko dziecka
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