NNW
Grupowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie dedykowane dla:
•

Pracowników

•

Członków Jego Rodziny (dzieci bez względu na wiek, współmałżonka/partnera, rodziców, teściów,
rodzeństwa)

•

możliwość ubezpieczenia członków rodziny bez konieczności ubezpieczenia samego Pracownika

•

ochrona w pełnym zakresie do 75 roku życia pod warunkiem, że Pracownik nadal pracuje

•

możliwość wyboru wariantów ubezpieczenia dla poszczególnych osób

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
WI

Suma ubezpieczenia
W II

30 000,00 zł

50 000,00 zł

30 000,00 zł

50 000,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

do 4 500,00 zł

do 7 500,00 zł

do 4 500,00 zł

do 7 500,00 zł

Śmierć ubezpieczonego
Trwały uszczerbek na zdrowiu
jeżeli inwalidztwo wynosi 100%
Trwały uszczerbek na zdrowiu
za 1% uszczerbku
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów
ortopedycznych
i
środków
pomocniczych
Zwrot
kosztów
przeszkolenia
zawodowego na terytorium RP
Zwrot kosztów leczenia
(np. za: wizyty lekarskie, leczenie
ambulatoryjne,
leczenie
szpitalne,
zabiegi, badania, transport, rehabilitację)

Świadczenia Assistance

brak

zgodnie z OWU*

do 10 000,00 zł

1. Pomoc medyczna (do 2.000 zł)
2. Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna (do 300zł/500zł),
3. Pomoc psychologa (do 1.500 zł)
4. Pomoc domowa po hospitalizacji (do 500 zł)
5. Organizacja opieki nad dziećmi i osobami
niesamodzielnymi (do 500 zł )
6. Organizacja opieki nad psami i kotami (do 300 zł)
7. Infolinia medyczna

Składka miesięczna od osoby

5 zł

1

10 zł

NNW
Grupowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
•

ubezpieczenie NNW działa 24h na dobę przez 365 dni w roku na całym świecie

•

całkowity brak okresów karencji

•

NOWOŚĆ: zakres rozszerzony o szkody powstałe wskutek uprawiania sportów wysokiego
ryzyka poprzez brak zastosowania wyłączenia § 7 ust. 1 punkt 11 Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia z odpowiedzialnością od dnia 1 lutego 2017 roku1

•

łatwy dostęp do lekarzy orzeczników na terenie całej Polski

•

zgłaszanie roszczeń za pośrednictwem infolini PZU tel. 801-102-102 oraz www.pzu.pl lub za
pośrednictwem brokera Aon Polska Sp. z o.o.

*

w przypadku wariantu W II zwrot kosztów leczenia (m.in. poniesionych za granicą) będących

następstwem nieszczęśliwego wypadku zostaną zwrócone na podstawie przedstawionych rachunków
zgodnie z OWU do wysokości limitu (do 10 000,00 zł)

Pracownik wyrażający chęć dodatkowej ochrony w Opcji – „NNW” lub ubezpieczenia w tej
opcji członków swojej rodziny, wypełnia deklarację zgody dla każdej osoby przystępującej do
ubezpieczenia
1

sporty wysokiego ryzyka – następującą aktywność sportową, której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często
zagrożenia życia: a) sporty motorowe lub motorowodne (sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub siła pociągowa), b) szybownictwo,
baloniarstwo, skoki ze spadochronem, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, c) wspinaczkę wysokogórską, skalną i skałkową, speleologię
przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającą użycia takiego sprzętu, d) rafting i wszystkie jego odmiany, e) nurkowanie przy użyciu specjalistycznego
sprzętu (scuba diving), nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, f) żeglarstwo morskie, śródlądowe, deskowe: surfing, windsurfing i
wszystkie jego odmiany, g) jazdę na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, h) narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne,
freestyle, i) snowboarding ekstremalny: freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe, j) airboarding, snake gliss, snowkite,
snowtrikke, snowblades, supershorties, boardercross, snowscooting, icesurfing, k) skoki na gumowej linie, jumping, jumping B.A.S.E., l) sztuki walki i sporty obronne, m) jeździectwo,
n) kolarstwo górskie, downhill, o) udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej lub pneumatycznej, p) uczestniczenie w wyprawach surwiwalowych lub wyprawach do
miejsc wymagających użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi: pustynia, góry
powyżej 2500 m n.p.m., busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne;

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących
Programu Ubezpieczenia NNW
prosimy o kontakt
z Brokerem AON Polska Sp. z o.o.
e-mail: ubezpieczenia.pracownicze@aon.pl
tel. 22 378 79 00
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