Karta Produktu Ubezpieczeniowego
Grupowe ubezpieczenie Assistance Dziecięcy
Dokument zawierajacy informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiebiorstwo: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie grupowe (Dział II, grupa 18)
Ubezpieczający: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy udzielonej
Ubezpieczonemu Dziecku w razie zajścia nieszczęśliwego
wypadku w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenia i limity świadczeń
W ramach Assistance Dziecięcego Ubezpieczyciel - w razie
zajścia Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczonego Dziecka pokrywa koszty oraz organizuje:
 Wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (do 600 zł);
 Transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki
medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca
zamieszkania (do 500 zł);
 Wizytę członka rodziny w przypadku Hospitalizacji
Ubezpieczonego Dziecka (do 800 zł);
 Proces rehabilitacyjny Ubezpieczonego Dziecka (do 800
zł);
 Zakup i transport sprzętu rehabilitacyjnego (do 300 zł);
 Opiekę nad dzieckiem w związku z Nieszczęśliwym
wypadkiem lub Hospitalizacją Ubezpieczonego Dziecka
(do 800 zł);
 Pomoc
psychologa
w
przypadku
Hospitalizacji
Ubezpieczonego Dziecka (do 500 zł);
 Korepetycje dla dziecka w przypadku co najmniej 10dniowej nieobecności Ubezpieczonego Dziecka w szkole
(do 800 zł);
 Zajęcia z prywatnym rehabilitantem lub trenerem.
Dodatkowo Ubezpieczonemu przysługuje dostęp do:
 Infolinii medycznej, w ramach której może uzyskać
informacje w zakresie m.in.:
o państwowych i prywatnych placówek
służby zdrowia w razie Nieszczęśliwego
Wypadku;
o działania leków i skutków ubocznych;
o placówek
prowadzących
zabiegi
rehabilitacyjne;
o aptek czynnych całą dobę.
 Infolinii „Twoje dziecko”, w ramach której może uzyskać
informacje w zakresie m.in.:
o oferty edukacyjnej szkół i uczelni w
Polsce i za granicą;
o kursów języków obcych;
o oferty klubów sportowych i basenów.
 Infolinii „Baby concierge”, w ramach której zostanie
zapewniona organizacja m.in.:
o zakupu i dostarczenia zabawek i
artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt;
o rezerwacji biletów na koncerty lub
wydarzenia sportowe dla Dziecka;
o odwiedzin Dziecka przez klauna w czasie
choroby.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje m.in.:




świadczeń i usług medycznych w następstwie
nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza
terytorium Polski;
transportu do poradni rehabilitacyjnej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia
ubezpieczeniowe, które zostały spowodowane lub
zaszły w następstwie m.in.:
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działań wojennych, stanu wojennego;
czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy,
aktach terroryzmu, rozruchach i zamieszkach;
udziału Ubezpieczonego dziecka w następujących
aktywnościach sportowych o ryzykownym charakterze:
sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, wspinaczka
wysokogórska i skałkowa, nurkowanie, speleologia,
sporty walki, skoki na linie, skoki do wody, skoki
spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, loty
balonem lub sterowcem,
samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę,
niezależnie od stanu poczytalności;
wad wrodzonych;
opóźnienia świadczenia Ubezpieczyciela wskutek
strajków, niepokojów społecznych, zamieszek, aktów
terroryzmu,
sabotażu,
wojny,
wojny
domowej,
promieniowania radioaktywnego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
W przypadku zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony powinien
niezwłocznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym, tel. 0 22 563 12 51 lub 0 22 383 22 51 i postępować zgodnie z
dyspozycjami.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa 1 rok, rozpoczyna się w dniu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową NationaleNederlanden w ramach Umowy dodatkowej i jest automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
a) w dniu zgłoszenia przez Nationale-Nederlanden wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Grupowego Ubezpieczenia, o ile
wystąpienie nastąpiło przez zajściem Nieszczęśliwego Wypadku,
b) zakończenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Dodatkowej lub Umowy Głównej – w związku z jej
wypowiedzeniem lub wygaśnięciem,
c) odstąpienia od właściwej Umowy głównej lub Umowy dodatkowej zawartej z Nationale-Nederlanden,
d) w dniu śmierci Ubezpieczonego Dziecka
- w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi wcześniej.

