
PROSTY, 
ELASTYCZNY 

PRODUKT

3 pakiety; ochrona w razie 
wypadków na całym świecie, 
świadczenia assistance w Pol-
sce, poza organizacją i pokry-
ciem kosztów przewozu zwłok 
ubezpieczonego do miejsca 
pogrzebu w Polsce, które re-
alizujemy na całym świecie

możliwość wyboru 
sumy ubezpiecze-
nia od 10 000 zł 
do 100 000 zł

możliwość wyboru świadczeń do-
datkowych, np. poważne zacho-
rowanie oraz świadczenie as-
sistance – pomoc w chorobie

pomoc zespołu 
Help Desk NNW 
przy elastycznym 
dopasowaniu ofer-
ty do potrzeb 
klienta

RÓŻNE FORMY 
ZAWARCIA UMOWY

umowa w formie imiennej 
z linkiem

umowa w formie 
imiennej

umowa w formie bezimiennej możliwość zawar-
cia kilku polis 
w jednej placówce – 
polisy w formie 
imiennej oraz 
z linkiem

RÓŻNI 
UBEZPIECZAJĄCY

placówka oświatowa np. żło-
bek, przedszkole, szkoła, 
uczelnia

osoba fizyczna, 
np. rodzic, opiekun, 
przewodniczący 
rady rodziców

stowarzyszenie, dom dziecka, 
fundacja, klub sportowy

możliwość tworze-
nia grupy otwartej 
w ramach jednej 
polisy

ŁATWA OBSŁUGA 
POLIS

automatyczne zaczytanie li-
sty imiennej do polisy w for-
mie pliku word bądź excel

możliwość wygene-
rowania listy imien-
nej z podziałem na 
warianty dostępne 
w polisie

możliwość samodzielnego anek-
sowania polis w aplikacji 
sprzedażowej

dostępność imien-
nych certyfikatów 
dla ubezpieczonych, 
także w formie 
zbiorczego pliku

WYGODNE 
UBEZPIECZENIE 

Z LINKIEM

automatyczne generowanie 
linków oddzielnie dla ubez-
pieczonych, którzy płacą 
składkę, zwolnionych z opła-
cania składki oraz do ubez-
pieczenia OC dla pracowni-
ków oświaty

cyfrowe kanały 
dystrybucji linków, 
np. social media, 
mailingi, newslette-
ry, intranet szkolny, 
dziennik ucznia, ga-
zetka szkolna, stro-
na www placówki 
oświatowej

wygoda zakupu:
 •  w ofercie 4 warianty 

ubezpieczenia
 •  różne formy płatności on-line 

(agent nie musi zbierać składki)
 •  certyfikat wysyłany na mail 

opłacającego składkę

wygodny i łatwy 
sposób dołączenia 
do ubezpieczenia – 
link ważny 60 dni 
od daty rozpoczę-
cia ochrony

SOLIDNE WSPARCIE 
SPRZEDAŻY

zespół Help Desk NNW
 •  wsparcie sprzedaży i zapy-

tania dotyczące zakresu 
produktu nnw@allianz.com

 •  zapytania dotyczące aktual-
nego statusu zarejestrowa-
nej szkody 
nnw.status@allianz.com

praktyczna funkcja 
„użyj danych” 
w aplikacji sprze-
dażowej, która 
umożliwia łatwe 
powielanie oferty 
specjalnej przygo-
towanej przez  
Help Desk NNW

gotowe materiały marketingowe:
 •  wzór maila do klientów
 •  ulotki produktowe przydatne, 

np. do dystrybucji linka
 •  prezentacje sprzeda żowe
 •  możliwość tworzenia spersona-

lizowanych materiałów marke-
tingowych w przypadku dużych 
klientów instytucjonalnych

szkolenia produkto-
we prowadzone 
przez zespół 
wsparcia sprzedaży 
NNW – możliwość 
organizacji szkoleń 
zgodnie z indywi-
dualnymi potrzeba-
mi danego zespołu
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MATERIAŁ REKLAMOWY

Strefa NNW Szkolne – proste 
ubezpieczenie, zawarcie i obsługa



Powyższych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały prezentowane są jedynie w celach informacyjnych i dotyczą 
ubezpieczenia Strefa NNW szkolne z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną odpowiedzialność Allianz w postaci określonej sumy 
ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, 
w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz zawierają Ogólne warunki ubezpieczenia Strefa NNW szkolne zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 31/2021 obowiązujące od 27 maja 2021 r., dostępne u agenta 
ubezpieczeniowego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

PROSTY KONTAKT
SZYBKA POMOC
WYSOKA JAKOŚĆ OBSŁUGI

W razie szkody lub wypadku
+48 224 224 224 
czynny 24/7

Help Desk NNW:
tel. +48 22 522 26 47
e-mail: nnw@allianz.com
czynny od pon. do pt. 8:00-18:00


