29 1240 6960
3014 0110 0715 4724

UBEZPIECZONY: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL,
ADRES ZAMELDOWANIA, NUMER TELEFONU
KOMÓRKOWEGO

SKŁADKA TRENER SENIORALNY

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE TRENER SENIORALNY

3 0 0 0

Oferta obowiązkowego ubezpieczenia od
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
w czasie zajęć z Trenerem Senioralnym 2020/2021.

UBEZPIECZONY: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL, ADRES ZAMELDOWANIA, NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO

TRZYDZIEŚCI ZŁOTYCH 00/100

29 1240 6960 3014 0110 0715 4724

AKTYWNIE I ZDROWO
NA JESIEŃ?
UBEZPIECZ SIĘ
I POCZUJ ZNOWU
WIOSNĘ!

Ćwicz z całych sił
i czuj się bezpiecznie.
Całe życie jest jak taniec - czasami może powinąć
się noga. Możesz być przygotowany na potknięcie.
Ubezpiecz się na zasadach specjalnej oferty
przygotowanej tylko dla uczestników zajęć
z Trenerem Senioralnym.

Jak opłacić składkę?
Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki załatwisz
w podskokach. Wystarczy, że zrobisz przelew internetowo
lub na poczcie. W tytule KONIECZNIE podaj: imię i nazwisko,
PESEL, adres zameldowania i numer telefonu komórkowego
oraz dopisek: Składka z ubezpieczenie - Trener Senioralny
Przed opłaceniem składki zapoznaj się z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia (OWU), które są dostępne na
stronie pzu.pl lub www.fundacja.awf.poznan.pl w zakładce
„Ubezpieczenia”
Zachowaj dowód wpłaty albo potwierdzenie przelewu
– to dowód, że się ubezpieczyłeś. Jesteś na mecie!
Jak funkcjonuje ochrona?
Ochrona rozpoczyna się od następnego dnia po opłaceniu
składki. Polisa ważna jest w okresie od 01.10.2020 r. do
30.09.2021 r. Im później opłacisz składkę tym krótszy będzie
twój okres ochrony. Zdarzenia wynikłe przed opłaceniem
składki nie będą rozpatrywane.

obowiązuje na wszystkich zajęciach
od 01.10.2020 r. – 30.09.2021 r.
Suma ubezpieczenia NNW: 30 000zł
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego: 15 000zł
Zwrot kosztów leczenia: do 3 000zł

Jak zgłosić szkodę?
Wszystkie niezbędne informacje, w tym numery polis
i zakres ubezpieczenia, znajdziesz na stronie fundacja.
awf.poznan.pl w zakładce „Ubezpieczenia”. Informacja
o numerze polisy podana jest również w gablocie przed
biurem Fundacji AWF (ul. Królowej Jadwigi 27/39, pokój 35,
wejście C – budynek główny). Przygotuj wszystkie swoje
dokumenty a następnie zadzwoń pod numer 801 102 102
albo wejdź stronę pzu.pl i postępuj zgodnie z instrukcją
zgłaszania szkody

TYLKO 30 ZŁ!

UBEZPIECZ SIĘ!

Ubezpieczenie NNW podczas zajęć
z Trenerem Senioralnym:

Składka ROCZNA – 30 zł

