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DBAJ 
O PRACOWNIKÓW, 
ZADBASZ O FIRMĘ

Opieka zdrowotna to bardzo cenione 
świadczenie pracownicze. Dzięki temu 
narzędziu możesz wpływać na efektywność 
pracowników, obniżać ich absencję i podnosić 
zaangażowanie w pracę. Pomoże Ci w tym 
Allianz Opieka Zdrowotna.

JAK SIĘ WYRÓŻNIĆ  
I ZBUDOWAĆ TRWAŁE RELACJE Z PRACOWNIKAMI

Gdy zapewniasz swoim pracownikom możliwość 
korzystania z opieki zdrowotnej, usprawniasz 
funkcjonowanie firmy i budujesz wizerunek so-
lidnego pracodawcy. Twoja firma osiąga rów-
nież inne korzyści, które wynikają z tego, że:
 •  rośnie poziom zaufania pracowników i zaan-

gażowania w pracę – opieka medyczna to dla 
nich jeden z kluczowych atutów miejsca pracy;

 •  rośnie poziom lojalności kadry pracowniczej 
i związanie pracownika z firmą;

 •  oszczędzasz czas pracowników – na wizytę 
pracownik umawia się w dogodnych godzi-
nach, nie czekając w kolejce do lekarza;

 •  podnosisz atrakcyjność warunków pracy.

ALLIANZ OPIEKA ZDROWOTNA



CO W PROGRAMIE MOGĄ ZYSKAĆ PRACOWNICY 
I CZŁONKOWIE ICH RODZIN

Allianz Opieka Zdrowotna, w zależności od wa-
riantu ubezpieczenia, zapewnia dostęp do:
 •  wielu specjalistów z różnych dziedzin medycz-

nych (48 specjalizacji), podstawowych i spe-
cjalistycznych badań, wizyt domowych, szcze-
pień w ponad 2000 prywatnych placówkach 
medycznych w całej Polsce,

 •  konsultacji lekarza dyżurnego, konsultacji pro-
fesorskich i recepturowych,

 •  ponad 60 zabiegów ambulatoryjnych,
  •   ponad 280 badań krwi, moczu i kału,
 •  ponad 260 badań USG, RTG, tomografii kom-

puterowej,  rezonansu magnetycznego,
 •  badań czynnościowych, profilaktycznych 

i bakteriologicznych,
 •  usług prowadzenia ciąży i zwrotu kosztów 

uczestnictwa w szkole rodzenia.

W programie do dyspozycji jest 5 wariantów 
ubezpieczenia. Każdy z nich odpowiada na 
inne potrzeby z zakresu opieki zdrowotnej. 
Każdy wariant zawiera dodatkowy pakiet 
świadczeń opiekuńczych, które są dostępne 
przez całą dobę. W razie potrzeby wystarczy 
zadzwonić pod 224 224 224.

Świadczenia te są dostępne na terenie całej Pol-
ski i obejmują m.in.:
 •  zorganizowanie transportu medycznego do 

i z placówki medycznej, w sytuacji, gdy nie ma 
możliwości samodzielnego dotarcia do niej, 

 •  pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych 
i zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

 •  opiekę pielęgniarki po hospitalizacji, pomoc 
domową, pomoc psychologa w trudnych sytu-
acjach losowych.

Gdy dbasz o zdrowie swoich 
pracowników i ich najbliższych, 
wp ływasz na jakość pracy swoich 
pracowników i wyniki finansowe 
firmy. A składkę na ubezpieczenie 
możesz wliczyć w koszty uzyskania 
przychodu.

JAK ZAPEWNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ 
PRACOWNIKOM WPŁYWA NA FINANSE FIRMY 

Program Allianz Opieka Zdrowotna, który za-
pewnia łatwy dostęp do opieki medycznej, 
wpływa na funkcjonowanie firmy i poprawę wy-
dajności pracy.
 •  Szybki dostęp do lekarzy umożliwia wczesne 

rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia – 
dzięki temu skracamy okres niezdolności pra-
cownika do pracy.

 •  Szczepienia przeciw grypie, to dodatkowa 
profilaktyka dla pracowników, która wpływa 
na spadek absencji, a szybki dostęp do spe-
cjalistów zmniejsza tzw. nieefektywną obec-
ność w pracy.

 •  Rehabilitacja dostępna w ramach programu 
jako integralna część procesu leczniczego 
wpływa na przyspieszenie powrotu pracowni-
ka do zdrowia.

 •  Pomoc w wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyj-
nego oraz pokrycie jego kosztów zapewnia 
szybszy powrót do sprawności.

 •  Dostarczenie leków do domu, zwrot ich kosz-
tów po pobycie w szpitalu oraz zorganizowa-
nie transportu do i z placówki medycznej za-
pewniają poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

 •  Zapewnienie bezgotówkowej opieki stomato-
logicznej lub współfinansowanie leczenia po-
przez refundację 30% lub 50% wydatków bar-
dzo podnosi wartość programu.

 •  Pomoc psychologa w trudnych sytuacjach lo-
sowych sprawi, że pracownik będzie mógł 
szybciej powrócić do pełnego zdrowia psy-
chicznego.

 •  Dzięki dodatkowym środkom na leczenie i re-
konwalescencję absencja pracownika po cho-
robie lub wypadku będzie krótsza.

 •  Pomoc finansowa w razie poważnej choroby 
pracownika, pobytu w szpitalu lub potrzeby 
leczenia specjalistycznego to szczególna war-
tość dla pracownika i jego bliskich.



Opieka rehabilitacyjna
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji 
we współpracujących placówkach medycznych. 
Do wyboru są 2 warianty rehabilitacyjne: Rehabili-
tacja 30 (z limitem 30 zabiegów rehabilitacyjnych) 
oraz Rehabilitacja (bez limitu).

Opieka stomatologiczna
Organizacja i pokrycie kosztów leczenia we współ-
pracujących z Allianz placówkach medycznych. 
Umowa obejmuje stomatologię zachowawczą, dia-
gnostykę rentgenowską, chirurgię stomatologiczną.

Stomatologia refundacyjna
Możliwość leczenia w dowolnej placówce stomato-
logicznej na terenie całego kraju. Refundacja kosz-
tów leczenia stomatologicznego w 30% lub 50%.

Zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu
Zwrot kosztów leków, które przepisał lekarz przy 
wypisie ze szpitala, jeśli zostaną wykupione w cią-
gu 6 miesięcy od daty wypisu (do limitu 1000 zł).

Świadczenie dzienne  
w przypadku pobytu w szpitalu
Wypłata dziennego świadczenia za nieprzerwany 
pobyt w szpitalu do 180 dni w wyniku choroby lub 
wypadku. Wypłata świadczenie w podwójnej wy-
sokości, w przypadku gdy pobyt w szpitalu trwa 
nieprzerwanie 180 dni.

Leczenie operacyjne
Wypłata pieniędzy, jeśli zajdzie konieczność prze-
prowadzenia operacji w wyniku wypadku lub cho-
roby. Wysokość świadczenia zależy od grupy, 
do której zakwalifikowana została wykonana ope-
racja.

Chirurgia jednego dnia
Refundacja kosztów zabiegów z zakresu chirurgii 
jednego dnia z listy liczącej aż kilkadziesiąt pozycji.

Rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium
Wypłata jednorazowego świadczenia w przypad-
ku nieprzerwanej 14-dniowej rekonwalescencji na-
stępującej bezpośrednio po minimum 7-dniowym 
pobycie w szpitalu lub w przypadku pobytu w sa-
natorium po przebytym leczeniu szpitalnym.

Leczenie specjalistyczne
Leczenie obejmujące terapię onkologiczną przy po-
mocy chemioterapii w postaci przyjęcia przynaj-
mniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy 
leków chemioterapeutycznych według kla sy fi kac ji 
ATC albo radioterapii, terapię interferonową w za-
kresie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia 
wątroby typu C lub stwardnienia rozsianego, 
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszcze-
pienie rozrusznika serca, ablację, dializoterapię.

Poważne zachorowania
Wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia po-
ważnych chorób w ramach 4 oddzielnych umów 
(łącznie 72 poważne zachorowania):
 •  choroby układu krążenia: m.in. choroby aorty 

brzusznej i piersiowej, kardiomiopatia, masywny 
zator tętnicy płucnej, przeszczep tętnicy płucnej, 
zabiegi kardiochirurgiczne, zawał serca,

 •  nowotwory, choroby układu nerwowego: m.in. 
łagodne guzy, nowotwory, paraliż, stwardnienie 
rozsiane, udar, choroba Parkinsona, choroba 
Huntingtona, choroba Alzheimera, choroba 
Creutzfelda-Jakoba,

 •  zakażenia: m.in. borelioza, bakteryjne zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapa-
lenia wsierdzia, gruźlica, poliomyelitis, wirusowe 
zapalenie wątroby typu B lub C, zapalenie mó-
zgu, zakażenie wirusem HIV,

 •  niewydolność lub znaczne upośledzenie funkcjo-
nowania narządu: m.in. anemia aplastyczna, 
astma o ciężkim przebiegu, całkowita utrata: 
wzroku, słuchu, mowy, kończyn, choroba Le-
śniowskiego-Crohna, cukrzyca typu I insulinoza-
leżna, mukowiscydoza, niewydolność nerek, 
oparzenia, ostra niewydolność wątroby, pierwot-
ne nadciśnienie płucne, pneumonektomia, po-
urazowe uszkodzenie mózgu, przeszczep, prze-
wlekła niewydolność oddechowa, re umato idal-
ne zapalenie stawów, schyłkowa niewydolność 
wątroby, śpiączka, toczeń rumieniowaty układo-
wy, twardzina układowa.

Koszty leczenia za granicą
Opieka medyczna za granicą – pokrycie m.in kosz-
tów: leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, trans-
portu, zakupu niezbędnych lekarstw i wiele innych. 
W przypadku transportu medycznego umowa roz-
szerzona jest o usługi assistance na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Świadczenia opiekuńcze 
dla współubezpieczonych rodziców
Możliwość wykupienia assistance dla łącznie 
4 osób: rodziców pracownika i rodziców jego 
współmałżonka lub partnera.

JAKIE UMOWY DODATKOWE MOŻNA WŁĄCZYĆ DO PROGRAMU

ALLIANZ OPIEKA ZDROWOTNA



Komfortowe warunki leczenia  
w całej Polsce
Bezgotówkowa opieka medyczna w sieci 
ponad 2000 placówek medycznych 
współpracujących z Allianz (w tym Cen-
trum Medyczne Damiana, Enel Med, 
Polmed, Falck, Swissmed i wiele innych)

Refundacja kosztów leczenia
Gwarantujemy zwrot kosztów leczenia 
w dowolnej placówce, której nie ma na 
liście bezpośrednio współpracujących 
z Allianz – do wysokości limitu określone-
go w o.w.u.

Gwarancja dostępności
Gwarancja skorzystania z porad lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu 
24 godzin oraz lekarzy specjalistów 
w ciągu 5 dni roboczych.

Umówienie wizyty  
przez całodobowy telefon
By umówić się na świadczenia zdrowot-
ne wystarczy zadzwonić pod numer Info-
linii medycznej Allianz czynnej przez cały 
tydzień 24 godziny na dobę.

Zamawianie wizyty przez internet
Na stronie zdrowotne.allianz.pl wystar-
czy wypełnić formularz rezerwacji online 
wybierając placówkę i rodzaj świadcze-
nia. Potwierdzenie rezerwacji wizyty zo-
stanie przesłane SMS-em na podany nu-
mer telefonu.

Umówienia wizyty  
bezpośrednio w placówce
Dzięki systemowi Elektronicznej Weryfi-
kacji Klienta Allianz, w placówkach me-
dycznych oznaczonych symbolem EWKA 
można umawiać się bezpośrednio.

Przypomnienie  
o terminach badań i konsultacji
Po zamówieniu wizyty na Infolinii Allianz 
lub przez Internet na 24 godziny przed 
terminem wizyty wysyłamy SMS z po-
wiadomieniem.

Opieką medyczną można objąć również rodziców 
i teściów pracownika. Dla nich opracowaliśmy specjalny 
warian t uwzględniający po trzeby osób starszych, 
a także dopasowany zestaw świadczeń opiekuńczych.

JAK ŁATWO KORZYSTAĆ Z DOBREJ OPIEKI MEDYCZNEJ



DZIELIMY SIĘ PEWNOŚCIĄ

W Allianz uważamy, że ubezpieczenia są po to, by dodawać pewności w życiu.

Od 1997 roku w Polsce, wspieramy tych, którzy podejmują codzienne decyzje. 
Jesteśmy z tymi, którzy zakładają rodziny, podróżują, otwierają firmy. Dzielimy 
z naszymi klientami radości i jesteśmy z nimi w trudnych chwilach. Wtedy okazuje 
się, jak dużą wartość ma nasza pomoc. 

Możemy być oparciem, ponieważ mamy wiedzę, doświadczenie i silną pozycję 
finansową. Tworzymy proste produkty, mówimy o nich prosto i zawsze 
dotrzymujemy słowa.

Po prostu!

Siła międzynarodowej Grupy
 •  tradycja i doświadczenie na rynku ubezpieczeń od 1980 r.
 •  85 milionów klientów w 70 krajach na całym świecie 
 •  jedna z najcenniejszych marek świata wg rankingu Brand Finance Global 500 

(od 2008 r. marka Allianz znajduje się wśród pierwszych 70 marek)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności TU Allianz Życie 
Polska S.A. (Allianz) zawierają warunki umowy w tym ogólne warunki ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna wraz z załącznikami, zatwierdzone uchwałą Zarządu 
TU Allianz Życie Polska S.A. nr 3/2016 z dnia 12.01.2016 roku (OWU) dostępne u agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej  www.allianz.pl. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczenio-
wego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami umowy.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie 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: 0000 021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału 
zakładowego: 118 631 000 złotych (wpłacony w całości).

MATERIAŁ REKLAMOWY

Skontaktuj się ze swoim agentem


