
  224 224 224    allianz.pl

ALLIANZ 
RODZINA



BEZPIECZEŃSTWO W GRUPIE

Ubezpieczenie grupowe na życie Allianz 
Rodzina to podstawa zabezpieczenia finanso-
wego w razie różnych sytuacji losowych. Jest 
jak solidny fundament, od którego zaczyna się 
budowanie zabezpieczenia dla siebie i najbliż-
szych. Obszerny zakres świadczeń finansowych 
i assistance daje poczucie komfortu i bezpie-
czeństwa w razie chorób, wypadków i innych 
zdarzeń. Szczegółowy zakres ochrony powstaje 
na podstawie analizy potrzeb pracowników 
oraz specyfiki działalności przedsiębiorstwa. 
Obejmuje on nie tylko zdarzenia, które wydarzą 
się w pracy, ale też te z prywatnego życia.

Kolejnym atutem jest stosunek ceny do zakresu 
ochrony. Składka w grupowym ubezpieczeniu 
jest o wiele niższa niż w ubezpieczeniu indy-
widualnym, za to zakres ochrony jest znacz-
nie szerszy.

Dodatkowo:
 •  nie musisz pamiętać o opłacaniu składek, 

bo o to dba pracodawca;
 •  nie zapłacisz podatku dochodowego 

od osób fizycznych i podatku od spad-
ków i darowizn od kwot, które wypłacimy 
w ramach ubezpieczenia;

 •  możesz kontynuować ubezpieczenie w formie 
indywidualnej, gdy zmienisz pracę.

SZEROKI ZAKRES GRUPOWEJ OCHRONY

Wypłacamy świadczenia m.in. w takich 
przypadkach, jak:
 •  poważne zachorowanie ubezpieczo-

nego – z aż 65 jednostek dostępnych 
w rozszerzonym katalogu,

 •  poważne zachorowanie rodzica – 
z 20 jednostek dostępnych w katalogu, 

 •  zabiegi operacyjne z czterech kategorii, 
 •  11 nowoczesnych metod leczenia spe-

cjalistycznego,
 •  wystąpienie u ubezpieczonego wcze-

snej postaci nowotworu, 
  •   leczenie ubezpieczonego w szpitalu 

rehabilitacyjnym po pobycie w szpitalu 
w wyniku: wypadku, udaru mózgu, 
ostrego zawału serca lub z powodu 
zabiegu operacyjnego,

 •  śmierć dziecka niezależnie od jego wieku,
 •  osierocenie dziecka do 25 r.ż. lub cał-

kowicie niezdolnego do pracy – świad-
czenie w formie jednorazowej lub renty 
miesięcznej płatnej przez 5 lat,

 •  wypadek ubezpieczonego – zwracamy 
koszty leczenia (m.in. wybranych badań, 
rehabilitacji, konsultacji lekarskich) 
poniesione na terenie Polski,

 •  uraz, który nie spowodował trwałego 
uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

Kiedy dochodzi do wypadku czy choroby w rodzinie, potrzebujemy specjalistycznego 
wsparcia i pomocy finansowej. Zapewni je grupowe ubezpieczenie Allianz Rodzina. 
Dodatkowo możesz wzmocnić ochronę w wybranych przez siebie obszarach. 
Tę możliwość daje 8 pakietów na indywidualne potrzeby.

GRUPOWE 
UBEZPIECZENIE 
NA INDYWIDUALNE 
POTRZEBY
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ZDALNE PRZYSTĄPIENIE I OBSŁUGA

Ubezpieczenie Allianz Rodzina jest łatwe 
w obsłudze. Wszystkie procesy opracowaliśmy 
tak, by były proste, przyjazne i nie zawierały 
zbędnych formalności. Zdalnie i szybko:

PRZYSTĄPISZ DO UBEZPIECZENIA: wystar-
czy, że wypełnisz e-deklarację, którą udo-
stępnia Ci pracodawca.;

 ODBIERZESZ CERTYFIKAT, czyli potwier-
dzenie przystąpienia do ubezpieczenia – 
udostępnimy Ci go w formie elektronicz-
nej w specjalnym serwisie Mój Allianz; 

 ZGŁOSISZ ROSZCZENIE, które jest 
objęte ochroną – wystarczy, że wypeł-
nisz elektroniczny formularz na stronie 
www.allianz.pl

INDYWIDUALNY WYBÓR

Gdy przystępujesz do ubezpieczenia:
 •  wybierasz wariant, który najbardziej odpo-

wiada Twoim indywidualnym potrzebom – 
możesz go zmienić w każdą rocznicę polisy,

 •  dodatkowo możesz uzupełnić ochronę – 
masz do dyspozycji 8 pakietów, które możesz 
dokupić w dowolnej konfiguracji.  

Warto rozważyć wzmocnienie ochrony, jeśli doty-
czą Cię poniższe stwierdzenia.

Jesteś w grupie ryzyka 
zachorowania na choroby serca. 

PAKIET 
KARDIOLOGICZNY

Chcesz zabezpieczyć się na wypadek 
choroby nowotworowej.

PAKIET  
ONKOLOGICZNY

Obawiasz się, że pogorszenie 
stanu zdrowia wpłynie 
na zmniejszenie dochodów rodziny.  

PAKIET  
CHOROBOWY

Praca zawodowa lub sporty, które 
uprawiasz, wiążą się ze zwiększonym 
ryzykiem wypadków i urazów. 

PAKIET  
WYPADKOWY

Twoja praca zawodowa wiąże się 
z podwyższonym ryzykiem wypadków. 

PAKIET 
KOMUNIKACYJNY

Zależy Ci na zabezpieczeniu 
także małżonka lub partnera. 

PAKIET  
MAŁŻONEK/PARTNER

Ważne jest dla dla Ciebie 
zabezpieczenie wszystkich 
Twoich dzieci.

PAKIET  
DZIECKO

Chcesz zatroszczyć się  
o swoich rodziców. 

PAKIET  
SENIOR

ASSISTANCE DLA TWOJEGO KOMFORTU

Możesz w ramach polisy Allianz korzystać 
ze świadczeń assistance dostępnych na tere-
nie Polski. Wystarczy zadzwonić pod numer 
224 224 224 dostępny 24/7, a Allianz zorganizuje 
i pokryje koszty do 10 000 zł na każde zdarze-
nie (przy uwzględnieniu podlimitów wskaza-
nych w warunkach ubezpieczenia), m.in. takich 
świadczeń jak:
 •  telemedycyna,
 •  rehabilitacja,
 •  zakup lub wypożyczenie sprzętu 

re habilitacyjnego, 
 •  transport medyczny,
 •  pomoc pielęgniarska po pobycie w szpitalu,
 •  dostawa leków do miejsca pobytu chorego,
 •  opieka nad Twoimi dziećmi, gdy trafisz na dłu-

żej do szpitala,
 •  pomoc psychologiczna.

Te świadczenia są również dostępne w związku ze 
zdarzeniami, które dotyczą Twojego małżonka lub 
partnera oraz dzieci do 25. r.ż. z uwzględnieniem 
limitów wskazanych w warunkach ubezpieczenia.

ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ PIENIĄDZE 

Dodaliśmy usługi assistance do świadczeń 
finansowych, które zapewniamy w związku 
z różnymi zdarzeniami w Twoim życiu. 
Te usługi to:
 •  fitness dla mamy z tytułu urodzenia 

dziecka, 
 •  assistance pogrzebowy w razie śmierci 

w wyniku wypadku, tzn. pomoc przy 
organizacji pogrzebu, pokrycie koszów 
organizacji konsolacji, czy transportu 
uczestników, 

 •  konsultacje lekarskie i badania w razie 
poważnego zachorowania.

telemedycyna 
w zakresie assistance

do 

10 000 zł
na każde  
zdarzenie

zgłoszenie przez telefon 

224 224 224
24/7
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Informacji zawartych w tym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach 
informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina o indeksie GZ13, zatwierdzonymi uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska 
S.A. nr 33/2020 i obowiązującymi od 1.06.2020 r., w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek, sum ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń 
ubezpieczeniowych.
O.w.u. są dostępne na stronie internetowej www.allianz.pl, u pracodawcy oraz u agenta lub brokera ubezpieczeniowego. 
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: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 631 000 złotych (wpłacony w całości).

MATERIAŁ REKLAMOWY

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.

Wspiera nas siła międzynarodowej Grupy, która działa w 70 krajach na całym 
świecie i dba o poczucie bezpieczeństwa 85 milionów klientów. Jesteśmy 
jedną z najcenniejszych marek świata wg rankingu Brand Finance Global 500 
(od 2008 r. marka Allianz znajduje się wśród pierwszych 70 marek).

Ale przede wszystkim tworzymy proste produkty, mówimy o nich prosto i zawsze 
dotrzymujemy słowa.

Po prostu!

Skontaktuj się z agentem
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