
allianz.kielce.pl

Specjalnie dla emerytowanych
funkcjonariuszy policji

Oferta ubezpieczenia grupowego

We współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ 
Policjantów woj. świętokrzyskiego

Wysokość świadczeń

R1u R2u R3u

Zgon w rodzinie

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000 110 000 120 000

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca/udaru mózgu 50 000 55 000 60 000

Śmierć Ubezpieczonego 26 000 28 600 31 200

Śmierć Współmałżonka w następstwie wypadku 20 000 22 000 24 000

Śmierć Współmałżonka 10 000 11 000 12 000

Śmierć rodzica Ubezpieczonego/ Śmierć rodzica Współmałżonka lub partnera 1 250 1 650 1 800

Śmierć dziecka i urodzenie się Ubezpieczonemu martego dziecka 3 000 6 600 7 000

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 5 000 5 500 6 000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 100% 40 000 44 000 48 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 1% 400 440 480

Choroba w rodzinie

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

Zawał serca, Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej 
serca, Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki, Operacja aorty, Udar mózgu, Stwardnienie 
rozsiane, Choroba Parkinsona, Choroba Creutzfelda-Jakoba, Łagodny guz mózgu, Zakażenie wi-
rusem HIV, Oparzenia skóry, Całkowita utrata wzroku, Całkowita utrata słuchu, Całkowita utrata 
mowy, Anemia aplastyczna wymagająca leczenia, Nowotwór, Niewydolność nerek, Przeszczep, 
Schyłkowa niewydolność wątroby, Śpiączka

4 000 4 400 4 800

Pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu w następstwie choroby 50 55 60

Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku 110 121 132

Leczenie Ubezpieczonego na OIOM 150 165 180

Leczenie operacyjne Ubezpieczonego 200 300 300

Rekonwalensencja lub pobyt Ubezpieczonego w sanatorium 150 165 180

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68 zł 74 zł

Wysokość wszystkich świadczeń wyrażono w złotówkach



Dla Ubezpieczonego, współmałżonka/partnera lub dziecka Ubezpieczonego

dostarczenie leków do miejsca pobytu 100 zł

transport medyczny z osobą bliską z miejsca pobytu do odpowied-niej placówki medycznej 1 000 zł

transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania 1 000 zł

transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do placówki medycznej 500 zł

organizacja procesu rehabilitacji 700 zł

organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie hospitali-zacji Ubezpieczonego 150 zł/dzień (do 3 dni)

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich za-chorowania 200 zł

organizacja prywatnych lekcji dla dziecka w razie dłuższej nieo-becności w szkole 200 zł

organizacja pobytu przedstawiciela ustawowego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka 500 zł

opieka pielęgniarki po hospitalizacji 1 500 zł

pomoc domowa po hospitalizacji 300 zł

wizyta lekarska po wypadku 500 zł

wizyta pielęgniarki po wypadku 500 zł

pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych 500 zł

zdrowotne usługi informacyjne infolinia medyczna bez limitu

Infolinia Baby Assistance bez limitu

pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem 150 zł

Dla rodzica Ubezpieczonego, rodzica współmałżonka, rodzica partnera

pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji 500  zł

transport na wizytę kontrolną po hospitalizacji bez limitu

osobisty asystent podczas transportu medycznego do i z placówki medycznej 200 zł

dostęp do infolinii medycznej bez limitu

Zakres świadczeń opiekuńczych (assistance)
(maksymalne limity bezgotówkowe na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe)

Kontakt z agentem
Robert Terlecki
+48 604 536 726
terlecki@agencja.allianz.pl

Allianz Kielce
ul. Paderewskiego 4, Kielce
Tel.: 41 345 55 50

allianz.kielce.pl

Assistance dla całej rodziny
Usługi oferowane w ramach świadczeń opiekuńczych
obejmują nie tylko osobę ubezpieczoną, ale również
najbliższą rodzinę. W trudnych sytuacjach Allianz, na
warunkach określonych w umowie, udzieli pomocy
współmałżonkowi/partnerowi, dzieciom do 25. roku
życia, a nawet rodzicom Ubezpieczonego i rodzicom
współmałżonka/partnera.

Jak skorzystać z pomocy assistance
Wystarczy zadzwonić na infolinię Allianz 224 224 224




