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2016-01-10 

 Szanowni Państwo!  

 

 Mamy przyjemność zaprezentować przygotowany specjalnie dla Państwa  

program ubezpieczeniowy Allianz-Rodzina. 

 

  Dzięki nowoczesnej konstrukcji pakiet ten różni się znacznie od klasycznych 

produktów ubezpieczeniowych, dostępnych na naszym rynku i daje Państwu 

znacznie szersze możliwości korzystania z posiadanego ubezpieczenia. 

 

 Mamy nadzieję, że niniejsza prezentacja pomoże Państwu bardziej 

efektywnie wykorzystać pełnię możliwości ubezpieczenia Allianz-Rodzina. 

    

 Gorąco zapraszamy do jej obejrzenia! 

 

 
 

TU Allianz Życie Polska S.A.                 www.allianz.pl 



Grupa Allianz na świecie 

 działa od 1890 roku, korzystając z ponad 120 lat tradycji i doświadczeń 

 obsługuje 83 miliony klientów w 70 krajach na całym świecie 

 jest wśród 30 największych światowych korporacji wg przychodów 

 zarządza aktywami wartymi ponad 1,7 biliona euro 

 ubezpiecza większość firm z listy Global Fortune 500 

 jest największym ubezpieczycielem majątkowym wg przychodów 

 jest wśród liderów na rynku ubezpieczeń życiowych, zdrowotnych, podróżnych 

oraz usług assistance 

 jest ubezpieczeniowym partnerem największych marek samochodowych 



… Allianz jest czołowym ubezpieczycielem branży astronautycznej 

… Allianz wypłacał odszkodowania po największych katastrofach, 

     m.in. po zatonięciu Titanica czy zamachu na World Trade Center 

… Allianz zainwestował w elektrownie wiatrowe i solarne,  

zapewniające energię odnawialną ok. 500 tys. europejskich domów 

… Allianz ubezpiecza największe produkcje filmowe Hollywood i Bollywood 

… Allianz Center for Technology organizuje co tydzień crash testy,  

aby poprawić bezpieczeństwo na drogach na całym świecie 

… Allianz pomaga ponad 17 milionom ludzi w Azji, Afryce i Ameryce Płd., 

oferując mikroubezpieczenia pozwalające zabezpieczyć przyszłość 

Allianz – lider nie tylko  

w ubezpieczeniach… 



Wśród oferowanych produktów i usług przez 

Allianz znaczące miejsce mają ubezpieczenia  

grupowe na  życie 

Ponad 500 000  klientów 

posiada  Ubezpieczenie 

Grupowe na Życie Allianz 

inwestycje 

Z naszych usług korzystają między innymi  NSZZ Policjantów: 

 

NSZZ woj pomorskie( Gdańsk) 

NSZZ woj zachodniopomorskie( Szczecin) 

NSZZ Lubelskie( Lublin) 

NSZZ mazowieckie ( Radom) 

NSZZ podkarpacie( Rzeszów) 

NSZZ Kujawsko (Pomorskie- Bydgoszcz) 

Z kieleckich firm są to Trakt ,Dorbud, Unimax. Termatex,i Formaster, 

Delkar wiele innych 

 



Współpraca z  TU Allianz Życie Polska S.A. 

przyniesie Państwu wymierne korzyści, na które 

składają się: 

 
Zróżnicowane  oferty dopasowane  do potrzeb i 

możliwości pracowników. 

•Szeroki zakres ochrony w tym między innymi : koszty 

leczenia  na  terytorium RP, poważne  zachorowania  

współmałżonka  i dziecka, leczenie specjalistyczne 

•Wypłata świadczeń z umowy NNW z dwóch umów. 

•Unikalny pakiet usług Assistance, stanowi idealne  

uzupełnienie  podstawowego ubezpieczenia na życie 

każdego pracownika, współmałżonka i dziecka, limity 

przyznawane na każde zdarzenie 

•Dedykowany agent do obsługi programu 

•Elektroniczny system do obsługi programu 

•Zgłaszanie roszczeń przez stronę www lub w kadrach 

oraz w biurach Allianz .  
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Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny  

R1u R2u R3u R4u R5w R6W 

Zgon w Rodzinie       

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000,00 zł1) 200 000,00 zł1) 280 000,00 zł1) 340 000,00 zł1) 120 000,00 zł1) 200 000,00 zł1) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 90 000,00 zł2) 150 000,00 zł2) 210 000,00 zł2) 255 000,00 zł2) 90 000,00 zł2) 150 000,00 zł2) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 90 000,00 zł2) 150 000,00 zł2) 210 000,00 zł2) 255 000,00 zł2) 90 000,00 zł2) 150 000,00 zł2) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 60 000,00 zł3) 100 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 170 000,00 zł3) 60 000,00 zł3) 100 000,00 zł3) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 60 000,00 zł3) 90 000,00 zł3) 100 000,00 zł3) 150 000,00 zł3) 60 000,00 zł3) 90 000,00 zł3) 

Śmierć Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł 

Śmierć współmałżonka w następstwie wypadku 16 000,00 zł4) 20 000,00 zł4) 30 000,00 zł4) 35 000,00 zł4) 16 000,00 zł4) 20 000,00 zł4) 

Śmierć współmałżonka 8 000,00 zł 10 000,00 zł 10 500,00 zł 12 000,00 zł 8 000,00 zł 10 000,00 zł 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka lub rodzica 
partnera Ubezpieczonego 

1 200,00 zł 1 600,00 zł 2 000,00 zł 2 200,00 zł 1 200,00 zł 1 600,00 zł 

Śmierć dziecka i urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka 3 200,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 3 200,00 zł 4 000,00 zł 

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 3 200,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 3 200,00 zł 5 000,00 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków       

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 1 % uszczerbku) 

240,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 240,00 zł 400,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 100% uszczerbku) 

24 000,00 zł 40 000,00 zł 50 000,00 zł 60 000,00 zł 24 000,00 zł 40 000,00 zł 

Koszty leczenia Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 
honoraria lekarskie, koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym, koszty 
lekarstw, operacji plastycznych koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, koszty zakupu protez i środków 
pomocniczych, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, koszty zakupu środków opatrunkowych, koszty zakupu wózka inwalidzkiego, 
koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego badań diagnostycznych 

700,00 zł 1 250,00 zł 1 800,00 zł 2 400,00 zł 700,00 zł 1 250,00 zł 

Uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
(świadczenie za każdy 1% uszczerbku) 

   150,00 zł   

Uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
(świadczenie za 100% uszczerbku) 

   15 000,00 zł   

Choroba w Rodzinie       

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania – zakres podstawowy: 
Zawał serca, Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej chorobyniedokrwiennej serca, Zabiegi kardiochirurgiczne 
wymiany zastawki, Operacja aorty, Udar mózgu, Stwardnienie rozsiane, Choroba Parkinsona, Choroba Creutzfelda-Jakoba, Łagodny 
guz mózgu, Zakażenie wirusem HIV, Oparzenia skóry, Całkowita utrata wzroku, Całkowita utrata słuchu, Całkowita utrata mowy, 
Anemia aplastyczna 
wymagająca leczenia, Nowotwór, Niewydolność nerek, Przeszczep, Schyłkowa niewydolność wątroby, Śpiączka 

5 000,00 zł 6 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 

Wystąpienie u współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego poważnego zachorowania: 
złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane z 
trwałym ubytkiem neurologicznym, zabiegi kardiochirurgiczne, zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, przeszczep 
Ubezpieczonemu jako biorcy jednego z następujących narządów: serca, płuca, wątroby, trzustki oraz szpiku kostnego, całkowita 
utrata słuchu, całkowita utrata mowy, śpiączka, anemia aplastyczna, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba Creutzfelda-
Jakoba, zakażenie wirusem HIV, oparzenia skóry, oponiak, choroba Parkinsona, operacja wszczepienia protezy aortalnej 

3 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 3 000,00 zł 5 000,00 zł 



 

8 

 Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny  

 R1u R2u R3u R4u R5w R6W 

Wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania: 
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, Łagodny guz rdzenia, Łagodny guz śródczaszkowy, Paraliż, Zapalenie mózgu, 
Cukrzyca, Dystrofia mięśniowa, Krańcowa niewydolność nerek, Nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami, Posocznica (sepsa) 
o ciężkim przebiegu, Przeszczep, Schyłkowa niewydolność wątroby, Śpiączka, Całkowita utrata mowy, Całkowita utrata słuchu, 
Całkowita utrata wzroku, Oparzenia skóry 

10 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł 25 000,00 zł 10 000,00 zł 15 000,00 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji 
w następstwie choroby lub wypadku 

300,00 zł 500,00 zł 750,00 zł 1000,00 zł 300,00 zł 500 zł 

Pobyt w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku   

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i wypadku (za 
dzień pobytu) 

40,00 zł 50,00 zł 65,00 zł 75,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku (za dzień 
pobytu) 

80,00 zł 100,00 zł 130,00 zł 150,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy 
(za dzień pobytu) 

160,00 zł 200,00 zł 230,00 zł 250,00 zł 160,00 zł 200,00 zł 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM 80,00 zł5) 250,00 zł5) 250,00 zł5) 250,00 zł5) 80,00 zł5) 250,00 zł5) 

Leczenie operacyjne Ubezpieczonego 300,00 -900,00 zł 500,00-1500,00 zł 600,00-1800,00 zł 700,00-2100,00 zł 300,00-900,00 zł 500,00-1500 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych  
2 500,00 zł 

5 000,00 zł 
3 000,00 zł 
6 000,00 zł 

4 000,00 zł 
8 000,00 zł 

 
2 500,00 zł 
5 000,00 zł 

Leczenie dziecka Ubezpieczonego w szpitalu (za dzień pobytu)    25,00 zł   

Opieka nad Dziećmi   

Urodzenie się dziecka 800,00 zł 1 000,00 zł 1 250,00 zł 1 350,00 zł 800,00 zł 1 000,00 zł 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE (limit na jedno zdarzenie) 

Gdy zdarzy się choroba lub nieszczęśliwy wypadek     

Dostarczenie leków 
 

 
100,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 100,00 zł 300,00 zł 

Transport medyczny z bliską osobą: 
- Do placówki medycznej 
- Z placówki medycznej 
- Między placówkami medycznymi 

 

 

1 000,00 zł 
1 000,00 zł 
500,00 zł 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 
1 500,00 zł 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 
1 500,00 zł 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 
1 500,00 zł 

1 000,00 zł 
1 000,00 zł 
500,00 zł 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 
1 500,00 zł 

Usługi rehabilitacyjne: 
- Rehabilitacja w domu 
- Rehabilitacja w poradni rehabilitacyjnej 
- wypożyczenie lub zakup sprzętu 
- dostarczenie sprzętu 
- Informacja o możliwościach zakupu lub wypożyczenia sprzętu 

 

700,00 zł 
700,00 zł 
500,00 zł 
500,00 zł 

bez limitu 

2 100,00 zł 
2 100,00 zł 
1 500,00 zł 
1 500,00 zł 
bez limitu 

2 100,00 zł 
2 100,00 zł 
1 500,00 zł 
1 500,00 zł 
bez limitu 

2 100,00 zł 
2 100,00 zł 
1 500,00 zł 
1 500,00 zł 
bez limitu 

700,00 zł 
700,00 zł 
500,00 zł 
500,00 zł 

bez limitu 

2 100,00 zł 
2 100,00 zł 
1 500,00 zł 
1 500,00 zł 
bez limitu 

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, gdy coś Ci się stanie: 
- przewóz do wskazanego członka rodziny lub innego opiekuna 
- przyjazd wskazanego członka rodziny lub innego opiekuna 
- organizacja opiekuna i pokrycie kosztów opieki gdy nikt z bliskich nie 
może pomóc 

 

bez limitu 
bez limitu 

150,00 zł/dzień 

bez limitu 
bez limitu 

300,00 zł/dzień 

bez limitu 
bez limitu 

300,00 zł/dzień 

bez limitu 
bez limitu 

300,00 zł/dzień 

bez limitu 
bez limitu 

150,00 zł/dzień 

bez limitu 
bez limitu 

300,00 zł/dzień 

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, gdy coś Im się stanie: 
- organizacja opiekuna i pokrycie kosztów opieki gdy nikt z bliskich nie 
może pomóc 
- koszt prywatnych lekcji w domu 
- pobyt wraz z dzieckiem lub osobą niesamodzielną w szpitalu 

 

200,00 zł 
200,00 zł 
500,00 zł 

400,00 zł 
600,00 zł 

1 500,00 zł 

400,00 zł 
600,00 zł 

1 500,00 zł 

400,00 zł 
600,00 zł 

1 500,00 zł 

200,00 zł 
200,00 zł 
500,00 zł 

400,00 zł 
600,00 zł 

1 500,00 zł 

Opieka pielęgniarki po hospitalizacji 
 

1 500,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 1 500,00 zł 4 500,00 zł 

Pomoc domowa 
 

300,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 300,00 zł 900,00 zł 

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek    

Wizyta lekarska 
 

500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł 
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 Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny 

 R1u R2u R3u R4u R5w R6W 

Wizyta pielęgniarki 
 

500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł 

Gdy na świat przyjdzie dziecko    

Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad dzieckiem 

 

150,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 

Jeśli Rodzica lub Teścia spotka choroba lub nieszczęśliwy wypadek    

Pomoc domowa oraz pielęgniarska 
 

500,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł 

Transport na wizytę kontrolną 
 

1 wizyta rocznie 2 wizyty rocznie 2 wizyty rocznie 2 wizyty rocznie 1 wizyta rocznie 2 wizyty rocznie 

Osobisty asystent służący pomocą w trakcie transportu do i z placówki 
medycznej oraz w załatwianiu formalności w placówce medycznej  

200,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 200,00 zł 600,00 zł 

Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem 
 

bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 

Gdy zdarzy się najgorsze    

Pomoc psychologa w przypadku: 
- śmierci dziecka lub urodzenia martwego dziecka 
- poronienia 
- śmierci najbliższej osoby 
- choroby Twojej lub Twoich najbliższych 

 
500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł 

Usługi informacyjne    

Wszelkie informacje medyczne w tym np. o.: 
- lekach 
- placówkach medycznych 
- aptekach 
- schorzeniach i metodach ich leczenia 
- formalnościach 

 
bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 

Baby assistance, czyli konsultacja na temat ciąży i noworodka 
 

bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 

Składka miesięczna za osobę 

R1u R2u R3u R4u R5w R6w 

41,00 zł 59,00 zł 75,00 zł 95,00 zł 41,00 zł 59,00 zł 
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Czym Allianz-Rodzina różni się od innych form ubezpieczenia 

grupowego? 
Tradycyjne grupowe ubezpieczenie na życie 

1. Zdarzenie 

(np. złamanie nogi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grupowym ubezpieczeniu na życie starego 

typu, Ubezpieczonemu przysługuje jedynie 

wypłata świadczenia ubezpieczeniowego. 

Podstawą do jej otrzymania jest zwykle 

orzeczenie lekarskie lub inne dokumenty, 

potwierdzające zaistnienie zdarzenia, objętego 

polisą. 

 

Oznacza to, że tradycyjne ubezpieczenie 

grupowe nie zapewnia żadnego wsparcia wtedy, 

gdy pomoc jest nam najbardziej potrzebna. 

 

Co więcej, ubezpieczenie takie poza wypłatą 

świadczenia nie gwarantuje pokrycia żadnych 

wydatków. Pozornie wysoka kwota świadczenia 

kurczy się gwałtownie, gdy uwzględnimy 

poniesione przez nas koszty… 

2. Orzeczenie 

3. Wypłata świadczenia 
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2006-11-22 

Allianz-Rodzina - system bezpłatnej pomocy 

Ubezpieczenie Allianz-Rodzina poza wypłatą 

świadczenia ubezpieczeniowego gwarantuje 

Państwu również pomoc, dostępną natychmiast 

po zaistnieniu wypadku. 

 

Dzięki dostępnym w naszym ubezpieczeniu 

świadczeniom opiekuńczym przedstawiciele 

uznanej s firmy Mondial Assistance wyręczą 

Państwa w organizacji wielu niezbędnych usług, 

np.: transportu medycznego, rehabilitacji czy też 

w dostarczeniu potrzebnego sprzętu 

rehabilitacyjnego.  

 

Dodatkowo ich koszty zostaną pokryte za 

Państwa – w ramach posiadanego ubezpieczenia 

Allianz-Rodzina!  

Oznacza to że usługa świadczonej pomocy  

Mondial Assistance jest dla Państwa 

bezgotówkowa! 

1. Zdarzenie 

(np. złamanie nogi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orzeczenie 

3. Wypłata świadczenia 
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2006-11-22 

Różnica pojawia się tam, gdzie jest najbardziej istotna  

– w okresie gdy potrzebujemy pomocy! 

1. Zdarzenie 

(np. złamanie nogi) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orzeczenie 

 

 

 

3. Wypłata świadczenia 

1. Zdarzenie 

(np. złamanie nogi) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orzeczenie 

 

 

 

3. Wypłata świadczenia 
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Przez stronę internetową allianz.pl 

Telefoniczne pod numerem 224 224 224 

 

 

 

Listownie na adres Biura Zarządu NSZZ 

Policjantów woj. Świętokrzyskiego 

ul. Seminaryjska 12 

25-372 Kielce 

 

 

Osobiście w biurze Allianz 

 
Osobiście w Biurze Zarządu NSZZ 

Policjantów woj. Świętokrzyskiego 

WYGODA- szybka wypłata świadczeń; 

Sam wybierz najwygodniejszą ścieżkę komunikacji  

 

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie  



Minimalna liczba osób przystępujących do jednego wariantu Allianz Rodzina to 20% ubezpieczonych, nie mniej niż 5 

osób (grupa:"policja_ubez_2015_12_29"). 

Składka płatna miesięcznie. 

 

Do przedstawionej propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie: 

ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (indeks GZ11) zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz 

Życie Polska S.A. nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku. 

 

Dodatkowe oznaczenia wariantów: 

- u - wariant dotyczy Ubezpieczonego, 

- w - wariant dotyczy Współmałżonka. 

 

Propozycja ubezpieczenia dla współmałżonków / partnerów / pełnoletnich dzieci nieprzystępujących od 

pierwszego miesiąca ochrony zakłada dodatkowe zastosowanie następujących karencji: 

a. zgon rodzica/teścia, zgon współmałżonka, zgon dziecka, osierocenie dziecka - 6 m-cy, 

b. poważne zachorowanie Ubezpieczonego, poważne zachorowanie współmałżonka, poważne zachorowanie 

dziecka - 3m-ce, 

c. leczenie w szpitalu - 1 m-c, 

d. leczenie operacyjne - 6 m-cy, 

e. zgon zawał/udar - 6 m-cy, 

f. zastosowanie ma dodatkowo karencja 12/24, która oznacza, że w odniesieniu do Ubezpieczonego 

Towarzystwo stosuje 12 miesięczną 

karencję na zdarzenia będące następstwem choroby Ubezpieczonego, której objawy , diagnoza lub leczenie, 

miały miejsce w ciągu 24 

miesięcy przed przystąpieniem do ubezpieczenia, 

g. wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (zakres rozszerzony) - 3 m-ce, 

h. rekonwalescencja lub pobyt Ubezpieczonego w sanatorium - 1 m-c, 

i. leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu - 1 m-c, 

j. leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego - 1 m-c, 

k. leczenie współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu - 1 m-c. 

 

Współmałżonkowie, partnerzy i/lub pełnoletnie dzieci mogą przystąpić do wariantu tożsamego z wariantem dla 

pracownika lub do wariantu z niższą sumą ubezpieczenia i składką. 
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Serwis po wdrożeniu programu  

Każdy ubezpieczony otrzymuje 

 

• Indywidualny Certyfikat Ubezpieczenia 

• Imienny Identyfikator 

 

2.  Zniżkę 15 % na ubezpieczenia mieszkań i domów  

 

KONTAKT 

  

Robert Terlecki 

604 536 726 

terlecki@agencja.allianz.pl 

  

Agencja Allianz Robert Terlecki 

ul. Paderewskiego 4 

25-753 Kielce 

41 345 55 50 

facebook.com/allianzkielce 

  

  

  

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. 

Świętokrzyskiego 

 

ul. Paderewskiego 13, 25-017 

41 3492033 | 41 3942031 | 41 39492029 

zwnszzpkielce@wp.pl | www.nszzpkielce.pl 

  


