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POLICJA 2022



Policja chroni wszystkich 
Allianz chroni Policję
Praca w Policji wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i równie
dużym ryzykiem utraty zdrowia a nawet życia. Specjalizując się
w ubezpieczeniach grup zawodowych podwyższonego ryzyka,
wiemy, jak zadbać o wykonujących ten zawód i ich najbliższych.

W ramach proponowanych ubezpieczeń, Allianz daje możliwość tworzenia rozwiązań
odpowiednich dla każdego.

Z naszej oferty może skorzystać klient, chcący chronić się tylko od wypadków i kosztów
leczenia, oraz oczekujący ochrony zawodowej, jak również osoba, która chce chronić siebie
i najbliższych w możliwie najszerszym ubezpieczeniu, w przystępnej cenie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeśli masz pytania, lub potrzebujesz porady, nie
wahaj się! Zadzwoń do jednego z naszych doradców.
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Proste zgłoszenie szkody online
Zgłoś zdarzenie objęte ubezpieczeniem na życie na stronie allianz.pl. Zrobisz to
prosto - w kilka minut, z miejsca, w którym jesteś, bez podawania numerów polis 
i zbędnych formalności.

CO ZYSKUJESZ
• Przyjmujemy Twoje zgłoszenie bez podawania numerów polis,
• natychmiast po wysłaniu zgłoszenia dostaniesz mail z numerem swojej sprawy, a my przystępujemy 
do jej rozpatrzenia,
• jeśli zdarzenie jest objęte ochroną w ramach kilku Twoich polis ubezpieczenia na życie w Allianz, 
to do obsługi roszczeń z tych ubezpieczeń wystarczy jedno zgłoszenie.

CZY MOŻNA INACZEJ
Zdarzenia najszybciej i najłatwiej zglosisz online, ale masz jeszcze inne możliwosci:

• telefonicznie - pod numerem 224 224 224,
• tradycyjnią pocztą.

Dbasz o bezpieczeństwo innych, zadbaj o siebie

Jak przystąpić do polisy

Możliwość przystąpienia on-line, bez konieczności wypełnienia
dokumentów w wersji papierowej:

• Ubezpieczenie Grupowe na Życie,
• Pakiety Medyczne
• Ochrona Życia,
• Ubezpieczenie L4.

Deklaracja do pobrania na stronie www.ubezpieczeniaallianz.pl:
• NNW z OC w życiu prywatnym,
• OC  Zawodowe z ochroną prawną dla funkcjonariusza policji,
• OC  Zawodowe z ochroną prawną dla pracowników policji,
• Ubezpieczenie dzieci,
• Rażące Naruszenie Prawa.
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SZYBKA POMOC: 725 525 555 www.ubezpieczeniaallianz.pl

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
DLA CIEBIE DLA CIEBIE DLA CIEBIE

DLA RODZINY

Świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego

 Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego w pracy  180 000  zł  220 000  zł  325 000  zł  180 000  zł 

 Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku  w ruchu LĄDOWYM jako kierujący, pasażer i pieszy  135 000  zł  165 000  zł  237 500  zł  135 000  zł 

 Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu  90 000  zł  100 000  zł  150 000  zł  90 000  zł 

 Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku  w ruchu POWIETRZNYM jako kierujący lub pasażer  135 000  zł  165 000  zł  237 500  zł  135 000  zł 

 Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku  90 000  zł  110 000  zł  175 000  zł  90 000  zł 

 Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku  w ruchu WODNYM jako kierujący lub pasażer  135 000  zł  165 000  zł  237 500  zł  135 000  zł 

 Zgon w następstwie wypadku w pracy  135 000  zł  165 000  zł  237 500  zł  135 000  zł 

 Zgon Ubezpieczonego   45 000  zł  55 000  zł  87 500  zł  45 000  zł 

Świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku

Inwalidztwo Ubezpieczonego w NNW (%uszczerbek)  400  zł  500  zł  600  zł  400  zł 

Pełne inwalidztwo (podwójna wypłata 100 % uszczerbku)  40 000  zł  50 000  zł  60 000  zł  40 000  zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji w nastepstwie choroby lub 
wypadku (renta miesięczna płatna maksymalnie 60 miesięcy) 

 500  zł  750  zł  1 000  zł  500  zł 

Świadczenia dotyczące najbliższych

Zgon rodziców lub teściów  1 600  zł  1 600  zł  1 600  zł  1 600  zł 

Urodzenie Dziecka  1 000  zł  1 000  zł  1 000  zł  1 000  zł 

Zgon Współmałżonka Ubezpieczonego  10 000  zł  10 500  zł  12 000  zł  10 000  zł 

Zgon Współmałżonka Ubezpieczonego w NNW  20 000  zł  30 000  zł  35 000  zł  20 000  zł 

Zgon Dziecka  4 000  zł  4 000  zł  4 000  zł  4 000  zł 

Urodzenie się Martwego Dziecka  4 000  zł  4 000  zł  4 000  zł  4 000  zł 

Osierocenie - świadczenie wypłacane każdemu dziecku Ubezpieczonego  5 000  zł  5 000  zł  5 000  zł  5 000  zł 

Świadczenia w razie pobytu w szpitalu i poważnego zachorowania

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu do 180 dnia świadczenie za każdy dzień  50  zł  65  zł  75  zł  50  zł 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu trwające nieprzerwanie ponad 180 dni jednorazowo   18 000  zł  23 400  zł  27 000  zł  18 000  zł 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NNW do 180 dnia świadczenie za każdy dzień  100  zł  130  zł  150  zł  100  zł 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NNW pow. 180 dni, wypłata maksymalna,   27 000  zł  35 100  zł  40 500  zł  27 000  zł 

Leczenie w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy do 180 dnia świadczenie za każdy dzień  150  zł  195  zł  225  zł  150  zł 

Leczenie w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy pow. 180 dni, wypłata maksymalna  36 000  zł  46 800  zł  54 000  zł  36 000  zł 

Leczenie operacyjne kategorii A  750  zł  750  zł  750  zł  750  zł 

Leczenie operacyjne kategorii B  1 500  zł  1 500  zł  1 500  zł  1 500  zł 

Leczenie operacyjne kategorii C  2 250  zł  2 250  zł  2 250  zł  2 250  zł 

Powikłania pooperacyjne kategorii A  2 100  zł  2 100  zł  2 100  zł  2 100  zł 

Powikłania pooperacyjne kategorii B  4 200  zł  4 200  zł  4 200  zł  4 200  zł 

Poważne zachorowania Ubezpieczonego: złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydol-
ność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, zabiegi kardiochirurgiczne, zabiegi kardiochirurgiczne na 
otwartym sercu, przeszczep serca, wątroby, trzustki, płuca, szpiku kostnego, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata 
mowy, śpiączka, anemia aplastyczna, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wiru-
sem HIV, oparzenia skóry, oponiak, choroba Parkinsona, operacja wszczepienia protezy aortalnej.

 6 000  zł  10 000  zł  10 000  zł  6 000  zł 

Ubezpieczenie grupowe na życie
Kompleksowa ochrona pracowników i ich najbliższych oraz gwarancja uzyskania pomocy
w trudnych sytuacjach, zabezpieczenie życia i zdrowia z wyjątkowo rozbudowanym  pakietem 
świadczeń opiekuńczych.
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SZYBKA POMOC: 725 525 555 www.ubezpieczeniaallianz.pl

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
DLA CIEBIE DLA CIEBIE DLA CIEBIE

DLA RODZINY

Poważne zachorowania Dziecka (wszystkich dzieci ubezpieczonego do 20 roku życia): nowotwory zło-
śliwe z białaczkami i chłoniakami, krańcowa niewydolność nerek, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność wątroby, 
cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, posocznica (SEPSA)

 25 000  zł  25 000  zł  25 000  zł  25 000  zł 

Poważne zachorowania wspólmałżonka Ubezpieczonego: złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar 
mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, zabiegi kardiochirurgiczne, zabiegi kar-
diochirurgiczne na otwartym sercu, przeszczep serca, wątroby, trzustki, płuca, 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.

 5 000  zł  5 000  zł  5 000  zł  5 000  zł 

Składka miesięczna za ubezpieczenie na życie  56,00 zł  64,50 zł  79,00 zł  56,00 zł 

Składka miesięczna za ubezpieczenie zdrowotne 21,60 zł 21,60 zł 21,60 zł 21,60 zł

Składka miesięczna za ubezpieczenie na życie i zdrowie*  77,60  zł  86,10  zł  100,60  zł  77,60  zł 

*ubezpieczenie dodatkowe do grupowego ubezpieczenia na życie
W ofercie podano kwoty skumulowane jeśli dotyczy. Podstawą ochrony i wypłaty ww. świadczeń są: OWU Grupowego ubezpieczenia na życie “Allianz Rodzina” GZ11. Szczegóły oferty wraz z OWU: 
www.ubezpieczeniaallianz.pl

Świadczenia opiekuńcze
Pakiet świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego, Współmałżonka Ubezpieczonego oraz Dziecka Ubezpieczonego
w polisie Allianz Rodzina, to fachowa pomoc w trudnych sytuacjach, udzielana na terenie Polski.Wystarczy zadzwonić na 
całodobową infolinię: 224 224 224

ŚWIADCZENIE (LIMITY NA JEDNO ZDARZENIE) LIMIT

Transport medyczny z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do placówki medycznej 3 000,00 zł

Transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania 3 000,00 zł

Transport medyczny z bliską osobą z placówki medycznej do innej placówki medycznej 1 500,00 zł

Wizyta fizykoterapeuty w domu albo transport oraz wizyta w poradni rehabilitacyjnej 2 100,00 zł

Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego 1 500,00 zł

Transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu 1 500,00 zł

Wizyta u psychologa w razie poważnego zachorowania, śmierci osoby bliskiej, poronienia 1 500,00 zł

Wizyta lekarska w placówce medycznej lub miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku wraz z honorarium lekarza 1 500,00 zł

Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku wraz z honorarium pielę-gniarki 1 500,00 zł

Dostarczenie leków zapisanych przez lekarza do miejsca pobytu 300,00 zł

Przewóz dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej i ich powrót w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 
3 dni 

koszt biletu I klasy 

Przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad Dziećmi/osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania 
Ubezpieczonego i powrót w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni 

koszt biletu I klasy

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 
3 dni  

1 350,00 zł

Pomoc domowa po zakończeniu hospitalizacji trwającej powyżej 7 dni 900,00 zł

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich nagłego zachorowania lub nie-szczęśliwego wypadku 400,00 zł

Organizacja prywatnych lekcji dla dziecka Ubezpieczonego 600,00 zł

Organizacja pobytu Opiekuna Prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka  1 500,00 zł

Opieka pielęgniarki po hospitalizacji 4 500,00 zł

Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem 300,00 zł

Dla rodzica Ubezpieczonego i rodzica Współmałżonka pomoc domowa i pielęgniarska po zakończeniu hospitalizacji trwającej minimum 
5 dni 

1 000,00 zł

Transport Rodzica Ubezpieczonego oraz Rodzica Współmałżonka na wizytę kontrolną po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni 2 razy w roku

Osobisty asystent dla rodzica Ubezpieczonego i rodzica Współmałżonka  600,00 zł

Infolinia "Baby Assistance" , Zdrowotne usługi informacyjne-24h lekarze specjaliści bez limitu
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SZYBKA POMOC: 725 525 555 www.ubezpieczeniaallianz.pl

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant 7

FUNKCJONARIUSZ
PRACOWNIK CYWILNY

WSPÓŁMAŁŻONEK/PARTNER
PEŁNOLETNIE DZIECKO

DZIECKO DO 20 ROKU ŻYCIA

ŚWIADCZENIA

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku 70 000 zł 30 000 zł 80 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 40 000 zł 60 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku 
komunikacyjnego

100% SU
70 000 zł

100% SU
30 000 zł

200% SU
160 000 zł

100% SU
30 000 zł

100% SU
50 000 zł

100% SU
40 000 zł

100% SU
60 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Wypadku
(za 1% uszczerbku)

700 zł 300 zł 800 zł 300 zł 500 zł 400 zł 600 zł

Koszty leczenia powstałe w wyniku Wypadku na 
terenie RP

10 500 zł 4 500 zł 12 000 zł 4 500 zł  7 500 zł 6 000 zł 9 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku Wypadku
(za dzień /do 180 dni)

100 zł 75 zł 100 zł 75 zł 100 zł 100 zł 100 zł

Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego w 
wyniku Wypadku (za m-c/do 6 m-c)

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł - - - -

Rehabilitacja 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł - -

Świadczenia assistance po wypadku 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł

Zawał serca (oraz pakiet usług assistance) - - 2 000 zł - - - -

Udar mózgu ( oraz pakiet usług assistance) - - 2 000 zł - - - -

Poważne zachorowanie oraz Świadczenia Assistan-
ce-pomoc w chorobie, z uwzględnieniem limitów 
w OWU

- - 10 000 zł - - 10 000 zł 10 000 zł

Świadczenia assistance pomoc w chorobie ( na 1 
wypadek)

- - 2 000 zł - - 2 000 zł 2 000 zł

Powtórna opinia medyczna - - - - - Odpowiadamy 
za 1 zdarzenie

Odpowiadamy 
za 1 zdarzenie

Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku - - - - - 400 zł 400 zł

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa  lub 
inne zwierzęta (wymagające zaopatrzenia
chirurgicznego w warunkach szpitalnych lub 
ambulatoryjnych)

- - - - - 400 zł 400 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji 
(odpowiadamy za 1 zdarzenie,  konieczność
potwierdzenia dokumentacją medyczną)

- - - - - 200 zł 200 zł

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna 
w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu dziecka 
w Szpitalu w wyniku wypadku (max 14 dni na 1 
wypadek )

- - - - - do 100 zł do 100 zł

Świadczenie na wypadek śmierci Rodzica
Ubezpieczonego w wyniku Wypadku

- - - - - 8 000 zł 12 000 zł

Świadczenie na wypadek śmierci obojga Rodzica 
Ubezpieczonego w wyniku Wypadku

- - - - - 24 000 zł 36 000 zł

Ochrona ubezpieczonego w sieci - - - - - Odpowiadamy 
za 2 zdarzenia

Odpowiadamy 
za 2 zdarzenia

Rozszerzenie odpowiedzialności o Wypadki
spowodowane działaniem Ubezpieczonego w 
stanie pod wpływem alkoholu

- - TAK - - - -

OC w Życiu prywatnym SU 100 000 zł TAK TAK TAK - - -

Składka miesięczna za Ubezpieczonego 27,17 zł  16,07 zł  49,43 zł  12,41 zł  18,04 zł  10,00 zł  15,00 zł 

Ubezpieczenie Strefa NNW Zawodowe
Nowoczesne rozwiązania i odmieniona opieka po wypadku - skierowana na świadczenia
medyczne. Koszty leczenia z nowymi, wyższymi limitami dla szybszego powrotu do zdrowia.
Ubezpieczenie ma na celu zabezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego w razie
nieszczęśliwego wypadku. Polisa zapewnia wsparcie fi nansowe w różnych sytuacjach
życiowych, które mogą się zdarzyć niespodziewanie.

strona 5



SZYBKA POMOC: 725 525 555 www.ubezpieczeniaallianz.pl

Ubezpieczenie L4
100% płatne wynagrodzenie za każdy dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim w wyniku choroby lub NNW,
wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego skutkującego wypłatą 
80% wynagrodzenia za dni nieobecności, 1/30 wynagrodzenia zasadniczego na dzień wystawienia zwolnienia jednak 
nie więcej niż 45 zł za dzień, dla zwolnień powyżej 7 dni, max 30 dni rocznie,
koszty leczenia na terenie RP, w następstwie wypadku zwrot kosztów zakupionych leków po pobycie Ubezpieczonego
w szpitalu (min. 3 dni) do kwoty 300 zł,
teleopieka kardiologiczna.

ZDARZENIE SUMA UBEZPIECZENIA

Zgon Ubezpieczonego 5 000 zł

Ubezpieczenie L4 TAK

Koszty Leczenia Ubezpieczonego w NNW 1500 zł

Zwrot kosztów zakupionych leków (po pobycie w szpitalu) 300 zł

Teleopieka kardiologiczna TAK

Składka miesięczna 19 zł

Oferta dostępna dla funkcjonariuszy objętych ubezpieczeniem na życie w Allianz
W stosunku do funkcjonariuszy przystępujących do ubezpieczenia po ponad 3 miesiącach od daty zatrudnienia  zastosowanie ma 1-miesięczna karencja. Podstawą ochrony i wypłaty ww. świadczeń są: 
OWU Grupowego ubezpieczenia na życie “Allianz Rodzina” GZ12. Szczegóły oferty wraz z OWU: www.ubezpieczeniaallianz.pl

ŚWIADCZENIE LIMIT

1. konsultacja chirurga
2. konsultacja okulisty
3. konsultacja otolaryn-
gologa

4. konsultacja ortopedy
5. konsultacja kardiologa
6. konsultacja neurologa

7. konsultacja pulmonologa
8. konsultacja lekarza 
rehabilitacji
9. konsultacja neurochirurga

10. badania ambulatoryjne
11. badania radiologiczne
12. ultrasonografia

do wyboru Ubezpieczonego: maksymalnie 3 
świadczenia na 1 wypadek

1. tomografia komputerowa
2. rezonans magnetyczny

do wyboru Ubezpieczonego: maksymalnie 3 
świadczenia na 1 wypadek

1. konsultacja psychologiczna
do wyboru Ubezpieczonego: maksymalnie 4 

konsultacje na 1 wypadek

Transporty medyczne
• do Placówki medycznej – z Miejsca zamieszkania
• pomiędzy Placówkami medycznymi – w przypadku pobytu w Placówce medycznej, która nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla stanu zdrowia Ubezpieczonego lub w 
przypadku skierowania przez Lekarza prowadzącego na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej Placówce medycznej
• z Placówki medycznej – do Miejsca zamieszkania

świadczenia do wielokrotnego wykorzysta-

nia przez Ubezpieczonego, maksymalnie do 

limitu kwotowego uzgodnion go w Umowie

dostarczenie do Miejsca zamieszkania leków zapisanych przez Lekarza prowadzącego i w sytuacji, gdy zgodnie z jego pisemnym zaleceniem, Ubezpieczony (z uwagi na rodzaj obrażeń 
jakich doznał) nie może chodzić – warunkiem realizacji świadczenia jest udostępnienie nam recepty niezbędnej do wykupienia leków

wizyta pielęgniarki w Miejscu zamieszkania, na podstawie pisemnego zalecenia opieki pielęgniarskiej od Lekarza prowadzącego, obejmująca koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki w 
celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki w zakresie zaleconym
przez Lekarza prowadzącego

organizacja w Miejscu zamieszkania i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja w Miejscu zamieszkania i pokrycie kosztów opieki nad Ubezpieczonym, gdy zgodnie z pisemnym 
zaleceniem Lekarza prowadzącego, Ubezpieczony (z uwagi na rodzaj obrażeń jakich doznał) nie może chodzić przez okres co najmniej 14 dni. Dotyczy wyłącznie pakietów dla dzieci.

wizyta lekarza internisty lub lekarza rodzinnego w Placówce medycznej lub w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, zgodnie z zaleceniem Lekarza prowadzącego, wraz z kosztami 
dojazdu lekarza internisty/rodzinnego oraz kosztami jego honorarium

1 świadczenie na 1 Wypadek

Świadczenia opiekuńcze
Pakiet świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia Strefa NNW Zawodowe. Wystarczy
zadzwonić na całodobową infolinię: 224 224 224

Ubezpieczenie zdrowotne

Prywatna opieka lekarska -komfortowe warunki leczenia- organizujemy i zapewniamy dostęp do świadczeń zdrowotnych  
w placówkach medycznych na terenie całej Polski.

Swoboda korzystania z usług bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji.

PAKIET DLA CIEBIE PREMIUM DLA CIEBIE OPTIMUM

Indywidualny 21,60 zł 50,40 zł

Partnerski 50,00 zł 118,00 zł

Rodzinny 83,50 zł 207,60 zł

Telemedycyna brak
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Odpowiedzialność Cywilna Funkcjonariusza
To ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej funkcjonariuszy na wypadek  uszkodznia, utraty mienia powierzonego 
przez pracodawcę.

ZDARZENIE SUMA GWARANCYJNA

Uszkodzenie, zniszczenie lub utrata sprzętu do 25 000 zł

Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu do 25 000 zł

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia powierzonego do 25 000 zł

Koszty obrony prawnej w sprawach karnych i dyscyplinarnych z poręczeniem majątkowym do 50 000 zł

Uszkodzenie lub zniszczenie nieruchomości użytkowanych przez pracodawcę do 5 000 zł

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych do 5 000 zł

Ubezpieczenie czyste szkody majątkowe wynikające z decyzji administracyjnych do 5 000 zł

Ubezpieczenie czyste szkody majątkowe wynikające z wykonywania czynności służbowych do 1 000 zł

Szkody wyrządzone przez psa służbowego do 5 000 zł

Ubezpieczenie funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa do 20 000 zł

Ubezpieczenie funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa -obrona prawna do 5 000 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności wobec roszczeń regresowych Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania wypłaconego osobie 
trzeciej za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

do 10 000 zł

Składka miesięczna 25 zł

Franszyza integralna: 100 zł. Podstawą ochrony i wypłaty ww. świadczeń są: OWU odpowiedzialności cywilnej oraz umowa Grupowego Ubezpiczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariuszy
i Pracowników Służb Mundurowych. Szczegóły oferty wraz z OWU: www.ubezpieczeniaallianz.pl

Odpowiedzialność Cywilna Pracownika Policji
To ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pracowika cywiilnego policji na wypadek uszkodzenia, utraty mienia
powierzonego przez pracodawcę.

ZDARZENIE SUMA GWARANCYJNA

Uszkodzenie pojazdu, sprzętu do 12 000 zł

Uszkodzenie, zagubienie mienia powierzonego do 12 000 zł

Szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim do 12 000 zł

Czyste szkody majątkowe wynikające z decyzji administracyjnej do 5 000 zł

Czyste szkody majątkowe wynikające z wykonywania czynności kadrowo płacowych do 3 500 zł

Ochrona prawna do 30 000 zł

Składka miesięczna 9 zł

Franszyza integralna: 100 zł. Podstawą ochrony i wypłaty ww. świadczeń są: OWU odpowiedzialności cywilnej oraz umowa Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariuszy
i Pracowników Służb Mundurowych. Szczegóły oferty wraz z OWU: www.ubezpieczeniaallianz.pl

WARIANT SUMA GWARANCYJNA
W RYZYKU OC

SUMA UBEZPIECZENIA 
OCHRONY PRAWNEJ SKŁADKA

Wariant 1 25 000 zł

10 000 zł

3,50 zł

Wariant 2 50 000 zł 5,00 zł

Wariant 3 100 000 zł 7,50 zł

Wariant 4 120 000 zł 10,00 zł

Wariant 5 150 000 zł 12,00 zł

Franszyza integralna: brak. Podstawą ochrony i wypłaty ww. świadczeń są: OWU odpowiedzialności cywilnej oraz umowa Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariuszy
i Pracowników Służb Mundurowych. Szczegóły oferty wraz z OWU: www.ubezpieczeniaallianz.pl

Ubezpieczenie rażącego naruszenia prawa
Ubezpieczenie OC Funkcjonariusza Publicznego za rażące naruszenie prawa  z rozszerzeniem o niesłuszne skazanie,
tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
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Chcesz korzystać z usług assistance i móc w praktyczny 
sposób dostosować do siebie zakres ubezpieczenia? Allianz 
Rodzina w ofercie Ochrona Życia jest dla Ciebie. Kupujesz 
ochronę podstawową, w ramach której świadczymy usługi 
assistance dla Ciebie i rodziny. A do tego samodzielnie
dokładasz wybrane pakiety.

Wybierasz ochronę tylko w takim zakresie, w jakim chcesz – 
tylko dla siebie lub także dla rodziny. 

Ubezpieczenie Ochrona Życia
Myślisz o bezpieczeństwie swoich bliskich w razie konieczności spłaty zobowiązań finansowych, gdyby Ciebie miało 
zabraknąć,
Zawierasz kredyt mieszkaniowy, a bank wymaga od Ciebie cesji praw z polisy na życie,

Posiadasz ubezpieczenie grupowe ,,ALLIANZ RODZINA” i myślisz o tym, aby kompleksowo chronić swoją rodzinę
poprzez podniesienie wysokości świadczeń na wypadek, gdyby zdarzyło się najgorsze.

ZDARZENIE SUMA UBEZPIECZENIA

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 400 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 295 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 295 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku oraz assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka 
rodziny w następstwie wypadku
dodatkowo organizacja i pokrycie kosztów pogrzebu do 4000 zł oraz przejazdu uczestników do 1000 zł

195 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego 65 000 zł

Składka miesięczna 19 zł

Oferta dostępna dla funkcjonariuszy objętych ubezpieczeniem na życie w Allianz. Podstawą ochrony i wypłaty ww. świadczeń są: OWU Grupowego ubezpieczenia na życie “Allianz Rodzina” GZ13. W 
ofercie podano kwoty skumulowane. Szczegóły oferty wraz z OWU: www.ubezpieczeniaallianz.pl

65 000 zł

za 19 zł miesięcznie

+ dowolny dobór pakietów
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PAKIETY DO WYBORU (wybierz minimum jeden)

PAKIET KARDIOLOGICZNY  (5 zł miesięcznie)

•  100 zł dziennie – z tytułu leczenia ubezpieczonego w szpitalu w następstwie ostrego zawału serca 
lub udaru mózgu

•  5000 zł – z tytułu kardiologicznego leczenia specjalistycznego (3 zdefiniowane w o.w.u.metody: 
ablacja, wszczepienie rozrusznika serca, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora

•  Teleopieka kardiologiczna dla ubezpieczonego, obejmuje m.in.: dostarczenie aparatu EKG na 
okres 180 dni, stały monitoring i analiza badań EKG, wezwanie pogotowia ratunkowego 
w przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy 
medycznej, stały kontakt telefoniczny z personelem medycznym

PAKIET SENIOR  (10 zł miesięcznie)

Wypłata świadczenia 5000 zł w razie poważnego zachorowania rodzica – obejmuje 20 jednostek 
chorobowych.

Assistance w postaci maks. 10 świadczeń medycznych
na każde poważne zachorowanie rodzica zdefiniowane w o.w.u.: konsultacje specjalistów (chirurg, 
okulista otolaryngolog, ortopeda, ginekolog, kardiolog, neurolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, 
neurochirurg, hepatolog, psycholog – do 5000 zł), diagnostyka laboratoryjna – do 800 zł, badania 
specjalistyczne: RTG, USG, tomografia komputerowa (1 badanie na każde zdarzenie), rezonans mag-
netyczny (1 badanie na każde zdarzenie) – do 4400 zł. 

Świadczenia opiekuńcze dla rodzica:
• wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego (do 500 zł),
•  transporty do, z i pomiędzy placówkami medycznymi (do 1000 zł na każde ze świadczeń),
• rehabilitacja po wypadku lub pobycie w szpitalu (do 2000 zł),
•  opieka pielęgniarki po pobycie w szpitalu, który trwał powyżej 5 dni – do 30 dni (do 5000 zł)  

lub po  wypadku – do 15 dni (do 2000 zł),
•  pomoc domowa po pobycie w szpitalu, który trwał powyżej 5 dni – do 30 dni (do 5000 zł)  

lub po wypadku – do 15 dni (do 2000 zł),
•  dostarczenie leków, książek, posiłków po pobycie w szpitalu (do 250 zł na każde ze świadczeń),
• wsparcie psychologa w trudnych sytuacjach losowych (do 500 zł)

PAKIET DZIECKO  (10 zł miesięcznie)

Wypłata świadczenia:
•  10 000 zł – w razie poważnego zachorowania dziecka (obejmuje 24 jednostki chorobowe),
•  150 zł – za procent uszczerbku na zdrowiu dziecka w następstwie wypadku i 400 zł w razie pogry-

zienia dziecka przez psa,
• 40 zł dziennie – w razie leczenia dziecka w szpitalu,
•  80 zł dziennie – w razie leczenia dziecka w szpitalu w następstwie wypadku.

Assistance w postaci maks. 10 świadczeń medycznych na każdą
zdiagnozowaną chorobę lub wykonany zabieg u dziecka ubezpieczonego, z katalogu 24 chorób  
i zabiegów – z uwzględnieniem wskazanych niżej sum ubezpieczenia (do) dla danego świadczenia 
medycznego:
•  konsultacje specjalistów: chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, ginekolog, kardiolog,  

neurolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg, hepatolog, psycholog (do 5000 zł),
• diagnostyka laboratoryjna (do 800 zł),
•  badania specjalistyczne (do 4400 zł): RTG, USG, Tomografia komputerowa (1 badanie  

na każde zdarzenie), Rezonans magnetyczny (1 badanie na każde zdarzenie)

Do 2000 zł na pokrycie kosztów leczenia dziecka poniesionych na terenie
Polski w następstwie wypadku, w tym:
• honoraria lekarskie,
•  koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, operacji plastycznych zaleconych przez lekarza,
•   koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza,
•  koszty lekarstw, zakupu lub wypożyczenia protez, sprzętu rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, 

zaleconych przez lekarza
•  koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia 

poszkodowanego dziecka

PAKIET MAŁŻONEK  (10 zł miesięcznie)

Wypłata świadczenia:
• 75 zł dziennie – w przypadku leczenia małżonka lub partnera w szpitalu,
•  300 zł dziennie – w przypadku leczenia małżonka lub partnera w szpitalu w następstwie wypadku,
•  300 zł – za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka lub partnera w następstwie 

wypadku.

Do 3000 zł na pokrycie kosztów leczenia poniesionych na terenie Polski w następstwie wypadku, 
w tym:
•  honoraria lekarskie,
•  koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, operacji plastycznych zaleconych przez lekarza,
•  koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza,
• koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym zaleconych przez lekarza
•  koszty lekarstw, zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, protez, 

środków pomocniczych i opatrunkowych zaleconych przez lekarza,
• koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego

PAKIET CHOROBOWY  (15 zł miesięcznie)

Wypłata świadczenia:
•  5000 zł – za poważne zachorowanie (zakres rozszerzony – obejmuje 65 jednostek chorobowych)
• do 3000 zł – za leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (11 metod zdefiniowanych w o.w.u.)
• do 2000 zł – za zabieg operacyjny ubezpieczonego zdefiniowany w o.w.u.,
•  50 zł dziennie – w przypadku leczenia ubezpieczonego w szpitalu,
•  do 3000 zł – za zabieg chirurgii jednego dnia zdefiniowany w o.w.u.

Assistance w postaci maks. 10 świadczeń medycznych dla ubezpieczonego na każdą zdiagno-
zowaną chorobę lub wykonany zabieg z katalogu 65 chorób i zabiegów:
•  konsultacje specjalistów: chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, ginekolog, kardiolog, neu-

rolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, neurochirurg, hepatolog, psycholog,
• diagnostyka laboratoryjna,
•  badania specjalistyczne: RTG, USG, tomografia komputerowa (1 badanie na każde zdarzenie),  

rezonans magnetyczny (1 badanie na każde zdarzenie) 

PAKIET ONKOLOGICZNY  (10 zł miesięcznie)

Pakiet świadczeń medycznych dla ubezpieczonego
Po wydaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego:
•  konsultacje lekarzy specjalistów: chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, ginekolog, urolog, pul-

monolog, lekarz rehabilitacji, onkolog, endokrynolog, hepatolog, hematolog, nefrolog, dermatolog,
•  diagnostyka laboratoryjna, w tym markery nowotworowe,
•  badania specjalistyczne: RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, biopsja – 

pobranie materiału wraz z mikroskopowym badaniem histopatologicznym.

Po zdiagnozowaniu u niego zaawansowanego nowotworu:
•  świadczenia assistance do 5000 zł w odniesieniu do każdego zdarzenia (m.in. transporty medy-

czne, pomoc pielęgniarki, dostarczenie posiłków i leków, pomoc domowa, opieka nad niepełnolet-
nimi dziećmi i osobami niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi, zwrot kosztów peruk i pro-
tez),

•  rehabilitacja – maks. 10 zabiegów w odniesieniu do każdego zdarzenia,
•  do 20 000 zł na pokrycie kosztów operacji plastycznej mającej na celu usunięcie blizn, znamion lub 

nieprawidłowości w budowie ciała Ubezpieczonego, powstałych w wyniku operacyjnego usunięcia 
zaawansowanego nowotworu.

Po zdiagnozowaniu zaawansowanego nowotworu u rodzeństwa, dziecka lub rodzica ubezpieczonego:
•  pomoc psychoonkologa – maks. 5 konsultacji w odniesieniu do każdego zdarzenia (do 3000 zł),
•  maks. 1 test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów w odniesieniu do każde-

go zdarzenia (do 5000 zł),
•  maks. 1 konsultacja onkologiczno-genetyczna w odniesieniu do każdego zdarzenia (do 3000 zł).

Pakiet świadczeń medycznych związanych z najbliższą rodziną po zdiagnozowaniu u ubezpieczo-
nego zaawansowanego nowotworu:
•  pomoc psychoonkologa – maks. 5 konsultacji łącznie dla małżonka/partnera i dzieci w odniesieniu 

do każdego zdarzenia (do 3000 zł),
•  maks. 1 test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów dla każdego z rodzeńst-

wa i dzieci ubezpieczonego w odniesieniu do każdego zdarzenia (do 5000 zł),
•  maks. 1 konsultacja onkologiczno-genetyczna dla każdego z rodzeństwa i dzieci ubezpieczonego 

w odniesieniu do każdego zdarzenia (do 3000 zł)

PAKIET WYPADKOWY  (10 zł miesięcznie)

•  50 000 zł – w razie śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku
•  300 zł – za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie wypadku 
•  150 zł – za uraz w następstwie wypadku, który nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu
•  do 3000 zł na pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego poniesionych na terenie Polski w nas-

tępstwie wypadku m.in. koszty zaleconych przez lekarza: zabiegów rehabilitacyjnych w trybie am-
bulatoryjnym, lekarstw, protez i sprzętu rehabilitacyjnego (zakupu lub wypożyczenia), zdjęć RTG, 
USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych

PAKIET KOMUNIKACYJNY  (10 zł miesięcznie)

• 100 000 zł – w razie śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku
•  100 000 zł – dodatkowo w razie śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjne-

go (czyli razem wypłacimy 200 000 zł)
•   500 zł – za leczenie w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego (od 1. dnia pobytu 

w szpitalu).
•  do 5000 zł na pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego poniesionych na terenie Polski w nas-

tępstwie wypadku m.in. koszty zaleconych przez lekarza: zabiegów rehabilitacyjnych w trybie am-
bulatoryjnym, lekarstw, protez i sprzętu rehabilitacyjnego (zakupu lub wypożyczenia), zdjęć RTG, 
USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań diagnostycznych

DANE KONTAKTOWE
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Program grupowego ubezpieczenia dla emerytów
służb mundurowych

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna
Ubezpieczenie pomaga pokryć koszty, gdy potrzebujesz opieki medycznej. Możesz nim objąć również swoich 
bliskich.

• Konsultacje telemedyczne
• Brak wyłączeń w związku z przebytymi chorobami przewlekłymi i wcześniej nabytymi (nie dotyczy umowy dodatkowej 
świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego),
• Szybki, bezgotówkowy dostęp do ponad 2200 placówek medycznych w Polsce, m.in.: CM Damiana, Enel Med, Polmed, 
Falck, Swissmed i innych; Aktualna lista placówek medycznych dostępna na zdrowotne.allianz.pl,
• Wizyty u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – w ciągu 24 godzin, a najpóźniej do końca następnego dnia
roboczego,
• Wizyty u lekarzy specjalistów – do 5 dni roboczych,
• Swoboda korzystania z usług, bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji – do wysokości limitu określonego w cenniku 
refundacyjnym wskazanym w OWU AOZ03.
• Elastyczna zmiana zakresu (wariantu ubezpieczenia) i formy - pierwsza zmiana  w dowolnym momencie, kolejna
zmiana po upływie 6 miesięcy od ostatniej zmiany,
• Badania wykonywane także na podstawie skierowań lekarskich spoza sieci współpracujących z nami placówek, 
wystawionych nawet przed datą rozpoczęcia ochrony,
• Szeroki zakres świadczeń opiekuńczych (assistance) w każdym wariancie ubezpieczenia.

Grupowe ubezpieczenie Strefa NNW Zawodowe dla emeryta, współmałżonka i dzieci
• Elastyczne dopasowanie zakresu -  pakietóy do indywidualnego wyboru uzupełni zakres wybranego wariantu
życiowego,
• Zwrot kosztów leczenia  po wypadku na terenie RP,
• Pakiet świadczeń assistance po wypadku obejmujący dostęp do badań diagnostycznych i wizytę lekarską.

Zakres świadczeń i deklaracje do pobrania na stronie www.ubezpieczeniaallianz.pl

Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz Rodzina 
dla emerytów służb mundurowych Policji, którzy
kontynuują ochronę ubezpieczeniową w Allianz.
Ubezpieczenie wszechstronnie zabezpieczy Twoje 
życie i zdrowie. Mogą do niego przystąpić również 
Twoi bliscy: małżonek lub partner czy pełnoletnie 
dziecko.

• Elastyczne dopasowanie zakresu - 8 dodatkowych 
pakietów do indywidualnego wyboru uzupełni zakres 
wybranego wariantu,
• wypłata świadczenia za uraz w wyniku wypadku 
niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczonego,
• stała wysokość świadczenia nawet w przypadku 
leczenia w szpitalu dłuższego niż 14 dni. Dodatkowo, 
jeśli leczenie w szpitalu trwało nieprzerwanie co
najmniej 180 dni, zostanie wypłacone świadczenie za 
360 dni pobytu w szpitalu,
• wypłata świadczenie bez względu na wiek dziecka 
w przypadku śmierci dziecka,
• szeroki zakres świadczeń opiekuńczych (assistance) 
w każdym wariancie ubezpieczenia.
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W Allianz uważamy, że ubezpieczenia są po to, by dodawać pewności
w życiu. Od 1890 roku na świecie i 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. Ponieważ mamy
wiedzę, doświadczenie i silną pozycję finansową. Tworzymy proste
produkty, mówimy o nich prosto i zawsze dotrzymujemy słowa.

www.ubezpieczeniaallianz.pl

Szybka pomoc
725 525 555
www.ubezpieczeniaallianz.pl

Biuro obsługi klienta
Kluczowy Partner VIP Allianz
ul. Żeromskiego 45-47
81-349 Gdynia

Kontakt z agentem Idoneum w Gdyni
Ewa Bitner
tel. 690 980 450
tel. 58 620 70 02 
ewa.bitner@ubezpieczeniaallianz.pl 

Alicja Stopińska
tel. 607 233 999
tel. 58 620 70 02 
alicja.stopinska@ubezpieczeniaallianz.pl

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym 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.


