
Dowiedz siæ wiæcej u Agenta Allianz. 
Umów spotkanie dzwoniàc pod numer infolinii 801 10 20 30 lub odwiedê stronæ www.allianz.pl

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym nie nale¿y odczytywaæ jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani rekomendacji lub zaproszenia do 
zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani czêœci umowy ubezpieczenia. Materia³y prezentowane s¹ jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o 
nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostaæ podjêta po wczeœniejszym zapoznaniu siê z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Plan na dziœ i jutro wraz z warunkami umów 
dodatkowych i za³¹cznikami do nich, w tym Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych dla ubezpieczenia Plan na dziœ i jutro. 

Ubezpieczenie na ýycie

Twoje ubezpieczenie skùada siæ z: = Twój wybór

Pamiætaj! W czasie trwania umowy ubezpieczenia mo¿esz dobraæ dodatkowe ubezpieczenia.

Assistance
Pomoc w trudnych sytuacjach 

Gromadzenie  kapita³u

Ochrona ¿ycia
Terminowe lub bezterminowe ubezpieczenie na ¿ycie

Kupujàc polisæ na ýycie, otrzymujesz równieý dostæp do caùodobowej          

pomocy úwiadczonej 7 dni w tygodniu. W trudnej sytuacji po prostu     

wystarczy zadzwoniã do Centrum Alarmowego Mondial Assistance                   

pod numer +48 22 591 95 05 lub +48 22 281 95 05.

Masz wiele planów na przysz³oœæ. Wi¹¿¹ siê z nimi wydatki. Dlatego            

ju¿ dziœ chcesz podj¹æ decyzjê o oszczêdzaniu. Czas stanie siê Twoim 

sprzymierzeñcem.

Polisa na ¿ycie to podstawowe zabezpieczenie dla Twoich najbli¿szych,            

na wypadek gdyby Ciebie zabrak³o. Dziêki niej masz mo¿liwoœæ 

elastycznego poszerzania zakresu ochrony dla siebie i swoich bliskich.

Ochrona podstawowa

Leczenie operacyjne
Ochrona w razie leczenia operacyjnego w wyniku wypadku

Niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji
Ochrona na wypadek niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji

Ochrona ¿ycia
Ochrona na wypadek œmierci wskutek wypadku

Pobyt w szpitalu
Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku wypadku

Urazy powsta³e w wyniku nieszczêœliwych wypadków czêsto wymagaj¹ 

leczenia operacyjnego. W takiej sytuacji dodatkowe wsparcie finansowe 

pomaga zadbaæ nie tylko o komfort pacjenta, ale tak¿e tych, którzy zostaj¹          

w domu.

Wykonuj¹c codzienne czynnoœci, nie zastanawiamy siê, co by by³o, 

gdybyœmy nagle utracili samodzielnoœæ. W takiej sytuacji wsparcie 

finansowe umo¿liwiaj¹ce np. dostêp do sta³ej opieki jest bezcenne.

Ubezpieczenie zapewnia ochronê zarówno w razie wypadku, jak i w razie 

choroby, w ramach jednej umowy dodatkowej.

Wypadki zdarzaj¹ siê niezale¿nie od naszej woli czy stanu zdrowia.                      

Nie potrafimy ich przewidzieæ, dlatego ich skutki odczuwamy wyj¹tkowo 

dotkliwie. Mo¿emy jednak zadbaæ o to, by nie pozostawiæ najbli¿szych                

w kryzysowej sytuacji bez wsparcia.

Sytuacje, w których potrzebne jest leczenie w szpitalu wcale nie nale¿¹                

do rzadkoœci. Gdy taka koniecznoœæ pojawia siê niespodziewanie, wtedy               

z dnia na dzieñ musimy zmieniæ sposób funkcjonowania ca³ej rodziny.                 

W razie wypadku

Allianz Best Doctors
Ubezpieczenie Allianz Best Doctors dla doros³ych

Powa¿ne zachorowanie
Ochrona na wypadek powa¿nych zachorowañ

Niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji
Ochrona na wypadek niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji

Zdiagnozowanie powa¿nej choroby to jedna z najbardziej krytycznych sytuacji, 

jakie mog¹ siê pojawiæ w ¿yciu. W takiej chwili chcia³oby siê mieæ po swojej 

stronie zespó³ œwiatowej klasy ekspertów i dostêp do klinik na ca³ym œwiecie.            

To mo¿liwe.

Gdy pojawia siê powa¿na choroba, zawsze dotyka ca³ej rodziny i reorganizuje 

¿ycie ka¿dego z jej cz³onków. Priorytetem staje siê opieka nad chorym, a to 

wymaga czasu i pieniêdzy. Wtedy doceniamy pomoc finansow¹.

Wykonuj¹c codzienne czynnoœci, nie zastanawiamy siê, co by by³o, gdybyœmy 

nagle utracili samodzielnoœæ. W takiej sytuacji wsparcie finansowe umo¿liwiaj¹ce 

np. dostêp do sta³ej opieki jest bezcenne.

Ubezpieczenie zapewnia ochronê zarówno w razie wypadku, jak i w razie 

choroby, w ramach jednej umowy dodatkowej.

W razie choroby

Allianz Best Doctors
Ubezpieczenie Allianz Best Doctors dla dzieci

Pobyt w szpitalu
Ochrona na wypadek pobytu dziecka w szpitalu

Powa¿ne zachorowanie
Ochrona na wypadek powa¿nych zachorowañ dziecka

Uszczerbek na zdrowiu i operacje
Ochrona na wypadek uszczerbku na zdrowiu i zabiegów operacyjnych 

dziecka w wyniku wypadku

Zdiagnozowanie powa¿nej choroby to jedna z najbardziej krytycznych sytuacji, 

jakie mog¹ siê pojawiæ w ¿yciu. W takiej chwili chcia³oby siê mieæ po swojej 

stronie zespó³ œwiatowej klasy ekspertów i dostêp do klinik na ca³ym œwiecie.        

To mo¿liwe.

Pobyt w szpitalu to dla dziecka przykre doœwiadczenie. W takiej sytuacji  

chcemy byæ blisko niego i jesteœmy gotowi za wszelk¹ cenê stworzyæ mu            

jak najlepsze warunki, w których bêdzie czu³o siê dobrze i bezpiecznie.

Gdy powa¿na choroba dotyka dziecka, wp³ywa to na ¿ycie ca³ej rodziny.   

Zwykle wtedy konieczne jest, by jedno z rodziców zrezygnowa³o z pracy.            

W takiej sytuacji dodatkowe wsparcie finansowe jest nieocenion¹ pomoc¹.

Operacja czy utrata sprawnoœci przez dziecko w wyniku wypadku jest 

wyj¹tkowo trudnym prze¿yciem dla dziecka i ca³ej rodziny. Wsparcie  

finansowe w takiej sytuacji pozwala skoncentrowaæ siê na dziecku i jego 

potrzebach,  dziêki czemu szybciej mo¿e powróciæ do zdrowia.

Dla dziecka


