
Ubezpieczenia 
turystyczne 
Allianz

Cały świat, jedna polisa Allianz!

Centrum Operacyjne Allianz 
Travel działa w Polsce  
od ponad 20 lat.

Allianz Travel posiada  
44 Centra Operacyjne  
w 78 krajach  
na 5 kontynentach.

Grupa Allianz Travel posiada 
ponad 19 000 pracowników 
porozumiewających się  
w 70 językach!

Usługi pomocowe dla 
Klientów świadczy Allianz 
Travel- ponad 60-letnie 
doświadczenie, światowy 
lider rynku usług assistance.

Doświadczony  
i wykwalifikowany zespół 
Help Desk Travel. 

Z grupą Allianz Travel 
współpracuje 400 000 
usługodawców na całym 
świecie. Pod opieką Allianz 
Travel jest 250 milionów 
Beneficjentów.

W 2017 roku Centra 
Operacyjne pomogły w 54 
milionach trudnych spraw.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Allianz – marka o ugruntowanej światowej pozycji.

Globtroter 2.0 – nowoczesna aplikacja mobilna  
do sprzedaży polis. Dostępna na telefon, komputer  
czy tablet. Możliwość sprzedaży polisy z każdego  
miejsca na świecie!

Świadczenia Assistance – szybka i kompleksowa 
pomoc, najwyższa jakość świadczonych usług. 

Dedykowany Dział Ubezpieczeń Turystycznych. 

Help Desk Travel – profesjonalne wsparcie dla:
• agentów Allianz, 
• multiagentów, 
• biur podróży, 
• tour operatorów,
• brokerów.

Elastyczny produkt szyty na miarę potrzeb klienta.



Co nas wyróżnia?

Obsługa za granicą 
w wiekszości 
przypadków 
bezgotówkowa.

Transport medyczny 
do kraju zamieszkania 
bez limitu!

Wysokie Sumy 
ubezpieczenia –  
KLiA do 1 500 000 PLN,  
OC do 1 000 000 PLN.

Dodatkowe elementy 
ubezpieczenia  
za niewielką dopłatą  
(np. moto assistance,  
home assistance).

Aż 16 powodów  
do rezygnacji z wyjazdu! 
(np. zwolnienie z pracy, 
adopcja dziecka, wyjazd  
do sanatorium).

Wariant skrócenia  
wyjazdu w cenie 
ubezpieczenia rezygnacji 
(8 powodów do skrócenia 
wyjazdu).

Brak konieczności 
hospitalizacji dla 
współmałżonka i dziecka 
Ubezpieczonego*  
*(w przypadku nagłego zachorowania  
lub nieszczęśliwego wypadku)

Bardzo konkurencyjna  
stawka za rozszerzenie 
ochrony o zaostrzenie 
choroby przewlekłej.

Możliwość 
rozszerzenia ochrony 
o zdarzenia pod 
wpływem alkoholu 
(nie dotyczy OC).

NOWOŚĆ! Dodatkowy 
pakiet usług medycznych  
i assistance po NW  
i nagłym zachorowaniu  
po powrocie do RP.

Ochrona na wypadek 
aktu terroru bądź 
nieoczekiwanej wojny 
w zakresie KLiA  
do 100% SU.

Po opłaceniu dodatkowej 
składki ochrona dla 
uprawiających sporty 
wyczynowo.

Ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji 
100% rozszerzone  
o ryzyko terroryzmu.

Żeglarstwo do 20 mil 
morskich, nurkowanie  
do 30 m, fitness, paintball, 
surfing, windsurfing bez 
żadnej zwyżki.

Zwyżka za wiek 
dopiero od 70 r.ż. 
Konkurencyjna cena  
dla seniora.

Wysyłka polisy 
na e-mail Klienta. 
Możliwość wystawienia 
polisy zdalnie.

Responsywna aplikacja 
– można z niej korzystać 
na telefonie, tablecie, 
notebooku. 

Możliwość tworzenia 
w aplikacji „ pakietów 
ulubionych” 
usprawniających  
sprzedaż

W ubezpieczeniu najważniejsze jest dostosowanie 
zakresu ubezpieczenia do potrzeb klienta. Cena 
musi być dostosowana do świadczeń zawartych  
w zakresie polisy. Najtańsze polisy zapewniają 
minimalną ochronę.

Allianz oferuje bogaty pakiet świadczeń  
i elementów dodatkowych, szybką pomoc  
i najlepszą jakość obsługi.
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Kontakt Help Desk Travel:  
tel.: +48 22 522 26 47 
e-mail: travel@mondial-assistance.pl 
Czynne od pon. do pt. 8:00-18:00

Oferta

Rezygnacja

Stawki

Technologia

Sport

Po dokupieniu Assistance 
Sport suma ubezpieczenia 
na poszukiwanie  
i ratownictwo  
aż do 75 000 PLN!

Możliwość ubezpieczenia 
sprzętu sportowego  
(np. rower, narty)  
za opłatą dodatkowej 
składki.

W przypadku szkody/wypadku ubezpieczeniowego 
jesteśmy do dyspozycji 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu,  
365 dni w roku! Tel.: +48 224 224 224

 

Wysoka satysfakcja 
Klientów z usług 
assistance za granicą 
i w RP.

W przypadku opóźnienia 
środka transportu 
przedłużenie ochrony  
o 48 h gratis!

Usługi

Możliwość telefonicznej 
konsultacji medycznej  
w języku polskim.

Kompleksowa pomoc, 
dostarczana klientom  
na całym świecie.


