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MATERIAŁ INFORMACYJNY

Łukasz ma 29 lat  
i jest singlem. 
Pracuje jako przedstawiciel handlowy, 
a w wolnym czasie amatorsko uprawia 
różne sporty. Myśli przyszłościowo, 
dlatego zdecydował się na ubezpieczenie  
Allianz Bezpieczne Życie.

Ten materiał i informacje w nim zawarte są skierowane wyłącznie do agentów Allianz i nie są przeznaczone (zarówno w całości, jak i w jakiekolwiek części) do 
dystrybucji wśród klientów lub potencjalnych klientów Allianz. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia na życie 
Allianz Bezpieczne Życie (indeks ABŻ 01) zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 89/2020 wraz z załącznikami („o.w.u.”), w których znajdziesz postanowienia 
dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania wysokości świadczeń, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz. 
Są one dostępne na stronie internetowej allianz.pl. Materiał przedstawia wybrane cechy poszczególnych świadczeń umownych, a opisana w nim historia nie jest 
rzeczywistym przypadkiem zgłoszonego Allianz zdarzenia ubezpieczeniowego – ma ona na celu jedynie zobrazowanie praktycznego działania produktu Allianz 
Bezpieczne Życie. Materiał pozostaje aktualny na dzień 1.02.2021 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego 118 631 000 złotych (wpłacony w całości).

Jak pomożemy, gdyby Łukasz zwichnął staw barkowy tak niefortunnie, że musiałby zostać unieruchomiony przez założenie gipsu. 
To uniemożliwiłoby mu prowadzenie samochodu, czyli efektywną pracę.

Wypłacimy świadczenia W ramach świadczenia dodatkowego

trwałego uszczerbku na zdrowiu 
2000 zł (za 5% uszczerbku)
+ dodatkowe 1500 zł z tytułu 
wykupionego pakietu

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
w następstwie wypadku

za poniesione w związku z wypadkiem koszty leczenia w Polsce 
m.in. zalecane przez lekarza badania: RTG, USG, tomografii 
komputerowej, rezonansu magnetycznego leki, zabiegi 
rehabilitacyjne, oraz konsultacje lekarskie

do 2500 zł w wybranym wariancie 
ubezpieczenia
+ kolejne 3000 zł w oparciu o sumę 
z pakietu dla aktywnych 

Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione 
w Polsce w następstwie wypadku

jeżeli kontuzja wymagałaby późniejszej operacji stawu 
obojczykowo-barkowego lub artroskopii tego stawu, klient może 
wykonać operację w ramach refundowanej chirurgii jednego dnia 
w prywatnej placówce medycznej, nie czekając na operację 
w ramach publicznego systemu zdrowotnego

do 2000 zł
Leczenie Ubezpieczonego w zakresie chirurgii 
jednego dnia

za pobyt w szpitalu w związku z wypadkiem  
dzienne świadczenia szpitalne

po 180 zł za każdy dzień
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu 
w następstwie wypadku

za wydatki na leki przepisane w związku z pobytem  
w szpitalu po wypadku

do 300 zł
Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego 
w szpitalu

Zapewnimy pomoc (zorganizujemy i pokryjemy koszty) m.in.:

Świadczenia assistance i telemedycyna

wizyty lekarskiej po wypadku do 500 zł

zabiegów rehabilitacyjnych po wypadku do 2000 zł

zakupu  lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego do 500 zł

transportu do/ze szpitala w wyniku doznanego wypadku do 10000 zł

opieki nad psem lub kotem, m.in, gdy poszkodowany  
przebywa w szpitalu

do 6 dni w limicie do 10000 zł

miesięczna składka 56 zł
•  46 zł za wariant dla tego wieku
•  10 zł za pakiet

wybrany zakres:
Dla Ciebie  
wariant III

Pakiet  
Dla Aktywnych


