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MATERIAŁ INFORMACYJNY

Anna ma 44 lata.  
Pracuje jako fryzjerka. Jej dzieci 
założyły już własne rodziny 
i wyjechały za granicę. Anna 
wybrała dla siebie 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 u Anny zdiagnozowano za późno nowotwór piersi i był on już na etapie przerzutów do węzłów chłonnych  

Wypłacimy świadczenia W ramach świadczenia dodatkowego

po zdiagnozowaniu m.in. zaawanasowanego nowotworu 7000 zł Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

po przeprowadzonym zabiegu mastektomii (typ B zabiegów 
operacyjnych czyli 50% z Sumy Ubezpieczenia)

1500 zł Zabiegi operacyjne Ubezpieczonego

po wykonanej procedurze radioterapii albo chemioterapii – jako 
leczenie specjalistyczne

3000 zł Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego

za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt w szpitalu trwałby 
nieprzerwanie 3 dni i dłużej

po 80 zł za każdy dzień Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu

Zapewnimy pomoc (zorganizujemy i pokryjemy koszty)

Dostęp do konsultacji organizowanych przez Allianz, szczególnie 
potrzebnych, jeśli publiczny system ochrony zdrowia wskazywałby 
dłuższy okres oczekiwania na wizytę u onkologa, endokrynologa czy 
chirurga; mogłaby też wykonać badania laboratoryjne czy USG, tomo-
grafię komputerową, rezonans magnetyczny

łącznie do 20 świadczeń 
medycznych

Assistance onkologiczny
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

pomoc pielęgniarki, pomocy domowej, opieki nad zwierzętami 
domowymi

zwrot kosztów zakupu peruki lub protezy

do 5000 zł

Assistance onkologiczny

konsultacje chorej z psychoonkologiem do 5 wizyt

konsultacje z psychoonkologiem dla dzieci chorej
specjalistyczna rehabilitacja

do 5 wizyt
do 10 zabiegów

wykonanie testu genetycznego dla dzieci i rodzeństwa chorej 
dot. objętego nowotworem narządu

do 5000 zł

pokryjemy koszty operacji plastycznej w celu usunięcia blizn 
po operacji onkologicznej

do 20 000 zł

miesięczna składka 74 zł
•  64 zł za wariant dla tego wieku
•  10 zł za pakiet

wybrany zakres:
Dla Ciebie  
wariant IV

Pakiet  
onkologiczny


