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MATERIAŁ INFORMACYJNY

Grzegorz to 38-letni  
ojciec trójki dzieci,  
prowadzi własną działalność gospodarczą 
jako glazurnik. Wybrał dla siebie 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 Grzegorz zmarł i zostawił żonę wraz z trójką dzieci

Wypłacimy świadczenia W ramach świadczenia dodatkowego

w wysokości sumy ubezpieczenia na życie, niezależnie 
od przyczyny śmierci (ochrona w ubezpieczeniu ABŻ  
działa bez karencji od pierwszego dnia ochrony)

50 000 zł  Śmierć Ubezpieczonego

każde z dzieci otrzyma jednorazowo po 5000 zł 15 000 zł Osierocenie dziecka

każde z dzieci otrzyma comiesięczną rentę w wysokości  
800 zł przez 60 miesięcy od dnia śmierci ojca

3 x 800 zł x 60 miesięcy
= 144 000 zł

Osierocenie dziecka

A. Opłacimy świadczenia pomocowe Świadczenia assistance i telemedycynna

pomoc psychologa dla osieroconych dzieci i małżonka  
albo partnera

do 500 zł

wybrany zakres:
Dla Ciebie i dzieci

wariant IV

miesięczna składka 68 zł
za wariant dla tego wieku


