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1MATERIAŁ REKLAMOWY

Informacji zawartych w tym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi 
wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu 
ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina o indeksie GZ13, 
zatwierdzonymi uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 33/2020 i obowiązującymi od 01.06.2020 r. („o.w.u.”), w których znajdują się postanowienia 
dotyczące m.in. składek, sum ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności, warunków wypłaty i zasad obliczania 
świadczeń ubezpieczeniowych. O.w.u. są dostępne na stronie internetowej www.allianz.pl, u pracodawcy oraz u agenta albo brokera ubezpieczeniowego.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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).

ALLIANZ RODZINA  
W FIRMIE BUDOWLANEJ
Grupowe ubezpieczenie na indywidualne potrzeby 
właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw

Praca w branży budowlanej stawia szczególne 
wyzwania. Tu liczy się nie tylko fachowość 
i doświadczenie, ale też kondycja fizyczna. 

ZNAMY TWOJE POTRZEBY
Dźwigasz ciężkie materiały budowlane, cały dzień jesteś 
na nogach, pracujesz w niewygodnej pozycji, używasz 
ostrych narzędzi – podczas pracy jesteś narażony na ura-
zy. Nie możesz też wykluczyć poważniejszych wypadków. 
W razie zdarzenia chciałbyś móc szybko uzyskać poradę 
lekarską czy skorzystać z badań specjalistycznych i reha-
bilitacji. Nie chcesz jednak ponosić kosztów prywatnego 
leczenia. Zastanawiasz się także, co zrobić, aby zabez-
pieczyć siebie i swoich bliskich w razie trudnych zdarzeń 
losowych. 

SKORZYSTAJ Z ROZWIĄZAŃ DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH
W zależności od wybranego wariantu i pakietu Allianz 
Rodzina to m.in.:
•  wypłata w razie leczenia w szpitalu w następstwie 

wypadku,

Pakiet 8 
SENIOR

Pakiet 6 
MAŁŻONEK/ 

PARTNER

Pakiet 7 
DZIECKO

Pakiet 5
WYPADKOWY

Pakiet 4 
KOMUNIKACYJNY

Pakiet 1 
CHOROBOWY

Pakiet 2
ONKOLOGICZNY

Pakiet 3 
KARDIOLOGICZNY

Warianty BAZOWE

WARIANT I  

WARIANT II 

Pakiety DODATKOWE
do indywidualnego wyboru – wybierz te, których potrzebujesz

•  wypłata w razie leczenia specjalistycznego jedną  
z 11 metod zdefiniowanych w o.w.u m.in.: ablacja, 
chemioterapia albo radioterapia, dializoterapia. 

•  zwrot kosztów leczenia po wypadku, m.in. kosztów 
rehabilitacji, badań specjalistycznych typu rezonans  
lub tomografia, konsultacji lekarskich,

•  wypłata nawet za drobny uraz nie powodujący 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

•  w ramach świadczeń assistance z telemedycyną – 
organizacja i pokrycie kosztów do limitu 10 000 zł 
na każde zdarzenie z uwzględnieniem podlimitów, 
np. transport medyczny, rehabilitacja (limit: 2000 zł –  
po wypadku, 1000 zł – w wyniku choroby), 
wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 
500 zł, telemedycyna – 6 porad w roku. 

UZUPEŁNIJ OCHRONĘ O DODATKOWE PAKIETY
•  Dostępne osobno dla każdej ubezpieczonej osoby
•  Za dodatkową miesięczną składkę od 5 do 15 zł  

(w zależności od pakietu)

PRZYSTĄP ŁATWO I WYGODNIE 
•  Wypełnij e-deklarację w aplikacji (bez papierowych formularzy) – link prześle Ci agent lub pracodawca. 
•  Zaloguj się do serwisu Mój Allianz – hasło i login otrzymasz SMSem i e-mailem.
•  Pobierz z serwisu certyfikat z potwierdzeniem zakresu i sumy ubezpieczenia.



ZAKRES – WYBRANE RYZYKA  
(dostępne dla pracowników, małżonków lub partnerów oraz dorosłych dzieci) WARIANT I WARIANT II

Składka miesięczna za ubezpieczonego 55 zł 75 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie: wypadku komunikacyjnego/  
wypadku komunikacyjnego w pracy 

185 000 zł / 257 000 zł 290 000 zł / 400 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie: wypadku/ wypadku w pracy.  
Dodatkowo assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego  
lub członka rodziny w następstwie wypadku (organizacja i pokrycie kosztów  
pogrzebu do 4000 zł oraz przejazdu uczestników do 1000 zł)

125 000 zł / 185 000 zł 200 000 zł / 290 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego: naturalna lub w następstwie choroby/  
w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

50 000 zł / 75 000 zł 80 000 zł / 120 000 zł

Wystąpienie u Ubezpieczonego całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności  
do samodzielnej egzystencji (świadczenie jednorazowe)

20 000 zł 34 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku –  
zakres rozszerzony (za 100% uszczerbku/ za 1% uszczerbku)

40 000 zł / 400 zł 61 000 zł / 610 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku –  
zakres podstawowy (za 100% uszczerbku/ za 1 % uszczerbku) 

20 000 zł / 200 zł 41 000 zł / 410 zł

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego  
w następstwie wypadku 200 zł 340 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego poniesione w Polsce w następstwie wypadku m.in.: koszty 
tomografii, rezonansu, zakupu leków, środków opatrunkowych, badań diagnostycznych, 
rehabilitacji, wizyt lekarskich, zakupu protez i sprzętu rehabilitacyjnego

2 000 zł 3 400 zł

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie: wypadku/ wypadku przy pracy/ 
wypadku komunikacyjnego/ wypadku komunikacyjnego w pracy (za dzień pobytu)

134 zł / 204 zł / 204 zł / 322 zł 178 zł / 268 zł / 268 zł / 414 zł

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie: choroby lub powikłań ciąży  
(powyżej 3 dni)/ ostrego zawału serca lub udaru mózgu (powyżej 3 dni)/ pobyt na OIOM  
(za dzień pobytu)

50 zł / 28 zł /140 zł 70 zł / 36 zł / 180 zł 

Zabiegi operacyjne Ubezpieczonego/ Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 2 000 zł / 2 100 zł 2 800 zł / 2 700 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres optymalny 27 chorób i zabiegów  
oraz dodatkowo konsultacje lekarskie, diagnostyka laboratoryjna, usg, rtg,  
rezonans, tomografia

4 500 zł 5 000 zł

Wystąpienie u Ubezpieczonego wczesnej postaci nowotworu (katalog 15 postaci nowotworu) 900 zł 1 000 zł

Śmierć małżonka albo partnera w następstwie: choroby/ wypadku/ wypadku 
komunikacyjnego 

10 000 zł / 30 000 zł / 50 000 zł 12 000 zł / 36 000 zł / 60 000 zł 

Śmierć dziecka/ śmierć dziecka w następstwie wypadku 3 000 zł / 7 000 zł 4 800 zł / 10 600 zł 

Urodzenie się dziecka – dodatkowo assistance: trener fitness, położna, wsparcie  
w przypadku depresji poporodowej lub urodzenia dziecka z wadą wrodzoną 1 000 zł 1 450 zł

Śmierć rodzica  Ubezpieczonego lub małżonka (partnera) – naturalna lub  
w następstwie choroby/w następstwie wypadku

1 500 zł / 4 500 zł 1 800 zł / 5 400 zł 

WYBRANE ŚWIADCZENIA ASSISTANCE  
świadczenia wykonywane na terenie Polski (z wyjątkiem świadczenia assistance – pomoc 
medyczna za granicą), suma ubezpieczenia assistance (osobno dla każdej osoby objętej 
ubezpieczeniem) w ramach łącznego limitu 10 000 zł na 1 zdarzenie

Dla pracownika Dla małżonka (partnera)/ 
dorosłego dziecka

Telemedycyna w razie choroby, wypadku lub nasilenia objawów chorobowych o ostrym 
przebiegu pozostających w bezpośrednim związku z chorobą przewlekłą, wymagających 
natychmiastowej porady lekarskiej

6 porad lekarskich  
w rocznym okresie

360 zł na maks. 6 porad 
lekarskich w rocznym okresie 

dla każdej osoby

Transporty medyczne ze wskazaną osobą z miejsca pobytu do placówki medycznej  
w ramach łącznego limitu

10 000 zł 1 200 zł / 1 200 zł

Wizyta lekarska w razie wypadku 500 zł 500 zł / 500 zł

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego – wizyta fizykoterapeuty  
w domu albo transport i wizyta w poradni rehabilitacyjnej w przypadku choroby 1 000 zł 1 000 zł / 1 000 zł

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego – wizyta fizykoterapeuty  
w domu albo transport i wizyta w poradni rehabilitacyjnej po wypadku

2 000 zł 2 000 zł / 2 000 zł

Organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego –  
organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu rehabilitacyjnego do domu

500 zł 500 zł / 500 zł

Pomoc domowa (do 5 dni) po pobycie w szpitalu trwającym przynajmniej 5 dni  
w ramach łącznego limitu

10 000 zł 1 200 zł / 1 200 zł

Pomoc medyczna za granicą w przypadku wymagającym natychmiastowej pomocy 
medycznej (bez zagrożenia życia) – konsultacje lekarskie z dojazdem w ramach  
łącznego limitu

10 000 zł 1 200 zł / 1 200 zł

Organizacja prywatnych lekcji dla dziecka w razie choroby 1 200 zł 1 200 zł/ 1 200 zł

Pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych w ramach łącznego limitu 10 000 zł 500 zł/ 500 zł

Infolinia medyczna, zdrowe odżywianie, baby assistance, pogrzebowa bez limitu bez limitu 

FIRMA BUDOWLANA 

Oferta przykładowa dla firmy z Województwa Podkarpackiego, zatrudnienie: 10 pracowników, PKD z działów: 41, 42 i 43. Ta oferta jest jedynie przykładem i nie może być podstawą do  zawarcia ubezpieczenia.


