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MATERIAŁ WEWNĘTRZNY

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).

Sprawdź, co znajdziesz w każdym z trzech pakietów 
i dopasuj ryzyka do potrzeb klienta.

Do tego prosta obsługa i likwidacja szkód

✓  KOMFORT: jeśli oczekujesz podstawowego zabezpieczenia swojego mieszkania lub 
domu przed niespodziewanymi zdarzeniami jak pożar lub powódź – w tym pakiecie 
zapewnimy Ci usługi assistance i wsparcie po szkodzie. 

✓  PLUS: jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć się na wypadek często występujących 
ryzyk, jak zalanie i stłuczenie przedmiotów szklanych.

✓  MAX: jeśli interesuje Cię szeroka ochrona – dzięki temu pakietowi zachowasz spokój 
o swoje finanse nawet, gdy w Twoim domu lub mieszkaniu dojdzie do kradzieży 
z włamaniem, dewastacji czy szkód spowodowanych przepięciem.

•  Łatwe zgłoszenie szkody przez internet, e-mailem lub telefonicznie 
•  Minimum formalności – ograniczyliśmy liczbę wymaganych dokumentów przy 

zgłoszeniu szkody 
•  Decyzja przy pierwszym kontakcie lub do 3 dni – tak szybko rozpatrujemy zgłoszenia 

prostych szkód

3 pakiety  
1 prosty wybór

Wybierz pakiet



MAX

PLUS

KOMFORT

1 Pożar i zdarzenia losowe
m.in.pożar (w zakresie szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, np. niewyłączenia żelazka, płyty indukcyjnej), eksplozja, 
uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego

2 Ryzyka katastroficzne i inne zdarzenia
m.in. deszcz i grad, silny wiatr, śnieg i lód, powódź, obsunięcie ziemi, lawina, zapadanie ziemi, upadek drzew i budowli

3 Assistance
m.in pomoc fachowców np. hydraulik, elektryk, ślusarz

4 OC w życiu prywatnym
m.in. zbicie szyby przez drona  

5 Wsparcie po szkodzie
m.in. akcja ratownicza, sprzątanie po pożarze,  ochrona w czasie przeprowadzki.

6 Zalanie
m.in.nagły wyciek pary, wody lub innej cieczy, pęknięta rura i zalana podłoga

7 Stłuczenie przedmiotów szklanych
m.in. rozbita szyba w oknie, rozbite szkło w drzwiach, rozbity blat stołu lub rozbita szklana kabina prysznicowa

8 Ryzyka kradzieżowe
m.in. włamanie do domu, napad uliczny

9
Dewastacja
m.in. szkody powstałe w wyniku celowego uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez osobę trzecią,  
szkody spowodowane przez zwierzęta

10 Przepięcie
szkody spowodowane nagłą, krótkotrwałą zmianą napięcia zasilającego

11 Trzęsienie ziemi (opcjonalnie w każdym pakiecie)
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