Allianz Rodzina

Moja firma
Ubezpieczenie grupowe na życie dla firm zatrudniających
od 2 do 10 osób (wiek przystąpienia 16-65 lat)

W mniejszej firmie też można korzystać z zalet grupowego
ubezpieczenia na życie. Wystarczy, że zatrudnia minimum 2 osoby.
Pracownicy mogą być objęci jednym z trzech wariantów
ubezpieczenia: Standard, Komfort lub Optimum oraz
minimum jednym dodtakowym zakresem:
•W
 iększy spokój o siebie (w dwóch opcjach do wyboru),
•W
 iększy spokój o bliskich – z myślą
o współmałżonku/partnerze

• Większy spokój o bliskich – z myślą o dziecku
• Większy spokój o bliskich – z myślą o rodzinnych
finansach (w przypadku tego zakresu należy wybrać
dodatkowo jeden z wskazanych powyżej zakresów).
Minimalna wymagana składka wynosi 45 zł.

WARIANT

ŚWIADCZENIA

STANDARD

KOMFORT

OPTIMUM

Wypłata dla najbliższych w razie śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

40 000 zł 1)

125 000 zł 1)

250 000 zł 1)

Wypłata dla najbliższych w razie śmierci w następstwie wypadku

30 000 zł 2)

75 000 zł 2)

150 000 zł 2)

15 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

200 zł

300 zł

400 zł

1 000 zł 3)

1 500 zł 3)

2 000 zł 3)

Świadczenie dzienne w razie leczenia w szpitalu

40 zł

45 zł

50 zł

Świadczenie dzienne w razie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku

80 zł 4)

90 zł 4)

100 zł 4)

Świadczenie dzienne w razie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego

120 zł 5)

135 zł 5)

150 zł 5)

Świadczenie dzienne w razie leczenia w szpitalu – OIOM

60 zł

75 zł

100 zł 6)

KARENCJE

W razie, gdyby Cię zabrakło

Zgon ubezpieczonego

6 m-cy

W razie wypadku
Świadczenie za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
Pokrycie kosztów leczenia w następstwie wypadku
W razie konieczności leczenia w szpitalu

6)

6)

1 m-c

Przez całą dobę 7 dni w tygodniu
Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego i jego rodziny
MIĘSIĘCZNA SKŁADKA PODSTAWOWA

tak

tak

tak

23,00 zł

32,00 zł

48,00 zł

W ysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego) oraz świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie wypadku, o ile umowa została rozszerzona o wskazaną umowę dodatkową
Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego)
3)
Refundowane są wyłącznie faktycznie poniesione koszty – podana wysokość stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz Życie
4)
Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z tytułu leczenia Ubezpieczonego w szpitalu
5)
	Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z tytułu leczenia Ubezpieczonego w szpitalu oraz świadczenia z tytułu leczenia Ubezpieczonego w szpitalu
w następstwie wypadku
6)
Wysokość świadczenia podana jest w wysokości niezależnej od innych świadczeń z tytułu pobytu w szpitalu
1)

GRARN

2)

Szczegółowy zakres ochrony określają ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Allianz Rodzina zatwierdzone
uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

Większy spokój o siebie
		

Z myślą o Tobie

ŚWIADCZENIA
Wypłata w razie leczenia operacyjnego

WARIANT
Kwota bazowa: 350 zł
A: 350 zł; B: 700 zł; C: 1050 zł

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego
zachorowania – zakres podstawowy

KARENCJE

Kwota bazowa: 500 zł
A: 500 zł; B: 1000 zł; C: 1500 zł

5000 zł 7)

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego
zachorowania – zakres rozszerzony

7000 zł 8)

Leczenie specjalistyczne

1500 zł

2000 zł

1 m-c

SKŁADKA

7,00 ZŁ

13,00 ZŁ

Większy spokój o bliskich
		

Z myślą o współmałżonku/partnerze

ŚWIADCZENIA
Wypłata w razie śmierci współmałżonka/partnera
Wypłata w razie śmierci współmałżonka/partnera w następstwie wypadku

WARIANT

KARENCJE

5000 zł

6 m-cy

15000 zł

Wypłata w razie wystąpienia u współmałżonka/partnera poważnego zachorowania

3500 zł

Pokrycie kosztów leczenia u współmałżonka/partnera w następstwie wypadku

1500 zł

Świadczenie dzienne w razie leczenia współmałżonka/partnera w szpitalu w następstwie wypadku
SKŁADKA

		

9)

40 zł
6,00 ZŁ

Z myślą o dziecku

ŚWIADCZENIA

WARIANT

KARENCJE

Wypłata w razie śmierci dziecka lub urodzenia się martwego dziecka

3000 zł

6 m-cy

Renta w razie osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

500 zł 10)

Wypłata w razie wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

10 000 zł 11)

Pokrycie kosztów leczenia u dziecka w następstwie wypadku

1500 zł

Świadczenie dzienne w razie leczenia w szpitalu w następstwie wypadku

40 zł

SKŁADKA

		

8,00 ZŁ

Z myślą o rodzinnych finansach

ŚWIADCZENIA

WARIANT

KARENCJE

Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu

500 zł

1200 zł

1500 zł

9 m-cy

Zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica współmałżonka/partnera
Ubezpieczonego

800 zł

1500 zł

2200 zł

6 m-cy

10,00 zł

20,00 zł

29,00 zł

SKŁADKA

	Zakres podstawowy (20 jednostek): zawał serca, zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, zabiegi kardiochirurgiczne wymiany
zastawki, operacja aorty, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda-Jakoba, , łagodny guz mózgu, zakażenie wirusem HIV, oparzenia
skóry,całkowita utrata wzroku, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata mowy, anemia plastyczna wymagająca leczenia, nowotwór, niewydolność nerek, przeszczep, schyłkowa
niewydolność wątroby, śpiączka;
8)
	Zakres rozszerzony, tj. 36 jednostek chorobowych obejmuje: dodatkowe jednostki chorobowe: przeszczep tętnicy płucnej, kardiomiopatia, paraliż, postępujące porażenie nadjądrowe, zapalenie mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, łagodny guz rdzenia, choroba neuronu ruchowego, ostra niewydolność wątroby, cukrzyca typu I
insulino zależna o ciężkim przebiegu, posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu, tężec o ciężkim przebiegu, zatorowość płucna, przewlekła niewydolność oddechowa, pierwotne
nadciśnienie płucne, choroba Alzheimera.
9)
Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z tytułu zgonu współmałżonka/partnera
10)
Wypłata renty każdemu osieroconemu przez Ubezpieczonego dziecku przez okres 60 miesięcy
11)
	Zakres poważnych zachorowań dzieci: bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, łagodny guz rdzenia, łagodny guz śródczaszkowy, paraliż, zapalenie mózgu, cukrzyca,
dystrofia mięśniowa, krańcowa niewydolność nerek, nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami, posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu, przeszczep, schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka, całkowita utrata mowy, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata wzroku, oparzenia skóry.
7)

