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WARIANT
Bonus Komfort Plus Maximum Plus

Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej:

internista/lekarz chorób wewnętrznych, lekarz rodzinny

pediatra 

Konsultacje lekarzy specjalistów: 4 specjalności 15 specjalności 30 specjalności

chirurg, pulmonolog, reumatolog, urolog

chirurg dziecięcy, dermatolog, dermatolog wenerolog, ginekolog, neurochirurg, neurolog, 
neurolog dziecięcy, okulista, otolaryngolog, otolaryngolog dziecięcy, urolog dziecięcy
alergolog, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, 
ginekolog endokrynolog, hematolog, hematolog dziecięcy, kardiolog, kardiolog dziecięcy, 
onkolog, onkolog dziecięcy, ortopeda, ortopeda traumatolog

Konsultacje profesorskie przebiegu leczenia

Wizyty domowe

Prowadzenie ciąży

Zabiegi ambulatoryjne: 18 zabiegów 41 zabiegów 55 zabiegów

z zakresu chirurgii, urologii

ginekologii, laryngologii, okulistyki

alergologii (w tym odczulanie i skórne testy), ortopedii

Badania diagnostyczne, laboratoryjne i czynnościowe: 54 badania 200 badań 423 badania

biochemiczne, hematologiczne, moczu, serologiczne

czynnościowe układu krążenia, radiologiczne, ultrasonograficzne

kału

bakteriologiczne, diagnostyka alergii, endoskopowe (z histopatologią), immunologiczne, 
hormonalne, markery nowotworowe, mykologiczne

tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny

czynnościowe układu nerwowego, słuchu, oddechowego i ruchu

Ambulatoryjna opieka pielęgniarska

Konsultacje lekarza dyżurnego

Szczepienia przeciw grypie (w tym konsultacja lekarska oraz koszt szczepionki)

Anatoksyna p. tężcowa

Assistance dla pracownika i rodziny

Infolinia medyczna – 24 h/dobę

Zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu

Rehabilitacja

Składka miesięczna
Pakiet indywidualny 47 zł 84 zł 133 zł
Pakiet rodzinny - 232 zł 371 zł

Szczegółowy zakres ochrony regulują Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna, zatwierdzone dn. 26 lipca 2012 roku.

Zakres świadczeń i usług



Umowy dodatkowe

Grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna

Zwrot kosztów zakupu leków 
po leczeniu w szpitalu

Nasze ubezpieczenie to również wsparcie finansowe 
po przebytym leczeniu w szpitalu. Dzięki tej umowie 
dodatkowej gwarantujemy Ci zwrot kosztów zakupu 
leków, które zlecił Ci lekarz po pobycie w szpitalu. Takie 
wsparcie będzie należne aż przez 6 miesięcy od dnia 
wypisu ze szpitala. Dzięki tej umowie dodatkowej 
możesz odzyskać aż 1000 zł w odniesieniu do jednego 
zdarzenia.
Pamiętaj, refundacja leków będzie należna pod warun-
kiem, że pobyt w szpitalu trwał:
• 4 dni – w przypadku choroby lub wypadku,
• 1 dzień – wypadek przy pracy,
• 7 dni – ciąża lub odbyty poród.

Rehabilitacja

Sytuacje losowe nie dają się przewidzieć, możesz jednak 
zabezpieczyć się na wypadek ich wystąpienia. Z umową 
dodatkową z zakresu rehabilitacji medycznej masz 
pewność, że w razie potrzeby to my zorganizujemy 
i pokryjemy za Ciebie koszty aż 30 zabiegów. Dzięki nim 
szybciej będziesz mógł wrócić do formy i dotychczaso-
wego trybu życia. Umowa obejmuje:
•  zabiegi z zakresu kinezyterapii (m.in. ćwiczenia 

instruktażowe, ogólnousprawniające, indywidualne 
czynne),

•  zabiegi z zakresu fizykoterapii (m.in. galwanizację, 
jonoforezę, fonoforezę, krioterapię, elektrostymulację),

• ustalenie planu rehabilitacyjnego.
W sytuacji kiedy zabiegi rehabilitacyjne okażą się 
potrzebne (w wyniku choroby bądź wypadku), Allianz 
wskaże placówkę, gdzie zostaną one zorganizowane. 
Nie będziesz musiał się już o to troszczyć.




