
Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Allianz mogą przystąpić do ubezpieczenia małżonkowie, partnerzy, 
pełnoletnie dzieci nauczycieli i pracowników szkół oraz przedszkoli. 

Dla kogo?
nauczyciele i pracownicy 

przedszkoli, szkół podstawowych 
i średnich w tym:językowych

muzycznych sportowych

specjalnych

Wypłata po leczeniu w szpitalu 
już od 1-go dnia pobytu 

wskutek nieszczęśliwego 
wypadku 

Grupowe ubezpieczenie na życie Opiekun

W trosce o nauczycieli i pracowników  
szkół oraz przedszkoli

Leczenie 
poważnej choroby

aż 46 rodzajów schorzeń

W razie nieszczęśliwego wypadku 
nawet do 1 500 zł za 1% 
uszczerbku na zdrowiu 

wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
Środki wypłacimy z obydwu 

świadczeń: proporcjonalnego 
oraz progresywnego



Gdy wydarzy się…

Wariant  1 Wariant  2 Wariant  3

skumulowane
świadczenia

ubezpieczeniowe
mogą wynieść

łącznie

suma 
ubezpieczenia

skumulowane
świadczenia

ubezpieczeniowe
mogą wynieść

łącznie

suma 
ubezpieczenia

skumulowane
świadczenia

ubezpieczeniowe
mogą wynieść

łącznie

suma 
ubezpieczenia

Miesięczny Koszt Ochrony 60 zł 70 zł 80 zł

Uczestnik

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 
przy pracy 200 000 zł 250 000 zł 290 000 zł

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 150 000 zł 50 000 zł 180 000 zł 65 000 zł 215 000 zł 75 000 zł

Śmierć wskutek wypadku przy pracy 150 000 zł 50 000 zł 185 000 zł 70 000 zł 215 000 zł 75 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 000 zł 55 000 zł 115 000 zł 60 000 zł 140 000 zł 75 000 zł

Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu 85 000 zł 40 000 zł 100 000 zł 45 000 zł 115 000 zł 50 000 zł

Śmierć 45 000 zł 45 000 zł 55 000 zł 55 000 zł 65 000 zł 65 000 zł

Niezdolność do pracy 15 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 25 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW                
– świadczenie proporcjonalne:
za 1% uszczerbku 300 zł

30 000 zł

400 zł

40 000 zł

500 zł

50 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 
– świadczenie progresywne:
za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek powyżej 85%

za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek powyżej 65% do 85% 

za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek powyżej 45% do 65% 

za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek powyżej 25% do 45% 

za każdy 1%, gdy łączny uszczerbek do 25%

800 zł
600 zł
400 zł
300 zł
200 zł

20 000 zł

800 zł
600 zł
400 zł
300 zł
200 zł

20 000 zł

1 000 zł
750 zł
500 zł
375 zł
250 zł

25 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału 
serca lub udaru mózgu powodującego trwałe 
ubytki neurologiczne
za 1% uszczerbku 330 zł

33 000 zł

400 zł

40 000 zł

450 zł

45 000 zł

Poważne zachorowanie – wersja 3
zgodnie z tabelą poważnych zachorowań 
(46 poważnych zachorowań)

od 400 zł 
do 4 000 zł

4 000 zł
od 450 zł

do 4 500 zł

4 500 zł
od 500 zł

do 5 000 zł

5 000 zł

Zachorowanie na nowotwór złośliwy 
„Rakassistance”

zgodnie 
z opisem w OWU 5 000 zł zgodnie 

z opisem w OWU 10 000 zł zgodnie 
z opisem w OWU 15 000 zł

Wystąpienie poważnego stanu chorobowego
wystąpienie poważnej choroby 

przeprowadzenie postępowania medycznego 
(zgodnie z tabelą poważnych stanów chorobowych)

5 000 zł
od 400 zł

do 5 000 zł

5 000 zł

8 000 zł
od 640 zł

do 8 000 zł

8 000 zł

12 000 zł
od 960 zł

do 12 000 zł

12 000 zł

Leczenie specjalistyczne – wersja 2
zgodnie z tabelą leczeń specjalistycznych                         
(11 pozycji)

5 000 zł 5 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 12 000 zł 12 000 zł

Leczenie szpitalne – świadczenie progresywne
za dzień pobytu w szpitalu, do 14 dnia, wskutek:

• wypadku komunikacyjnego przy pracy

• wypadku komunikacyjnego

• nieszczęśliwego wypadku przy pracy

• nieszczęśliwego wypadku

• zawału serca lub udaru mózgu

• chorób i innych przyczyn niż wymienione 
powyżej

za dzień pobytu w szpitalu, od 15 dnia do 
wyczerpania sumy ubezpieczenia:

• bez względu na przyczynę

Pobyt (min. 24 godz.) na OIT podczas leczenia 
- jednorazowo

300 zł
250 zł
250 zł
200 zł
150 zł

60 zł

50 zł
1 000 zł

10 000 zł

360 zł
300 zł
300 zł
240 zł
180 zł

72 zł

60 zł
1 200 zł

12 000 zł

390 zł
325 zł
325 zł
260 zł
195 zł

78 zł

65 zł
1 300 zł

13 000 zł

Zakres Ubezpieczenia
Ważne! W tabeli podaliśmy maksymalne Świadczenia jakie wypłacamy, o ile: 
• nie zaistnieją okoliczności, które ograniczają lub wyłączają naszą odpowiedzialność - wskazujemy je w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) oraz 
• nie zostaną przekroczone limity (procentowe lub kwotowe) wypłat, które wskazujemy w OWU dla wybranych Zdarzeń. 
 Uwaga!  
1. Skumulowane świadczenia ubezpieczeniowe oznacza maksymalną kwotę jaka może zostać wypłacona łącznie z tytułu wszystkich zdarzeń, które spełniają kryteria 

zaistniałego wypadku losowego.
2. Suma ubezpieczenia dotyczy odpowiedniego zdarzenia objętego ochroną w ramach danej umowy (głównej lub dodatkowej). 
3. W razie Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW, wypłata zarówno świadczenia proporcjonalnego jak i progresywnego.



Gdy wydarzy się…

Wariant  1 Wariant  2 Wariant  3

skumulowane
świadczenia

ubezpieczeniowe
mogą wynieść

łącznie

suma 
ubezpieczenia

skumulowane
świadczenia

ubezpieczeniowe
mogą wynieść

łącznie

suma 
ubezpieczenia

skumulowane
świadczenia

ubezpieczeniowe
mogą wynieść

łącznie

suma 
ubezpieczenia

Rekonwalescencja
za każdy dzień zwolnienia lekarskiego 
(min. 14-dniowego) po min. 7-dniowej hospitalizacji, 
do wyczerpania sumy ubezpieczenia

30 zł
3 000 zł

40 zł
4 000 zł

50 zł
5 000 zł

Świadczenie szpitalne „Zdrowe Życie” – wersja 2
leczenie operacyjne i zabiegowe

leczenie zachowawcze

rehabilitacja kardiologiczna lub neurologiczna 
w warunkach stacjonarnych

chemioterapia, radioterapia, dializoterapia

od 50 zł
do 5 000 zł

od 50 zł
do 950 zł

1 500 zł

900 zł

5 000 zł

od 100 zł
do 10 000 zł

od 100 zł
do 1 900 zł

3 000 zł

1 800 zł

10 000 zł

od 120 zł
do 12 000 zł

od 120 zł
do 2 280 zł

3 000 zł1

1 800 zł1

12 000 zł

Świadczenie szpitalne „Zdrowe Życie”                          
– świadczenie lekowe
dodatkowe świadczenie od 150 zł

do 5 000 zł

5 000 zł

od 300 zł
do 10 000 zł

10 000 zł

od 300 zł
do 10 000 zł

10 000 zł

Małżonek / Partner Uczestnika

Śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego 
wypadku

49 000 zł 30 000 zł 63 000 zł 40 000 zł 75 000 zł 50 000 zł

Śmierć małżonka 19 000 zł 19 000 zł 23 000 zł 23 000 zł 25 000 zł 25 000 zł

Poważne zachorowanie małżonka – wersja 2
zgodnie z tabelą poważnych zachorowań 
(21 poważnych zachorowań)

2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

Dziecko Uczestnika

Śmierć dziecka 5 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 7 000 zł

Poważne zachorowanie dziecka - wersja 2
zgodnie z tabelą poważnych zachorowań 
(20 poważnych zachorowań)

od 1 000 zł
do 10 000 zł

10 000 zł

od 1 000 zł
do 10 000 zł

10 000 zł

od 1 000 zł
do 10 000 zł

10 000 zł

Urodzenie się dziecka lub przysposobienie dziecka 3 000 zł 3 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 500 zł

Urodzenie się dziecka wymagającego wzmożonej 
opieki medycznej
niska ocena stanu zdrowia noworodka wg skali 
APGAR

wcześniactwo

mała urodzeniowa masa ciała noworodka

wada wrodzona

od 4 000 zł
do 6 000 zł
od 2 000 zł
do 6 000 zł
od 2 000 zł
do 6 000 zł

10 000 zł

2 000 zł

od 4 000 zł
do 6 000 zł
od 2 000 zł
do 6 000 zł
od 2 000 zł
do 6 000 zł

10 000 zł

2 000 zł

od 4 000 zł
do 6 000 zł
od 2 000 zł
do 6 000 zł
od 2 000 zł
do 6 000 zł

10 000 zł

2 000 zł

Osierocenie dziecka 5 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 7 000 zł

Urodzenie się martwego dziecka lub poronienie
urodzenie się martwego dziecka

poronienie

5 000 zł
500 zł

5 000 zł

6 000 zł
600 zł

6 000 zł

7 000 zł
700 zł

7 000 zł

Rodzice, teściowie Uczestnika

Śmierć rodzica (lub rodzica małżonka) 1 800 zł 1 800 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 500 zł 2 500 zł

Pozostałe

Assistance - wersja 2 ✓ ✓ ✓

Przejście to zmiana ubezpieczyciela na Allianz. W takim przypadku, na zasadach opisanych w umowie, 
zaoferujemy korzystniejszy sposób obliczania świadczeń. Dla poniższych zdarzeń zaproponujemy użycie 
sum ubezpieczenia wskazanych w tej tabeli i wypłacimy wyższe świadczenie niż to wynika z OWU. 
Dla pozostałych zdarzeń obowiązują karencje zgodne z OWU. O szczegóły zapytaj Agenta.

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

suma ubezpieczenia bez karencji dla przejścia

Poważne zachorowanie Uczestnika – wersja 3 4 000 zł 4 500 zł 5 000 zł

Leczenie specjalistyczne Uczestnika – wersja 2 5 000 zł 8 000 zł 12 000 zł

Leczenie szpitalne Uczestnika – świadczenie progresywne 10 000 zł 12 000 zł 13 000 zł

Urodzenie się martwego dziecka lub poronienie 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł

Urodzenie się dziecka lub przysposobienie dziecka 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł

Urodzenie się dziecka wymagającego wzmożonej opieki medycznej 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł

Śmierć rodzica (lub rodzica małżonka) 1 800 zł 2 000 zł 2 100 zł

Dodatkowe informacje dla osób zmieniających Ubezpieczyciela na Allianz

1 Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł   



Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Opiekun jest ubezpieczeniem na życie. Zakres 
ubezpieczenia można rozszerzyć o umowy dodatkowe. Pełny opis ubezpieczenia oraz dostępnych umów dodatkowych znajduje się w ich ogólnych 
warunkach nr PGO/2022/1 i załącznikach do tych dokumentów, zamieszczonych na www.allianz.pl.

Pakiet świadczeń opiekuńczych assistance
Wersja 22

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie

Wizyta lekarza (maks. 3 razy w ciągu roku z tytułu nagłego zachorowania) √

Transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz między placówkami medycznymi √

Opieka pielęgniarki w szpitalu 300 zł

Opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi w czasie hospitalizacji √

Opieka nad zwierzętami w czasie hospitalizacji 800 zł

Organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu w razie zachorowania lub wypadku dziecka 500 zł

Opieka nad dzieckiem w razie zachorowania lub wypadku w sytuacji, gdy rodzic nie może skorzystać 
ze zwolnienia lekarskiego (2 razy w ciągu roku)

maks.
przez 2 dni

Pomoc medyczna za granicą – organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej do 200 euro

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek

Wizyta pielęgniarki √

Opieka domowa po min. 3-dniowej hospitalizacji √

Dostarczenie leków przepisanych przez lekarza 800 zł

Wypożyczenie, zakup lub dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego 800 zł

Organizacja rehabilitacji 1 500 zł

Gdy narodzi się dziecko

Pomoc pielęgniarki przy opiece nad nowo narodzonym dzieckiem – instruktaż 200 zł

Gdy zajdzie trudna sytuacja losowa (śmierć małżonka, dziecka, rodzica, poważne zachorowanie uczestnika)

Pomoc psychologa √

Gdy uczestnik straci pracę

Pomoc psychologa 500 zł

Pomoc w poszukiwaniu pracy – współpraca z rekomendowanymi biurami pośrednictwa pracy √

Pakiet informacyjny – instruktaż, jak pisać życiorys, list motywacyjny oraz biznesplan √

Infolinia pracownicza – informacje nt. odpraw pieniężnych, świadczeń przedemerytalnych, praw i obowiązków bezrobotnych √

Pozostałe

Transport rodzica ubezpieczonego na wizytę kontrolną + osobisty asystent 1 raz w roku

Infolinia medyczna √

Infolinia „Baby Assistance” √

2 Maksymalna kwota dla danej usługi w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego.
Uwaga! Powyższe zestawienie dotyczy zakresu usług Assistance niebędącego częścią Pakietu Medycznego „Bądź Zdrów”

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, tel. 224 224 224, www.allianz.pl, bok@allianz.pl


