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PLAN
PEŁNEJ 
OCHRONY

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie



PLAN PEŁNEJ OCHRONY

Pieniądze dla bliskich, 
gdyby Cię nagle 
zabrakło

Regularne wypłaty 
dla bliskich, gdyby Cię 
zabrakło

Pieniądze 
dla bliskich,  
gdyby Cię  
zabrakło

Gdyby potrzebna 
była operacja

UMOWA GŁÓWNA 
Ochrona na wypadek śmierci

Renta miesięczna w razie śmierci 
ubezpieczonego

Ochrona na wypadek śmierci 
w wyniku wypadku

Ochrona w razie leczenia 
operacyjnego

Ochrona  
na wypadek pobytu w szpitalu

Trwały uszczerbek na 
zdrowiu wskutek wypadku

Ochrona na wypadek 
poważnego zachorowania

Ochrona na wypadek 
niezdolności 

do samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie 
Allianz Best Doctors

Ochrona na wypadek pobytu dziecka 
w szpitalu w wyniku wypadku 

lub choroby

Ochrona na wypadek poważnych 
zachorowań dziecka

Ochrona w razie uszczerbków 
na zdrowiu i zabiegów operacyjnych 

dziecka w wyniku wypadku

ZAKRES 
OCHRONY

Śmierć Renta miesięczna w przypadku śmierci 
ubezpieczonego.

Śmierć wskutek wypadku.  –  leczenie operacyjne w wyniku wypadku
 –  leczenie operacyjne w wyniku wypadku 

lub choroby

 –  pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
 –  pobyt w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby 

Uszkodzenie ciała w wyniku
wypadku. Umowa może być 
zawarta w jednym z dwóch 
dostępnych wariantów (standar-
dowym lub progresywnym).

Wystąpienie choroby lub 
przeprowadzenie operacji 
z listy wskazanej w warunkach 
ubezpieczenia:
 –  wariant Standard – 20 jed-

nostek chorobowych,
 –  wariant Komfort – 36 jedno-

stek chorobowych.

Utrata zdolności do wyko-
nywania czterech z sześciu 
podstawowych czynności życia 
codziennego (zdefiniowanych 
w OWU) w wyniku choroby lub 
wypadku.

Weryfikacja postawionej diagnozy oraz organizacja 
i sfinansowanie leczenia za granicą w przypadku: 
 –  zachorowań na nowotwór (również w przypadku 

zmian przednowotworowych i nowotworów przedin-
wazyjnych in situ), 

 –  konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego 
na naczyniach wieńcowych,

 –  zabiegu kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy 
zastawki,

 –  zabiegu neurochirurgicznego,
 –  przeszczepu od żywego dawcy narządów lub przesz-

czepu szpiku kostnego.

Pobyt w szpitalu z powodu choroby lub obra-
żeń ciała powstałych w wyniku wypadku. 

Wystąpienie jakiejkolwiek choroby lub 
przeprowadzenie operacji z listy wska-
zanej w warunkach ubezpieczenia.

Uszczerbki na zdrowiu lub przebyte przez 
dziecko zabiegi operacyjne związane 
z wypadkiem. 

WIEK ZAWARCIA 
UMOWY

Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 
65 lat.

Ukończone 18 lat i nieukoń-
czone 65 lat.

Ukończone 18 lat i nieukończone 
55 lat.

Ubezpieczony – nieukończone 65 lat. 
Dziecko – nieukończone 25 lat.

Dziecko, które nie ukończyło 25 lat. Dziecko, które nie ukończyło 25 lat. Dziecko, które nie ukończyło 25 lat.

KIEDY MOŻNA 
KUPIĆ

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpiecze-
nia na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie 
lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na 
życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubez-
pieczenia na życie lub w trakcie jej 
trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

CZY TRZEBA 
WYPEŁNIAĆ 
ANKIETĘ 
MEDYCZNĄ 

Tak Tak Nie Nie – w wyniku wypadku 
Tak – w wyniku wypadku lub choroby 

Nie – w wyniku wypadku 
Tak – w wyniku wypadku lub choroby Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie

CZAS  
TRWANIA 

Minimum 1 rok, nie dłużej niż do rocznicy 
poprzedzającej ukończenie 100. roku 
życia.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 81 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 76 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 66 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy poprzedzającej 
ukończenie przez Ubezpieczonego 66 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 66 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 66 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 60 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 1. rok i może być przedłuża-
na na kolejne roczne okresy: 
 –  ubezpieczony – do rocznicy polisy poprzedzającej 

ukończenie przez Ubezpieczonego 85 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej;

 –  dziecko – do rocznicy polisy poprzedzającej ukoń-
czenie przez Ubezpieczone dziecko 26 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie przez Ubezpieczone 
dziecko 26 lat, jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocz-
nicy polisy poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczone dziecko 26 lat, jed-
nak nie dłużej niż do dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczone dziecko 26 lat, jednak nie dłu-
żej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

SUMA 
UBEZPIECZENIA Minimalna 5000 zł Minimum 500 zł renty miesięcznej Maksymalna suma ubezpieczenia 

1 000 000 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia 50 000 

zł Świadczenie dzienne 100 zł  – 500 zł Maksymalna suma ubezpiecze-
nia 80 000 zł

Maksymalna suma ubezpie-
czenia 1 000 000 zł

Maksymalna suma ubezpiecze-
nia 1 000 000 zł zgodna z OWU Świadczenie dzienne 100 zł – 300 zł Maksymalna suma ubezpieczenia 

300 000 zł Maksymalna suma ubezpieczenia 100 000 zł

MINIMALNA 
SKŁADKA 
MIESIĘCZNA

– – 10 zł 15 zł – 15 zł 15 zł 10 zł – – 15 zł 15 zł

ZMIANA  
SUMY 
UBEZPIECZENIA

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy, o ile wiek 
Ubezpieczonego nie przekracza 71 lat 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możli-
we po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpiecze-
nia w każdą rocznicę polisy 

 –  podwyższenie wysokości renty – w trakcie 
trwania umowy 

 –  obniżenie wysokości renty – możliwe po 
1. rocznicy umowy 

 –  wydłużenie okresu wypłaty renty – 
w trakcie trwania umowy

 –  skrócenie okresu wypłaty renty – możliwe 
po 1. rocznicy umowy

 –  możliwość indeksacji renty w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia 
w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możli-
we po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpiecze-
nia w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie świadczenia dziennego – w trakcie 
trwania umowy 

 –  obniżenie świadczenia dziennego – możliwe po 
1. rocznicy umowy 

 –  podwyższenie sumy ubez-
pieczenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpie-
czenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubez-
pieczenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 Brak możliwości zmiany  –  podwyższenie świadczenia dziennego – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie świadczenia dziennego – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – moż-
liwe po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpie-
czenia w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia 
w każdą rocznicę polisy

ŚWIADCZENIE

Wypłata sumy ubezpieczenia 
osobom uprawnionym w razie śmierci 
Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia 
wypłacana jest jednorazowo.

Wypłata renty miesięcznej dowolnie 
wskazanej osobie przez zdefiniowany 
wcześniej okres (okres wypłacania renty 
od 5 do 25 lat). Uposażonym może być 
inna osoba niż w umowie głównej. Zmiana 
uposażonego możliwa jest w dowolnym 
momencie. Renta wypłacana jest do końca 
okresu jej wypłaty.

Wypłata osobom uprawnionym dodatko-
wej sumy ubezpieczenia w razie  śmierci 
Ubezpieczonego w wyniku wypadku. 
Świadczenie zostanie wypłacone gdy 
śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku 
nastąpiła przed upływem 12 miesięcy od 
wypadku. Suma ubezpieczenia wypłacana 
jest jednorazowo.

Wypłata za przebytą operację będącą 
następstwem wypadku lub w przypadku 
umowy rozszerzonej wypłata za przebytą 
operację będącą następstwem wypadku 
lub choroby. Leczenie operacyjne obejmuje 
ponad 700 zabiegów. Wypłacany jest 
określony procent sumy ubezpieczenia 
(w zależności od klasyfikacji zabiegu 
operacyjnego). Po wykorzystaniu limitu 
umowa nie wygasa, ale limit odnawia się 
w kolejnym roku trwania polisy. W przy-
padku posiadania dodatkowej umowy na 
wypadek pobytu w szpitalu, świadczenie 
zostanie wypłacone z obu umów. 

Wypłata za pobyt w szpitalu, jeśli Ubezpieczony znaj-
dzie się w nim wskutek wypadku lub w przypadku 
umowy rozszerzonej wypłata jeśli Ubezpieczony znaj-
dzie się w szpitalu wskutek wypadku lub choroby. 
Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu 
w szpitalu (pobyt nieprzerwany) jeżeli:
 – w wyniku wypadku – trwał min. 1 dzień;
 – w wyniku choroby – trwał min. 4 dni.
Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu leczenia 
szpitalnego w danym roku polisowym nie może 
przekroczyć wysokości świadczenia dziennego za 
180 dni pobytu w szpitalu. Jeżeli pobyt w szpitalu 
wskutek nieszczęśliwego wypadku trwał nieprzerwa-
nie 180 dni, świadczenie wypłacane jest w podwójnej 
wysokości.

Wypłata odpowiedniego procen-
tu sumy ubezpieczenia, w zależ-
ności od stopnia uszkodzenia 
ciała oraz wybranego wariantu 
ubezpieczenia:
 –  wariant standardowy – wypła-

ta 1% sumy ubezpieczenia za 
1% uszczerbku na zdrowiu;

 –  wariant progresywny: uszczerb-
ki do 10% – wypłata 1% sumy 
ubezpieczenia za 1% uszczerb-
ku na zdrowiu; uszczerbki 
większe niż 10% – wypłata 4% 
sumy ubezpieczenia za każdy 
1% uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku wystąpienia 
zdarzenia wypłata sumy 
ubezpieczenia. Wypłata nie 
oznacza zakończenia umowy. 
Ochrona trwa nadal i obej-
muje pozostałe zachorowania 
niezwiązane z tym, za które 
wypłacono już świadczenie. 
Suma ubezpieczenia wypłaca-
na jest jednorazowo.

Wypłata sumy ubezpieczenia 
w przypadku utraty zdolności do 
wykonywania czterech z sześciu 
podstawowych czynności życia 
codziennego w wyniku choroby 
lub wypadku. Podstawowe 
czynności życia codziennego 
(zdefiniowane w OWU):
 –  poruszanie się w domu,
 –  kontrolowanie czynności 

fizjologicznych, 
 –  ubieranie się, 
 –  mycie się, 
 –  jedzenie,
 –  korzystanie z toalety. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia polisa zapewnia:
 –  wydanie drugiej opinii medycznej, 
 –  ustalenie właściwej metody leczenia i wybór 

właściwej kliniki,
 –  organizację i sfinansowanie leczenia (w tym transport 

i zakwaterowanie z bliską osobą),
 –  świadczenie pieniężne w wysokości 100 euro za 

każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą (limit 
do 60 dni),

 –  zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie 
do Polski, zaleconych jako niezbędna kontynuacja 
leczenia (do 50 000 euro),

 –  realizację świadczeń do wysokości: 1 mln euro w roku 
polisowym i do 2 mln euro w całym okresie obowią-
zywania umowy Allianz Best Doctor

 –  pobyt w szpitalu spowodowany obrażeniami 
ciała powstałymi wskutek wypadku – wypłata 
jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 
1 dzień 

 –  pobyt w szpitalu w wyniku choroby – wypłata 
jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 
4 dni 

 –  w przypadku, gdy pobyt w szpitalu trwa 
nieprzerwanie 180 dni – wypłata świadczenia 
w podwójnej wysokości 

 –  wypłata kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
dziennej i liczby dni pobytu w szpitalu (do 180 
dni w ciągu roku)

 –  po wykorzystaniu rocznego limitu umowa nie 
wygasa i limit odnawia się w kolejnym roku

W przypadku wystąpienia zdarzenia 
wypłata sumy ubezpieczenia. Wypłata 
nie oznacza zakończenia umowy. 
Ochrona trwa nadal i obejmuje pozo-
stałe zachorowania niezwiązanie z tym, 
za które wypłacono już świadczenie. 
Suma ubezpieczenia wypłacana jest 
jednorazowo.

Wypłata odpowiedniego procentu sumy 
ubezpieczenia (w zależności od stopnia 
uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia 
oraz rodzaju zabiegu operacyjnego). 
Maksymalnie do wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia w roku polisowym. 
Świadczenia sumują się, jeżeli zabieg ope-
racyjny i uszkodzenie ciała dotyczą różnych 
narządów czy funkcji organizmu.

GŁÓWNE KORZYŚCI DODATKOWO W RAZIE W YPADKU W RAZIE CHOROBY DLA DZIECKA-

UKŁADAJ PLANY Z ALLIANZ



Gdyby potrzebne było  
leczenie za granicą

Gdyby była Ci 
potrzebna stała  
pomoc

Gdyby 
zdarzyła się 
poważna 
choroba

Pieniądze dla 
Ciebie w razie 
uszkodzenia 
ciała

Gdyby potrzebne było 
leczenie w szpitalu

UMOWA GŁÓWNA 
Ochrona na wypadek śmierci

Renta miesięczna w razie śmierci 
ubezpieczonego

Ochrona na wypadek śmierci 
w wyniku wypadku

Ochrona w razie leczenia 
operacyjnego

Ochrona  
na wypadek pobytu w szpitalu

Trwały uszczerbek na 
zdrowiu wskutek wypadku

Ochrona na wypadek 
poważnego zachorowania

Ochrona na wypadek 
niezdolności 

do samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie 
Allianz Best Doctors

Ochrona na wypadek pobytu dziecka 
w szpitalu w wyniku wypadku 

lub choroby

Ochrona na wypadek poważnych 
zachorowań dziecka

Ochrona w razie uszczerbków 
na zdrowiu i zabiegów operacyjnych 

dziecka w wyniku wypadku

ZAKRES 
OCHRONY

Śmierć Renta miesięczna w przypadku śmierci 
ubezpieczonego.

Śmierć wskutek wypadku.  –  leczenie operacyjne w wyniku wypadku
 –  leczenie operacyjne w wyniku wypadku 

lub choroby

 –  pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
 –  pobyt w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby 

Uszkodzenie ciała w wyniku
wypadku. Umowa może być 
zawarta w jednym z dwóch 
dostępnych wariantów (standar-
dowym lub progresywnym).

Wystąpienie choroby lub 
przeprowadzenie operacji 
z listy wskazanej w warunkach 
ubezpieczenia:
 –  wariant Standard – 20 jed-

nostek chorobowych,
 –  wariant Komfort – 36 jedno-

stek chorobowych.

Utrata zdolności do wyko-
nywania czterech z sześciu 
podstawowych czynności życia 
codziennego (zdefiniowanych 
w OWU) w wyniku choroby lub 
wypadku.

Weryfikacja postawionej diagnozy oraz organizacja 
i sfinansowanie leczenia za granicą w przypadku: 
 –  zachorowań na nowotwór (również w przypadku 

zmian przednowotworowych i nowotworów przedin-
wazyjnych in situ), 

 –  konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego 
na naczyniach wieńcowych,

 –  zabiegu kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy 
zastawki,

 –  zabiegu neurochirurgicznego,
 –  przeszczepu od żywego dawcy narządów lub przesz-

czepu szpiku kostnego.

Pobyt w szpitalu z powodu choroby lub obra-
żeń ciała powstałych w wyniku wypadku. 

Wystąpienie jakiejkolwiek choroby lub 
przeprowadzenie operacji z listy wska-
zanej w warunkach ubezpieczenia.

Uszczerbki na zdrowiu lub przebyte przez 
dziecko zabiegi operacyjne związane 
z wypadkiem. 

WIEK ZAWARCIA 
UMOWY

Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 
65 lat.

Ukończone 18 lat i nieukoń-
czone 65 lat.

Ukończone 18 lat i nieukończone 
55 lat.

Ubezpieczony – nieukończone 65 lat. 
Dziecko – nieukończone 25 lat.

Dziecko, które nie ukończyło 25 lat. Dziecko, które nie ukończyło 25 lat. Dziecko, które nie ukończyło 25 lat.

KIEDY MOŻNA 
KUPIĆ

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpiecze-
nia na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie 
lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na 
życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubez-
pieczenia na życie lub w trakcie jej 
trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

CZY TRZEBA 
WYPEŁNIAĆ 
ANKIETĘ 
MEDYCZNĄ 

Tak Tak Nie Nie – w wyniku wypadku 
Tak – w wyniku wypadku lub choroby 

Nie – w wyniku wypadku 
Tak – w wyniku wypadku lub choroby Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie

CZAS  
TRWANIA 

Minimum 1 rok, nie dłużej niż do rocznicy 
poprzedzającej ukończenie 100. roku 
życia.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 81 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 76 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 66 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy poprzedzającej 
ukończenie przez Ubezpieczonego 66 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 66 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 66 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 60 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 1. rok i może być przedłuża-
na na kolejne roczne okresy: 
 –  ubezpieczony – do rocznicy polisy poprzedzającej 

ukończenie przez Ubezpieczonego 85 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej;

 –  dziecko – do rocznicy polisy poprzedzającej ukoń-
czenie przez Ubezpieczone dziecko 26 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie przez Ubezpieczone 
dziecko 26 lat, jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocz-
nicy polisy poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczone dziecko 26 lat, jed-
nak nie dłużej niż do dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczone dziecko 26 lat, jednak nie dłu-
żej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

SUMA 
UBEZPIECZENIA Minimalna 5000 zł Minimum 500 zł renty miesięcznej Maksymalna suma ubezpieczenia 

1 000 000 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia 50 000 

zł Świadczenie dzienne 100 zł  – 500 zł Maksymalna suma ubezpiecze-
nia 80 000 zł

Maksymalna suma ubezpie-
czenia 1 000 000 zł

Maksymalna suma ubezpiecze-
nia 1 000 000 zł zgodna z OWU Świadczenie dzienne 100 zł – 300 zł Maksymalna suma ubezpieczenia 

300 000 zł Maksymalna suma ubezpieczenia 100 000 zł

MINIMALNA 
SKŁADKA 
MIESIĘCZNA

– – 10 zł 15 zł – 15 zł 15 zł 10 zł – – 15 zł 15 zł

ZMIANA  
SUMY 
UBEZPIECZENIA

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy, o ile wiek 
Ubezpieczonego nie przekracza 71 lat 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możli-
we po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpiecze-
nia w każdą rocznicę polisy 

 –  podwyższenie wysokości renty – w trakcie 
trwania umowy 

 –  obniżenie wysokości renty – możliwe po 
1. rocznicy umowy 

 –  wydłużenie okresu wypłaty renty – 
w trakcie trwania umowy

 –  skrócenie okresu wypłaty renty – możliwe 
po 1. rocznicy umowy

 –  możliwość indeksacji renty w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia 
w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możli-
we po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpiecze-
nia w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie świadczenia dziennego – w trakcie 
trwania umowy 

 –  obniżenie świadczenia dziennego – możliwe po 
1. rocznicy umowy 

 –  podwyższenie sumy ubez-
pieczenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpie-
czenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubez-
pieczenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 Brak możliwości zmiany  –  podwyższenie świadczenia dziennego – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie świadczenia dziennego – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – moż-
liwe po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpie-
czenia w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia 
w każdą rocznicę polisy

ŚWIADCZENIE

Wypłata sumy ubezpieczenia 
osobom uprawnionym w razie śmierci 
Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia 
wypłacana jest jednorazowo.

Wypłata renty miesięcznej dowolnie 
wskazanej osobie przez zdefiniowany 
wcześniej okres (okres wypłacania renty 
od 5 do 25 lat). Uposażonym może być 
inna osoba niż w umowie głównej. Zmiana 
uposażonego możliwa jest w dowolnym 
momencie. Renta wypłacana jest do końca 
okresu jej wypłaty.

Wypłata osobom uprawnionym dodatko-
wej sumy ubezpieczenia w razie  śmierci 
Ubezpieczonego w wyniku wypadku. 
Świadczenie zostanie wypłacone gdy 
śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku 
nastąpiła przed upływem 12 miesięcy od 
wypadku. Suma ubezpieczenia wypłacana 
jest jednorazowo.

Wypłata za przebytą operację będącą 
następstwem wypadku lub w przypadku 
umowy rozszerzonej wypłata za przebytą 
operację będącą następstwem wypadku 
lub choroby. Leczenie operacyjne obejmuje 
ponad 700 zabiegów. Wypłacany jest 
określony procent sumy ubezpieczenia 
(w zależności od klasyfikacji zabiegu 
operacyjnego). Po wykorzystaniu limitu 
umowa nie wygasa, ale limit odnawia się 
w kolejnym roku trwania polisy. W przy-
padku posiadania dodatkowej umowy na 
wypadek pobytu w szpitalu, świadczenie 
zostanie wypłacone z obu umów. 

Wypłata za pobyt w szpitalu, jeśli Ubezpieczony znaj-
dzie się w nim wskutek wypadku lub w przypadku 
umowy rozszerzonej wypłata jeśli Ubezpieczony znaj-
dzie się w szpitalu wskutek wypadku lub choroby. 
Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu 
w szpitalu (pobyt nieprzerwany) jeżeli:
 – w wyniku wypadku – trwał min. 1 dzień;
 – w wyniku choroby – trwał min. 4 dni.
Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu leczenia 
szpitalnego w danym roku polisowym nie może 
przekroczyć wysokości świadczenia dziennego za 
180 dni pobytu w szpitalu. Jeżeli pobyt w szpitalu 
wskutek nieszczęśliwego wypadku trwał nieprzerwa-
nie 180 dni, świadczenie wypłacane jest w podwójnej 
wysokości.

Wypłata odpowiedniego procen-
tu sumy ubezpieczenia, w zależ-
ności od stopnia uszkodzenia 
ciała oraz wybranego wariantu 
ubezpieczenia:
 –  wariant standardowy – wypła-

ta 1% sumy ubezpieczenia za 
1% uszczerbku na zdrowiu;

 –  wariant progresywny: uszczerb-
ki do 10% – wypłata 1% sumy 
ubezpieczenia za 1% uszczerb-
ku na zdrowiu; uszczerbki 
większe niż 10% – wypłata 4% 
sumy ubezpieczenia za każdy 
1% uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku wystąpienia 
zdarzenia wypłata sumy 
ubezpieczenia. Wypłata nie 
oznacza zakończenia umowy. 
Ochrona trwa nadal i obej-
muje pozostałe zachorowania 
niezwiązane z tym, za które 
wypłacono już świadczenie. 
Suma ubezpieczenia wypłaca-
na jest jednorazowo.

Wypłata sumy ubezpieczenia 
w przypadku utraty zdolności do 
wykonywania czterech z sześciu 
podstawowych czynności życia 
codziennego w wyniku choroby 
lub wypadku. Podstawowe 
czynności życia codziennego 
(zdefiniowane w OWU):
 –  poruszanie się w domu,
 –  kontrolowanie czynności 

fizjologicznych, 
 –  ubieranie się, 
 –  mycie się, 
 –  jedzenie,
 –  korzystanie z toalety. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia polisa zapewnia:
 –  wydanie drugiej opinii medycznej, 
 –  ustalenie właściwej metody leczenia i wybór 

właściwej kliniki,
 –  organizację i sfinansowanie leczenia (w tym transport 

i zakwaterowanie z bliską osobą),
 –  świadczenie pieniężne w wysokości 100 euro za 

każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą (limit 
do 60 dni),

 –  zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie 
do Polski, zaleconych jako niezbędna kontynuacja 
leczenia (do 50 000 euro),

 –  realizację świadczeń do wysokości: 1 mln euro w roku 
polisowym i do 2 mln euro w całym okresie obowią-
zywania umowy Allianz Best Doctor

 –  pobyt w szpitalu spowodowany obrażeniami 
ciała powstałymi wskutek wypadku – wypłata 
jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 
1 dzień 

 –  pobyt w szpitalu w wyniku choroby – wypłata 
jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 
4 dni 

 –  w przypadku, gdy pobyt w szpitalu trwa 
nieprzerwanie 180 dni – wypłata świadczenia 
w podwójnej wysokości 

 –  wypłata kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
dziennej i liczby dni pobytu w szpitalu (do 180 
dni w ciągu roku)

 –  po wykorzystaniu rocznego limitu umowa nie 
wygasa i limit odnawia się w kolejnym roku

W przypadku wystąpienia zdarzenia 
wypłata sumy ubezpieczenia. Wypłata 
nie oznacza zakończenia umowy. 
Ochrona trwa nadal i obejmuje pozo-
stałe zachorowania niezwiązanie z tym, 
za które wypłacono już świadczenie. 
Suma ubezpieczenia wypłacana jest 
jednorazowo.

Wypłata odpowiedniego procentu sumy 
ubezpieczenia (w zależności od stopnia 
uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia 
oraz rodzaju zabiegu operacyjnego). 
Maksymalnie do wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia w roku polisowym. 
Świadczenia sumują się, jeżeli zabieg ope-
racyjny i uszkodzenie ciała dotyczą różnych 
narządów czy funkcji organizmu.

GŁÓWNE KORZYŚCI DODATKOWO W RAZIE W YPADKU W RAZIE CHOROBY DLA DZIECKA-

Życie zaskakuje różnorodnością. Dlatego dobry plan uwzględnia 
wiele okoliczności i zakłada możliwość wprowadzania zmian. Taki jest 
Plan pełnej ochrony, z którym nie tylko zabezpieczysz najbliższych, 
ale również możesz budować pakiety ochronne dla siebie i dzieci.



Gdyby Twojemu 
dziecku zdarzył się 
wypadek

Gdyby potrzebna była  
szybka i fachowa pomoc

Gdyby Twoje 
dziecko poważnie 
zachorowało

Gdyby Twojemu dziecku 
potrzebne było leczenie 
w szpitalu 

UMOWA GŁÓWNA 
Ochrona na wypadek śmierci

Renta miesięczna w razie śmierci 
ubezpieczonego

Ochrona na wypadek śmierci 
w wyniku wypadku

Ochrona w razie leczenia 
operacyjnego

Ochrona  
na wypadek pobytu w szpitalu

Trwały uszczerbek na 
zdrowiu wskutek wypadku

Ochrona na wypadek 
poważnego zachorowania

Ochrona na wypadek 
niezdolności 

do samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie 
Allianz Best Doctors

Ochrona na wypadek pobytu dziecka 
w szpitalu w wyniku wypadku 

lub choroby

Ochrona na wypadek poważnych 
zachorowań dziecka

Ochrona w razie uszczerbków 
na zdrowiu i zabiegów operacyjnych 

dziecka w wyniku wypadku

ZAKRES 
OCHRONY

Śmierć Renta miesięczna w przypadku śmierci 
ubezpieczonego.

Śmierć wskutek wypadku.  –  leczenie operacyjne w wyniku wypadku
 –  leczenie operacyjne w wyniku wypadku 

lub choroby

 –  pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
 –  pobyt w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby 

Uszkodzenie ciała w wyniku
wypadku. Umowa może być 
zawarta w jednym z dwóch 
dostępnych wariantów (standar-
dowym lub progresywnym).

Wystąpienie choroby lub 
przeprowadzenie operacji 
z listy wskazanej w warunkach 
ubezpieczenia:
 –  wariant Standard – 20 jed-

nostek chorobowych,
 –  wariant Komfort – 36 jedno-

stek chorobowych.

Utrata zdolności do wyko-
nywania czterech z sześciu 
podstawowych czynności życia 
codziennego (zdefiniowanych 
w OWU) w wyniku choroby lub 
wypadku.

Weryfikacja postawionej diagnozy oraz organizacja 
i sfinansowanie leczenia za granicą w przypadku: 
 –  zachorowań na nowotwór (również w przypadku 

zmian przednowotworowych i nowotworów przedin-
wazyjnych in situ), 

 –  konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego 
na naczyniach wieńcowych,

 –  zabiegu kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy 
zastawki,

 –  zabiegu neurochirurgicznego,
 –  przeszczepu od żywego dawcy narządów lub przesz-

czepu szpiku kostnego.

Pobyt w szpitalu z powodu choroby lub obra-
żeń ciała powstałych w wyniku wypadku. 

Wystąpienie jakiejkolwiek choroby lub 
przeprowadzenie operacji z listy wska-
zanej w warunkach ubezpieczenia.

Uszczerbki na zdrowiu lub przebyte przez 
dziecko zabiegi operacyjne związane 
z wypadkiem. 

WIEK ZAWARCIA 
UMOWY

Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 71 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 65 lat. Ukończone 18 lat i nieukończone 
65 lat.

Ukończone 18 lat i nieukoń-
czone 65 lat.

Ukończone 18 lat i nieukończone 
55 lat.

Ubezpieczony – nieukończone 65 lat. 
Dziecko – nieukończone 25 lat.

Dziecko, które nie ukończyło 25 lat. Dziecko, które nie ukończyło 25 lat. Dziecko, które nie ukończyło 25 lat.

KIEDY MOŻNA 
KUPIĆ

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpiecze-
nia na życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie 
lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy 
ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie lub 
w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia na 
życie lub w trakcie jej trwania.

Razem z zawarciem umowy ubez-
pieczenia na życie lub w trakcie jej 
trwania.

Razem z zawarciem umowy ubezpieczenia 
na życie lub w trakcie jej trwania.

CZY TRZEBA 
WYPEŁNIAĆ 
ANKIETĘ 
MEDYCZNĄ 

Tak Tak Nie Nie – w wyniku wypadku 
Tak – w wyniku wypadku lub choroby 

Nie – w wyniku wypadku 
Tak – w wyniku wypadku lub choroby Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie

CZAS  
TRWANIA 

Minimum 1 rok, nie dłużej niż do rocznicy 
poprzedzającej ukończenie 100. roku 
życia.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 81 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 76 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczonego 66 lat, jednak nie dłużej 
niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy poprzedzającej 
ukończenie przez Ubezpieczonego 66 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 66 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 66 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 
5-letni okres i może być 
przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 60 lat, 
jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 1. rok i może być przedłuża-
na na kolejne roczne okresy: 
 –  ubezpieczony – do rocznicy polisy poprzedzającej 

ukończenie przez Ubezpieczonego 85 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej;

 –  dziecko – do rocznicy polisy poprzedzającej ukoń-
czenie przez Ubezpieczone dziecko 26 lat, jednak 
nie dłużej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy polisy 
poprzedzającej ukończenie przez Ubezpieczone 
dziecko 26 lat, jednak nie dłużej niż do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocz-
nicy polisy poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczone dziecko 26 lat, jed-
nak nie dłużej niż do dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia umowy główniej.

Umowa zawierana jest na 5-letni
okres i może być przedłużana do rocznicy 
polisy poprzedzającej ukończenie przez 
Ubezpieczone dziecko 26 lat, jednak nie dłu-
żej niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy główniej.

SUMA 
UBEZPIECZENIA Minimalna 5000 zł Minimum 500 zł renty miesięcznej Maksymalna suma ubezpieczenia 

1 000 000 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia 50 000 

zł Świadczenie dzienne 100 zł  – 500 zł Maksymalna suma ubezpiecze-
nia 80 000 zł

Maksymalna suma ubezpie-
czenia 1 000 000 zł

Maksymalna suma ubezpiecze-
nia 1 000 000 zł zgodna z OWU Świadczenie dzienne 100 zł – 300 zł Maksymalna suma ubezpieczenia 

300 000 zł Maksymalna suma ubezpieczenia 100 000 zł

MINIMALNA 
SKŁADKA 
MIESIĘCZNA

– – 10 zł 15 zł – 15 zł 15 zł 10 zł – – 15 zł 15 zł

ZMIANA  
SUMY 
UBEZPIECZENIA

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy, o ile wiek 
Ubezpieczonego nie przekracza 71 lat 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możli-
we po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpiecze-
nia w każdą rocznicę polisy 

 –  podwyższenie wysokości renty – w trakcie 
trwania umowy 

 –  obniżenie wysokości renty – możliwe po 
1. rocznicy umowy 

 –  wydłużenie okresu wypłaty renty – 
w trakcie trwania umowy

 –  skrócenie okresu wypłaty renty – możliwe 
po 1. rocznicy umowy

 –  możliwość indeksacji renty w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia 
w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możli-
we po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpiecze-
nia w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie świadczenia dziennego – w trakcie 
trwania umowy 

 –  obniżenie świadczenia dziennego – możliwe po 
1. rocznicy umowy 

 –  podwyższenie sumy ubez-
pieczenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpie-
czenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubez-
pieczenia – w trakcie trwania 
umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpiecze-
nia – możliwe po 1. rocznicy 
umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy 
ubezpieczenia w każdą 
rocznicę polisy

 Brak możliwości zmiany  –  podwyższenie świadczenia dziennego – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie świadczenia dziennego – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – moż-
liwe po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpie-
czenia w każdą rocznicę polisy

 –  podwyższenie sumy ubezpieczenia – 
w trakcie trwania umowy 

 –  obniżenie sumy ubezpieczenia – możliwe 
po 1. rocznicy umowy 

 –  możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia 
w każdą rocznicę polisy

ŚWIADCZENIE

Wypłata sumy ubezpieczenia 
osobom uprawnionym w razie śmierci 
Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia 
wypłacana jest jednorazowo.

Wypłata renty miesięcznej dowolnie 
wskazanej osobie przez zdefiniowany 
wcześniej okres (okres wypłacania renty 
od 5 do 25 lat). Uposażonym może być 
inna osoba niż w umowie głównej. Zmiana 
uposażonego możliwa jest w dowolnym 
momencie. Renta wypłacana jest do końca 
okresu jej wypłaty.

Wypłata osobom uprawnionym dodatko-
wej sumy ubezpieczenia w razie  śmierci 
Ubezpieczonego w wyniku wypadku. 
Świadczenie zostanie wypłacone gdy 
śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku 
nastąpiła przed upływem 12 miesięcy od 
wypadku. Suma ubezpieczenia wypłacana 
jest jednorazowo.

Wypłata za przebytą operację będącą 
następstwem wypadku lub w przypadku 
umowy rozszerzonej wypłata za przebytą 
operację będącą następstwem wypadku 
lub choroby. Leczenie operacyjne obejmuje 
ponad 700 zabiegów. Wypłacany jest 
określony procent sumy ubezpieczenia 
(w zależności od klasyfikacji zabiegu 
operacyjnego). Po wykorzystaniu limitu 
umowa nie wygasa, ale limit odnawia się 
w kolejnym roku trwania polisy. W przy-
padku posiadania dodatkowej umowy na 
wypadek pobytu w szpitalu, świadczenie 
zostanie wypłacone z obu umów. 

Wypłata za pobyt w szpitalu, jeśli Ubezpieczony znaj-
dzie się w nim wskutek wypadku lub w przypadku 
umowy rozszerzonej wypłata jeśli Ubezpieczony znaj-
dzie się w szpitalu wskutek wypadku lub choroby. 
Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu 
w szpitalu (pobyt nieprzerwany) jeżeli:
 – w wyniku wypadku – trwał min. 1 dzień;
 – w wyniku choroby – trwał min. 4 dni.
Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu leczenia 
szpitalnego w danym roku polisowym nie może 
przekroczyć wysokości świadczenia dziennego za 
180 dni pobytu w szpitalu. Jeżeli pobyt w szpitalu 
wskutek nieszczęśliwego wypadku trwał nieprzerwa-
nie 180 dni, świadczenie wypłacane jest w podwójnej 
wysokości.

Wypłata odpowiedniego procen-
tu sumy ubezpieczenia, w zależ-
ności od stopnia uszkodzenia 
ciała oraz wybranego wariantu 
ubezpieczenia:
 –  wariant standardowy – wypła-

ta 1% sumy ubezpieczenia za 
1% uszczerbku na zdrowiu;

 –  wariant progresywny: uszczerb-
ki do 10% – wypłata 1% sumy 
ubezpieczenia za 1% uszczerb-
ku na zdrowiu; uszczerbki 
większe niż 10% – wypłata 4% 
sumy ubezpieczenia za każdy 
1% uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku wystąpienia 
zdarzenia wypłata sumy 
ubezpieczenia. Wypłata nie 
oznacza zakończenia umowy. 
Ochrona trwa nadal i obej-
muje pozostałe zachorowania 
niezwiązane z tym, za które 
wypłacono już świadczenie. 
Suma ubezpieczenia wypłaca-
na jest jednorazowo.

Wypłata sumy ubezpieczenia 
w przypadku utraty zdolności do 
wykonywania czterech z sześciu 
podstawowych czynności życia 
codziennego w wyniku choroby 
lub wypadku. Podstawowe 
czynności życia codziennego 
(zdefiniowane w OWU):
 –  poruszanie się w domu,
 –  kontrolowanie czynności 

fizjologicznych, 
 –  ubieranie się, 
 –  mycie się, 
 –  jedzenie,
 –  korzystanie z toalety. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia polisa zapewnia:
 –  wydanie drugiej opinii medycznej, 
 –  ustalenie właściwej metody leczenia i wybór 

właściwej kliniki,
 –  organizację i sfinansowanie leczenia (w tym transport 

i zakwaterowanie z bliską osobą),
 –  świadczenie pieniężne w wysokości 100 euro za 

każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą (limit 
do 60 dni),

 –  zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie 
do Polski, zaleconych jako niezbędna kontynuacja 
leczenia (do 50 000 euro),

 –  realizację świadczeń do wysokości: 1 mln euro w roku 
polisowym i do 2 mln euro w całym okresie obowią-
zywania umowy Allianz Best Doctor

 –  pobyt w szpitalu spowodowany obrażeniami 
ciała powstałymi wskutek wypadku – wypłata 
jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 
1 dzień 

 –  pobyt w szpitalu w wyniku choroby – wypłata 
jeżeli pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 
4 dni 

 –  w przypadku, gdy pobyt w szpitalu trwa 
nieprzerwanie 180 dni – wypłata świadczenia 
w podwójnej wysokości 

 –  wypłata kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
dziennej i liczby dni pobytu w szpitalu (do 180 
dni w ciągu roku)

 –  po wykorzystaniu rocznego limitu umowa nie 
wygasa i limit odnawia się w kolejnym roku

W przypadku wystąpienia zdarzenia 
wypłata sumy ubezpieczenia. Wypłata 
nie oznacza zakończenia umowy. 
Ochrona trwa nadal i obejmuje pozo-
stałe zachorowania niezwiązanie z tym, 
za które wypłacono już świadczenie. 
Suma ubezpieczenia wypłacana jest 
jednorazowo.

Wypłata odpowiedniego procentu sumy 
ubezpieczenia (w zależności od stopnia 
uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia 
oraz rodzaju zabiegu operacyjnego). 
Maksymalnie do wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia w roku polisowym. 
Świadczenia sumują się, jeżeli zabieg ope-
racyjny i uszkodzenie ciała dotyczą różnych 
narządów czy funkcji organizmu.

GŁÓWNE KORZYŚCI DODATKOWO W RAZIE W YPADKU W RAZIE CHOROBY DLA DZIECKA-

Pomoc w trudnych sytuacjach  
(assistance)

USŁUGA  
(NA ZASADACH  

WSKAZANYCH OWU)

LIMIT 
NA JEDNO 
ZDARZENIE

Dostarczanie leków 250 zł 

Transport medyczny z osobą 
bliską:
 –  do przychodni lub szpitala,
 –  z przychodni lub ze szpitala,
 –  pomiędzy placówkami medycz-

nymi.

1500 zł 
1500 zł

 
1500 zł 

Opieka nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi, gdy objęty 
ochroną lub jego Współmażłonek/
Partner przebywa w szpitalu 
powyżej 3 dni, przykładowe usługi:
 –  przewóz dzieci do osoby wyzna-

czonej oraz osoby wyznaczonej 
do dzieci,

 –  koszty opieki w miejscu zamiesz-
kania.

200 zł
(bilety kolejowe I kl. 

lub autobusowe) 
150 zł na dzień  

(do 5 dni)

Opieka nad dziećmi, przykładowe 
usługi:
 –  organizacja prywatnych lekcji 

w razie pobytu dziecka w domu 
powyżej 7 dni, na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego;

 –  organizacja pobytu opiekuna 
dziecka w szpitalu.

400 zł 

1000 zł 

Proces rehabilitacyjny:
 –  organizacja i pokrycie kosztów 

transportu oraz wizyt w poradni 
rehabilitacyjnej,

 –  organizacja i pokrycie kosztów 
wizyt fizykoterapeuty, 

 –  wypożyczenie lub zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego,

 –  organizacja i pokrycie kosztów 
transportu sprzętu rehabilita-
cyjnego.

700 zł 

700 zł 

700 zł 

500 zł 

Po hospitalizacji:
•  pomoc domowa (hospitalizacja 

dłuższa niż 7 dni),
•  opieka pielęgniarki (hospitaliza-

cja dłuższa niż 5 dni).

500 zł (do 5 dni)

1500 zł (do 5 dni)

Po wypadku:
• wizyta lekarza, 
• wizyta pielęgniarki.

500 zł 
500 zł 

Pomoc psychologa w 4 trudnych 
sytuacjach losowych wskazanych 
w OWU.

500 zł 

Pomoc położnej w opiece nad 
nowo narodzonym dzieckiem. 500 zł 

Pomoc medyczna za granicą. 250 euro

Infolinie: Baby Assistance, 
Medyczna, Zdrowe odżywianie. bez limitu

DODATKOWO



ALLIANZ  
BEST DOCTORS
JAK TO DZIAŁA

Ochrona nawet do rocznicy 
polisy bezpośrednio 
poprzedzającej ukończenie 
przez Ubezpieczonego 85 lat

Organizacja i pokrycie 
kosztów leczenia 

za granicą

Zwrot kosztów leków 
zakupionych po powrocie 
do Polski

Organizacja i pokrycie 
kosztów podróży 

i zakwaterowania za granicą 
dla Ciebie, osoby 

towarzyszącej lub dawcy

Organizacja i pokrycie 
kosztów podróży 

i zakwaterowania dla dwóch 
osób i dziecka (gdy jest ono 

ubezpieczonym)

Wypłata świadczenia 
pieniężnego za każdy dzień 
pobytu w szpitalu za granicą

Allianz pokryje koszty, m.in.: pobytu w szpitalu za granicą (zakwaterowanie i wyżywienie), opieki anestezjologicznej i znieczulenia, przeprowadzenia 
operacji i opieki pooperacyjnej, leków i środków opatrunkowych podczas hospitalizacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, radioterapii i chemioterapii, 
badania laboratoryjnego i diagnostycznego, pobytu w szpitalu dawcy w przypadku przeszczepu, tłumacza.

Ustalenie odpowiedniej 
dostępnej metody leczenia 

i wybór właściwej kliniki 
za granicą

Druga opinia 
medyczna 
od lekarza 
konsultanta

do  

1 MLN EURO
druga opinia medyczna 

i leczenie za granicą 
(2 mln euro w ciągu 

całego okresu 
ubezpieczenia) 

do 
50 000 EURO

za koszt leków  
po powrocie  

do Polski

100 EURO
za dzień pobytu 
w szpitalu przez 

maks. 60 dni

PLAN PEŁNEJ OCHRONY
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 Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ubezpieczenia, o którym w nim mowa i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku 
o zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Każdy produkt oferowany przez Allianz Życie przewiduje górną odpowiedzialność Allianz Życie w postaci określonej sumy ubezpieczenia, 
jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń może być uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. 
Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz Życie, warunkach wypłaty i zasadach obliczania wysokości świadczeń zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan pełnej ochrony przyjęte Uchwałą 
Zarządu Allianz Życie nr 55/2019 wraz z umowami dodatkowymi. 
Dokumenty te są dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz Życie oraz na stronie www.allianz.pl. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami i załącznikami do nich.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz Życie”), 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).

SKONTAKTUJ SIĘ Z AGENTEM

MATERIAŁ REKLAMOWY

DZIELIMY SIĘ PEWNOŚCIĄ

W Allianz uważamy, że ubezpieczenia są po to, by dodawać pewności w życiu. 
Od 1890 roku na świecie i 1997 roku w Polsce, wspieramy tych, którzy podejmują 
codzienne decyzje. Jesteśmy z tymi, którzy zakładają rodziny, podróżują, 
otwierają firmy. Dzielimy z naszymi klientami radości i jesteśmy z nimi w trudnych 
chwilach. Wtedy okazuje się, jak dużą wartość ma nasza pomoc. Możemy być 
oparciem, ponieważ mamy wiedzę, doświadczenie i silną pozycję finansową. 
Tworzymy proste produkty, mówimy o nich prosto i zawsze dotrzymujemy słowa. 
Po prostu!
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