Pakiet Bezpieczne Życie

Dla
dwojga
Ten pakiet zapewni wszechstronną ochronę Tobie
i osobie, z którą dzielisz życie za niewspółmiernie niską
składkę. Wybierz go, jeśli:
•m
 asz ukończone 16 lat i nieukończone 64,
• nie masz ubezpieczenia na życie lub chcesz zapewnić
sobie dodatkową ochronę precyzyjnie dopasowaną do
swojej sytuacji życiowej,
• prowadzisz aktywny tryb życia i chcesz się zabezpieczyć w razie doznania uszczerbku na zdrowiu
w wyniku wypadku,
• chcesz korzystać z praktycznej całodobowej
pomocy w trudnych sytuacjach obejmującej Ciebie
i współmałżonka/partnera,

• w Twojej rodzinie występowały poważne choroby
i chcesz zapewnić sobie pomoc finansową w takiej
sytuacji,
• chcesz zabezpieczyć swojego współmałżonka/
partnera na wypadek, gdyby Cię zabrakło i otrzymać
wsparcie w razie jego śmierci,
• zależy Ci na tym, aby składka nie obciążała nadmiernie
Twojego budżetu.

DLA DWOJGA
SUMA UBEZPIECZENIA

10 000 zł

12 000 zł

KARENCJE

Wypłata dla najbliższych w razie śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

100 000 zł 1)

120 000 zł 1)

Wypłata dla najbliższych w razie śmierci w następstwie wypadku

60 000 zł 2)

72 000 zł 2)

Wypłata dla najbliższych w razie śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

35 000 zł 2)

42 000 zł 2)

6 m-cy

30 000 zł

36 000 zł

6 m-cy

300 zł za 1% uszczerbku

360 zł za 1% uszczerbku

5000 zł 3)

6000 zł 3)

Tak

Tak

10 000 zł

12 000 zł

20 000 zł 4)

24 000 zł 4)

Wypłata w razie wystąpienia u współmałżonka/partnera poważnego zachorowania

5000 zł

6000 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA

41,00 zł

49,20 zł

Śmierć Ubezpieczonego

Wypłata dla najbliższych w razie śmierci
Wypadek Ubezpieczonego
Świadczenie za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
Wypłata w razie poważnego zachorowania – zakres podstawowy

3 m-ce

Całodobowa pomoc
Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego i jego rodziny
Zdarzenia dotyczące współmałżonka/partnera

Wypłata w razie śmierci współmałżonka/partnera w następstwie wypadku

6 m-cy

3 m-ce

1) W ysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego) oraz świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie wypadku
2) Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego)
3) Z
 akres podstawowy, tj. 20 jednostek chorobowych obejmuje: zawał serca, zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki, operację aorty, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Creutzfelda-Jakoba, łagodny guz mózgu, zakażenie wirusem
HIV, oparzenia skóry, całkowita utratę wzroku, całkowitą utratę słuchu, całkowitą utratę mowy, anemię plastyczną
wymagającą leczenia, nowotwór, niewydolność nerek, przeszczep, schyłkową niewydolność wątroby, śpiączkę.
4) Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z tytułu zgonu współmałżonka/partnera

Szczegółowy zakres ochrony określają ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Allianz Rodzina „Pakiet
Bezpieczne Życie” zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 127/2014 z dnia 5.12.2014 r.

GRPBZD-K01 11/14

Wypłata w razie śmierci współmałżonka/partnera

