Allianz Rodzina

Świadczenia opiekuńcze
i profilaktyka*

Nieprzewidziane wypadki losowe wpływają na wszystkie sfery życia
i dotykają całej rodziny. W takich sytuacjach dobrze jest móc skorzystać
z fachowej, szybkiej pomocy, jaką gwarantują usługi dostępne w ramach
umowy dodatkowego ubezpieczenia gwarantującego dostęp do
świadczeń opiekuńczych i do portalu diabetologicznego.
Solidne wsparcie w trudnych
sytuacjach
Przystępując do tej umowy można liczyć na szeroką
pomoc w trudnych sytuacjach życiowych lub pokrycie
kosztów jej organizacji. W sytuacji gdyby doszło do
wypadku bądź choroby, zapewniamy, na warunkach
wskazanych w umowie, m.in.:
• t ransport medyczny,
• o rganizację rehabilitacji,
•p
 omoc w opiece nad dziećmi,
• wizytę pielęgniarki, jeżeli będziesz potrzebował szerszego zakresu pomocy po przebytym wypadku.

Pomoc dla całej rodziny
Usługi oferowane w ramach w tej umowy dodatkowej
obejmują nie tylko osobę ubezpieczoną, ale również
najbliższą rodzinę. W trudnych sytuacjach Allianz, na
warunkach określonych w umowie, udzieli pomocy
współmałżonkowi/partnerowi, dzieciom do 25. roku
życia, a nawet rodzicom Ubezpieczonego i rodzicom
współmałżonka/partnera.

Jak skorzystać z pomocy
Wystarczy zadzwonić na infolinię Allianz 224 224 224.

W pakiecie jest również nielimitowany dostęp do informacji medycznej oraz infolinii dedykowanej rodzicom
małych dzieci – „Baby Assistance”. Rozumiemy też,
że w trudnych sytuacjach losowych potrzebne jest
wsparcie specjalisty. Dlatego w ramach umowy dajemy
również możliwość skorzystania z pomocy psychologa.

* Świadczenia opiekuńcze realizowane na warunkach wskazanych w umowie
dodatkowego ubezpieczenia Portalu diabetologicznego dla Ubezpieczonego
i świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny – dotyczy OWU
o indeksie GZ12.
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W ramach profilaktyki cukrzycy udostępniamy portal
diabetologiczny www.dietadiabetyka.pl i możliwość
konsultacji telefonicznej z lekarzem diabetologiem.

Świadczenia opiekuńcze i profilaktyka

(maksymalne limity bezgotówkowe na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe)

ŚWIADCZENIE

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ LIMITU

Dla Ubezpieczonego
portal diabetologiczny dostępny po zalogowaniu na stronie www.dietadiabetyka.pl i możliwość
rozmowy telefonicznej z lekarzem diabetologiem dostępnym od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

bez limitu

Dla Ubezpieczonego, współmałżonka/partnera lub dziecka Ubezpieczonego
dostarczenie leków do miejsca pobytu

100 zł

transport medyczny z osobą bliską z miejsca pobytu do odpowiedniej placówki medycznej
(1 transport medyczny na zdarzenie ubezpieczeniowe)

1 000 zł

transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
(1 transport medyczny na zdarzenie ubezpieczeniowe)

1 000 zł

transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do placówki medycznej
(1 transport medyczny na zdarzenie ubezpieczeniowe)

500 zł

organizacja procesu rehabilitacji

700 zł

organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

500 zł

organizacja i pokrycie kosztu transportu wypożyczonego lub zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego

500 zł

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie hospitalizacji Ubezpieczonego przez okres
dłuższy niż 3 dni

150 zł/dzień (do 3 dni)

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich zachorowania
(usługa jest świadczona przez 1 dzień)

200 zł

organizacja prywatnych lekcji dla dziecka w razie dłuższej nieobecności w szkole w sytuacji gdy
dziecko, na podstawie zaświadczenia lekarskiego, będzie musiało przebywać w domu powyżej 7 dni

200 zł

organizacja pobytu przedstawiciela ustawowego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka
(o ile usługa jest możliwa do zorganizowania w warunkach szpitalnych, w którym przebywa dziecko
lub hotelu przyszpitalnym)

500 zł

opieka pielęgniarki po hospitalizacji trwającej dłużej niż 7 dni, jeśli nie możliwości skorzystania
z pomocy domowników, usługa świadczona jest maksymalnie przez 5 dni

1 500 zł

pomoc domowa po hospitalizacji trwającej dłużej niż 5 dni, w związku ze stwierdzoną medycznie
uzasadnioną koniecznością pomocy w miejscu zamieszkania przez okres maksymalnie 5 dni

300 zł

wizyta lekarska po wypadku, o ile nie zachodzi przypadek wymagający pilnej interwencji

500 zł

wizyta pielęgniarki po wypadku, o ile nie zachodzi przypadek wymagający pilnej interwencji

500 zł

pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych zdefiniowanych w umowie

500 zł

zdrowotne usługi informacyjne infolinia medyczna

bez limitu

Infolinia Baby Assistance

bez limitu

Infolinia o poradniach i placówkach leczenia uzależnień od narkotyków

bez limitu

pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem

150 zł

Dla rodzica Ubezpieczonego, rodzica współmałżonka, rodzica partnera
pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni
transport na wizytę kontrolną po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni (1 wizyta kontrolna rocznie)
osobisty asystent podczas transportu medycznego do i z placówki medycznej
dostęp do infolinii medycznej

500
bez limitu
200
bez limitu

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy
ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
i załącznikami do nich. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz zawierają ogólne warunki ubezpieczenia dostępne u agenta ubezpieczeniowego Allianz lub
na stronie internetowej www.allianz.pl.

