
Szanowni Państwo,

1 kwietnia 2021 mija kolejna   rocznica naszej współpracy. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i pamiętajcie, że
nieustannie  dążymy  do  tego  aby  stworzyć  ubezpieczenie  na  miarę  Waszych  potrzeb  i  wymagań.  Wsłuchując  się
w sugestie wprowadzamy sukcesywnie zmiany, bo Wasze zadowolenie to nasza satysfakcja.

Nowością jest uruchomienie długo oczekiwanej polisy Allianz Opieka Zdrowotna. Jest to Kompleksowy program opieki
medycznej dla pracowników i  ich rodzin zapewniający szybki  i  bezgotówkowy dostęp do lekarzy i  specjalistycznych
badań. 
Ofertę,  OWU oraz  deklaracje  przystąpienia  znajdziecie  Państwo  na  http://nszzp.opole.pl/alianz/ bądź  bezpośrednio
kontaktując się z nami pod numerem 500 230 997 lub 782 131 312. 

Ponadto  modyfikacji  uległa  polisa  NNW.  Aktualny  numer  polisy  to  605-00000977,  poniżej  obowiązująca  tabela
z  zakresem  świadczeń  i  sumami  ubezpieczenia,  a  szczegółowe  OWU  zostały  zamieszczone  na  stronie
http://nszzp.opole.pl/alianz/ 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Zakres świadczeń

Funkcjonariusz/Współmałżonek/Dorosłe
dziecko

Dziecko do 18 lat

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □

Sumy ubezpieczenia i limity

Suma ubezpieczenia 50 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 10 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 50 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 10 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 500 zł za 1% 200 zł za 1% 100 zł za 1% 120 zł do 1% 150 zł za 1% 100 zł za 1%

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku 
Wypadku komunikacyjnego

50 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 12 000 zł ----- -----

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 400 zł ---- ----- ------ ------ 400 zł

Koszty leczenia powstałe w wyniku NW do 7500 zł do 3000 zł do 1500 zł do 1800 zł do 2250 zł do 1500 zł

Świadczenia assistance po NW do 2000 zł ----- ----- do 2000 zł do 2000 zł do 2000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku NW (do 180 
dni)

100 zł 50 zł 30 zł 37 zł 25 zł

Zawał serca / udar mózgu 2000 zł 2000 zł 2000 zł 2000 zł ----- -----

Rehabilitacja do 2000 zł do 2000zł ----- do 2000 zł ----- -----

OC w życiu prywatnym 100 000zł 100 000zł ------ 100 000 zł ----- -----

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego 
do pracy w wyniku NW 

do 1000 zł za
m-c

----- ----- ----- ----- -----

Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa 
lub inne zwierzęta

----- ------ ----- ------ 400 zł 400 zł

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego ----- ----- ----- ----- 3000 zł 2000 zł

Nagłe zachorowanie skutkujące 
hospitalizacją

------ ------ ------ ------ ------ 400 zł

Składka miesięczna za 
ubezpieczenie 

25,50 zł 14,50 zł 7,50 zł 13,50 zł 3,80 zł 4,50 zł

Najistotniejsze zmiany to
• zwiększenie Sumy Ubezpieczenia w wariancie 1,3,5 oraz w 6
• dodanie świadczenia za pobyt w szpitalu w następstwie wypadku w wariantach 1,4 i 5
• dodanie OC w życiu prywatnym w wariantach 1,2 i 4
• dodanie ryzyka zawału serca i udaru mózgu, niezależnie od wieku w wariantach 1 – 4
• zwiększenie kosztów leczenia 

Ważne: do wariantów 1,2,3 oraz 4 mogą przystąpić zarówno funkcjonariusze jak i ich współmałżonkowie/partnerzy oraz 
dorosłe dzieci. Wariant 5 i 6 obowiązuje do 18 roku życia, a nie jak dotychczas do 21 roku życia.

http://nszzp.opole.pl/alianz/
http://nszzp.opole.pl/alianz/


Ważne: Z dniem 31.03.2021 wygasła polisa OC w życiu prywatnym. Wszyscy Państwo ubezpieczeni w polisie NNW
w wariantach 1,2 oraz 4 posiadają OC w życiu prywatnym w ramach tej polisy. Alternatywnie istnieje możliwość zawarcia
rocznej/dwuletniej/trzyletniej polisy OC. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dołączone jest również do polisy na dom/
mieszkanie. 
W celu szczegółowych informacji w tej kwestii prosimy o kontakt pod numerem 500 230 997 lub 782 131 312.
Przypominamy, że z racji posiadanej polisy na życie w TU Allianz Życie Polska S.A. przysługują Państwu dodatkowe
zniżki  na  wszystkie  ubezpieczenia  prywatne  -  mieszkanie  /  dom,  samochód  zachęcam zatem do kontaktu  w  celu
przeliczenia dobrej oferty.

Zmianie  uległ  numer  polisy  Odpowiedzialności  Cywilnej  Zawodowej  i  Ochrony  Prawnej  i  do  31.03.2022  brzmi  on:
430-05952543. Polisa jest do wglądu w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. opolskiego w Opolu.

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie jakim nas Państwo darzycie, życzę wielu sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej i
proszę pamiętać, że jeśli cokolwiek jest niejasne, potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji, wyjaśnień jak zawsze
jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu.

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17

Agencja Allianz Ewelina Brol
ul. Janiny Kłopockiej 1
45-920 Opole – Czarnowąsy 
      

   +48 782 131 312 
   +48 500 230 997

  
   pos.opole.brol@port.allianz.pl 
   ewelina.brol@port.allianz.pl 

 
   https://www.facebook.com/allianz.opole.brol/ 
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