
Propozycja grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina dla firmy 
 
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Funkcjonariuszy Straż y Granicznej Zarząd 
Oddziałow y w Chełmie ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm 
 Wysokość świadczeń 

R1u 
#454579 

R2u 
#454580 

R3u 
#454581 

Zgon w Rodzinie  
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy 
pracy 

200 000,00 zł1) 335 000,00 zł1) 305 000,00 zł1) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 150 000,00 zł2) 180 000,00 zł2) 210 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 150 000,00 zł2) 240 000,00 zł2) 210 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł3) 120 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 100 000,00 zł3) 120 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego 50 000,00 zł 60 000,00 zł 70 000,00 zł 
Śmierć współmałżonka w następstwie wypadku 20 000,00 zł4) 22 500,00 zł4) 40 000,00 zł4) 
Śmierć współmałżonka 10 000,00 zł 11 250,00 zł 20 000,00 zł 
Śmierć dziecka i urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 4 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 
Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka lub rodzica 
partnera Ubezpieczonego 

1 350,00 zł 1 875,00 zł 1 987,00 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 1 % uszczerbku) 

250,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 100% uszczerbku) 

25 000,00 zł 40 000,00 zł 50 000,00 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji 
w następstwie choroby lub wypadku 

500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

Choroba w Rodzinie  
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - zakres 
podstawowy 

7 500,00 zł 10 000,00 zł 15 000,00 zł 

Czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy na rzecz 
Ubezpieczającego 
 
(Świadczenie za dzień pobytu w wysokości 20% z 1/30 wynagrodzenia 
netto z dnia zdarzenia, maksymalnie 45,00 zł) 

brak brak brak 

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania na boreliozę 
lub odkleszczowe zapalenie mózgu 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Wystąpienie u współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego poważnego 
zachorowania 

3 750,00 zł 4 000,00 zł 5 000,00 zł 

Wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania 12 500,00 zł 18 750,00 zł 25 000,00 zł 
Leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku  

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i wypadku 40,00 zł5) 50,00 zł5) 62,50 zł5) 
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku 
(świadczenie dzienne) 

80,00 zł6) 100,00 zł6) 122,50 zł6) 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy 
(świadczenie dzienne) 

120,00 zł7) 150,00 zł7) 182,50 zł7) 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu - pełna ochrona 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 
Leczenie operacyjne Ubezpieczonego 375,00 zł 375,00 zł 375,00 zł 

Opieka nad Dziećmi  
Urodzenie się dziecka 900,00 zł 1 250,00 zł 1 325,00 zł 

Świadczenia opiekuńcze  
Świadczenie opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny usługi usługi usługi 
Świadczenia opiekuńcze - PLUS usługi usługi usługi 

Składka miesięczna za osobę 53,50 zł 65,00 zł 75,20 zł 

 
 



 
 Wysokość świadczeń 

R4u 
#454582 

R5u 
#454583 

R6u 
#454584 

Zgon w Rodzinie  
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy 
pracy 

315 000,00 zł1) 335 000,00 zł1) 410 000,00 zł1) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 190 000,00 zł2) 205 000,00 zł2) 250 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 190 000,00 zł2) 205 000,00 zł2) 250 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 125 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 170 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 100 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 170 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego 62 000,00 zł 67 000,00 zł 82 000,00 zł 
Śmierć współmałżonka w następstwie wypadku 20 000,00 zł4) 22 500,00 zł4) 40 000,00 zł4) 
Śmierć współmałżonka 10 000,00 zł 11 250,00 zł 20 000,00 zł 
Śmierć dziecka i urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 4 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 
Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka lub rodzica 
partnera Ubezpieczonego 

2 000,00 zł 2 100,00 zł 2 250,00 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 1 % uszczerbku) 

420,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 100% uszczerbku) 

42 000,00 zł 50 000,00 zł 60 000,00 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji 
w następstwie choroby lub wypadku 

500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

Choroba w Rodzinie  
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - zakres 
podstawowy 

7 500,00 zł 10 000,00 zł 15 000,00 zł 

Czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy na rzecz 
Ubezpieczającego 
 
(Świadczenie za dzień pobytu w wysokości 20% z 1/30 wynagrodzenia 
netto z dnia zdarzenia, maksymalnie 45,00 zł) 

brak brak brak 

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania na boreliozę 
lub odkleszczowe zapalenie mózgu 

brak brak brak 

Wystąpienie u współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego poważnego 
zachorowania 

3 750,00 zł 4 000,00 zł 5 000,00 zł 

Wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania 12 500,00 zł 18 750,00 zł 25 000,00 zł 
Leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku  

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i wypadku 50,00 zł5) 60,00 zł5) 100,00 zł5) 
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku 
(świadczenie dzienne) 

100,00 zł6) 130,00 zł6) 200,00 zł6) 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy 
(świadczenie dzienne) 

220,00 zł7) 260,00 zł7) 400,00 zł7) 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu - pełna ochrona 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 
Leczenie operacyjne Ubezpieczonego 375,00 zł 375,00 zł 375,00 zł 

Opieka nad Dziećmi  
Urodzenie się dziecka 1 000,00 zł 1 250,00 zł 1 325,00 zł 

Świadczenia opiekuńcze  
Świadczenie opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny usługi usługi usługi 
Świadczenia opiekuńcze - PLUS usługi usługi usługi 

Składka miesięczna za osobę 49,00 zł 60,50 zł 70,70 zł 

 
 
 
 Wysokość świadczeń 

R7u 
#454585 

R8u 
#454586 

R9u 
#454587 



Zgon w Rodzinie  
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy 
pracy 

200 000,00 zł1) 335 000,00 zł1) 305 000,00 zł1) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 150 000,00 zł2) 180 000,00 zł2) 210 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 150 000,00 zł2) 240 000,00 zł2) 210 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł3) 120 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 100 000,00 zł3) 120 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego 50 000,00 zł 60 000,00 zł 70 000,00 zł 
Śmierć współmałżonka w następstwie wypadku 20 000,00 zł4) 22 500,00 zł4) 40 000,00 zł4) 
Śmierć współmałżonka 10 000,00 zł 11 250,00 zł 20 000,00 zł 
Śmierć dziecka i urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 4 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 
Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka lub rodzica 
partnera Ubezpieczonego 

1 350,00 zł 1 875,00 zł 1 987,00 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 1 % uszczerbku) 

250,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 100% uszczerbku) 

25 000,00 zł 40 000,00 zł 50 000,00 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji 
w następstwie choroby lub wypadku 

500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

Choroba w Rodzinie  
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - zakres 
podstawowy 

7 500,00 zł 10 000,00 zł 15 000,00 zł 

Czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy na rzecz 
Ubezpieczającego 
 
(Świadczenie za dzień pobytu w wysokości 20% z 1/30 wynagrodzenia 
netto z dnia zdarzenia, maksymalnie 45,00 zł) 

tak tak tak 

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania na boreliozę 
lub odkleszczowe zapalenie mózgu 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Wystąpienie u współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego poważnego 
zachorowania 

3 750,00 zł 4 000,00 zł 5 000,00 zł 

Wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania 12 500,00 zł 18 750,00 zł 25 000,00 zł 
Leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku  

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i wypadku 40,00 zł5) 50,00 zł5) 62,50 zł5) 
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku 
(świadczenie dzienne) 

80,00 zł6) 100,00 zł6) 122,50 zł6) 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy 
(świadczenie dzienne) 

120,00 zł7) 150,00 zł7) 182,50 zł7) 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu - pełna ochrona 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 
Leczenie operacyjne Ubezpieczonego 375,00 zł 375,00 zł 375,00 zł 

Opieka nad Dziećmi  
Urodzenie się dziecka 900,00 zł 1 250,00 zł 1 325,00 zł 

Świadczenia opiekuńcze  
Świadczenie opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny usługi usługi usługi 
Świadczenia opiekuńcze - PLUS usługi usługi usługi 

Składka miesięczna za osobę 67,72 zł 79,22 zł 89,42 zł 

 
 
 
 Wysokość świadczeń 

R10u 
#454588 

R11u 
#454589 

R12u 
#454590 

Zgon w Rodzinie  
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy 
pracy 

315 000,00 zł1) 335 000,00 zł1) 410 000,00 zł1) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 190 000,00 zł2) 205 000,00 zł2) 250 000,00 zł2) 



Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 190 000,00 zł2) 205 000,00 zł2) 250 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 125 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 170 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 100 000,00 zł3) 140 000,00 zł3) 170 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego 62 000,00 zł 67 000,00 zł 82 000,00 zł 
Śmierć współmałżonka w następstwie wypadku 20 000,00 zł4) 22 500,00 zł4) 40 000,00 zł4) 
Śmierć współmałżonka 10 000,00 zł 11 250,00 zł 20 000,00 zł 
Śmierć dziecka i urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 4 000,00 zł 5 000,00 zł 6 000,00 zł 
Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka lub rodzica 
partnera Ubezpieczonego 

2 000,00 zł 2 100,00 zł 2 250,00 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 1 % uszczerbku) 

420,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 100% uszczerbku) 

42 000,00 zł 50 000,00 zł 60 000,00 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji 
w następstwie choroby lub wypadku 

500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

Choroba w Rodzinie  
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - zakres 
podstawowy 

7 500,00 zł 10 000,00 zł 15 000,00 zł 

Czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy na rzecz 
Ubezpieczającego 
 
(Świadczenie za dzień pobytu w wysokości 20% z 1/30 wynagrodzenia 
netto z dnia zdarzenia, maksymalnie 45,00 zł) 

tak tak tak 

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania na boreliozę 
lub odkleszczowe zapalenie mózgu 

brak brak brak 

Wystąpienie u współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego poważnego 
zachorowania 

3 750,00 zł 4 000,00 zł 5 000,00 zł 

Wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania 12 500,00 zł 18 750,00 zł 25 000,00 zł 
Leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku  

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i wypadku 50,00 zł5) 60,00 zł5) 100,00 zł5) 
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku 
(świadczenie dzienne) 

100,00 zł6) 130,00 zł6) 200,00 zł6) 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy 
(świadczenie dzienne) 

220,00 zł7) 260,00 zł7) 400,00 zł7) 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu - pełna ochrona 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 
Leczenie operacyjne Ubezpieczonego 375,00 zł 375,00 zł 375,00 zł 

Opieka nad Dziećmi  
Urodzenie się dziecka 1 000,00 zł 1 250,00 zł 1 325,00 zł 

Świadczenia opiekuńcze  
Świadczenie opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny usługi usługi usługi 
Świadczenia opiekuńcze - PLUS usługi usługi usługi 

Składka miesięczna za osobę 63,22 zł 74,72 zł 84,92 zł 

 
 
 
 Wysokość świadczeń 

R13w 
#454582 

Zgon w Rodzinie  
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy 
pracy 

315 000,00 zł1) 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 190 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 190 000,00 zł2) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 125 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 100 000,00 zł3) 
Śmierć Ubezpieczonego 62 000,00 zł 



Śmierć współmałżonka w następstwie wypadku 20 000,00 zł4) 
Śmierć współmałżonka 10 000,00 zł 
Śmierć dziecka i urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka 4 000,00 zł 
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 4 000,00 zł 
Śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka lub rodzica 
partnera Ubezpieczonego 

2 000,00 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków  
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 1 % uszczerbku) 

420,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - 
system świadczeń proporcjonalnych (świadczenie za 100% uszczerbku) 

42 000,00 zł 

Wystąpienie u Ubezpieczonego niezdolności do samodzielnej egzystencji 
w następstwie choroby lub wypadku 

500,00 zł 

Choroba w Rodzinie  
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - zakres 
podstawowy 

7 500,00 zł 

Czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy na rzecz 
Ubezpieczającego 
 
(Świadczenie za dzień pobytu w wysokości 20% z 1/30 wynagrodzenia 
netto z dnia zdarzenia, maksymalnie 45,00 zł) 

brak 

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania na boreliozę 
lub odkleszczowe zapalenie mózgu 

brak 

Wystąpienie u współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego poważnego 
zachorowania 

3 750,00 zł 

Wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania 12 500,00 zł 
Leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku  

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i wypadku 50,00 zł5) 
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku 
(świadczenie dzienne) 

100,00 zł6) 

Leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy 
(świadczenie dzienne) 

220,00 zł7) 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu - pełna ochrona 500,00 zł 
Leczenie operacyjne Ubezpieczonego 375,00 zł 

Opieka nad Dziećmi  
Urodzenie się dziecka 1 000,00 zł 

Świadczenia opiekuńcze  
Świadczenie opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny usługi 
Świadczenia opiekuńcze - PLUS usługi 

Składka miesięczna za osobę 49,00 zł 

 
 
Minimalna liczba przystępujących pracowników: 100% dotychczas ubezpieczonych 
Minimalna liczba ubezpieczonych w wariantach z L4 – 40% wszystkich ubezpieczonych funkcjonariuszy. 
Składka płatna miesięcznie. 
Do przedstawionej propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie: 
ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (indeks GZ10) zatwierdzone uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 
71/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku i wchodzą w życie z dniem1 stycznia 2009 roku. 
Dodatkowe oznaczenia wariantów: 
- u - wariant dotyczy Ubezpieczonego, 
- w - wariant dotyczy Współmałżonka. 
 
 
 

1)Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego), świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w 

następstwie wypadku, świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego oraz świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w 

następstwie wypadku przy pracy. 



2)Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego) oraz świadczenia z tytułu zgonu 

Ubezpieczonego w następstwie wypadku. 

3)Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (zgon Ubezpieczonego). 

4)Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia zgon współmałżonka. 

5)Za dzień pobytu, przy czym pobyt w następstwie choroby trwał powyżej 3 dni 

6)Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (leczenie szpitalne Ubezpieczonego) 

7)Wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z zakresu podstawowego (leczenie szpitalne Ubezpieczonego), świadczenia z tytułu leczenia 

szpitalnego Ubezpieczonego w następstwie wypadku 

 
 
 

Akceptuję warunki przedstawionej propozycji 

 
 
data i podpis Ubezpieczającego 

 
 
 


