Grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna

Dbając o pracowników,
dbasz o własną firmę
Opieka zdrowotna należy do najbardziej cenionych i pożądanych
świadczeń pracowniczych. Dzięki temu narzędziu wpływasz
na efektywność pracowników, spadek ich absencji i wzrost
zaangażowania w wykonywaną pracę. Możesz to osiągnąć
z programem Allianz Opieka Zdrowotna.

Wyróżnij się i zbuduj trwałe relacje
z pracownikami
Zapewnienie możliwości korzystania z opieki zdrowotnej
znacznie usprawnia funkcjonowanie firmy, buduje wizerunek solidnego pracodawcy, a także pomaga:
•	podnieść poziom zaufania pracowników i zaangażowania w wykonywaną pracę – opieka medyczna to dla
nich jeden z kluczowych atutów miejsca pracy;
•	podnieść poziom lojalności kadry pracowniczej i związać pracownika z firmą;
•	oszczędzić czas pracowników – na wizytę pracownik
umawia się w dogodnych godzinach, nie czekając
w kolejce do lekarza;
•	podnieść atrakcyjność warunków pracy.

Osiągaj korzyści finansowe, zapewniając
najlepszą opiekę medyczną
W firmach dbających o zdrowie pracowników średni
wskaźnik absencji jest dwa razy niższy niż w firmach,
gdzie nie przywiązuje się to tego wagi. Program Allianz
Opieka Zdrowotna, zapewniając szybki i łatwy dostęp
do opieki zdrowotnej, wpływa na funkcjonowanie firmy
i poprawę wydajności pracy.
•	Szybki dostęp do lekarzy umożliwia wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia, dzięki czemu
skracamy okres niezdolności pracownika do pracy.
•	Szczepienia przeciw grypie, to dodatkowa profilaktyka dla pracowników wpływająca na spadek absencji, a szybki dostęp do specjalistów zmniejsza tzw.
nieefektywną obecność w pracy.
•	Rehabilitacja dostępna w ramach programu jako integralna część procesu leczniczego wpływa na przyspieszenie powrotu pracownika do zdrowia.

Chcesz dbać o zdrowie
swoich pracowników i ich
najbliższych, bo wiesz, że łatwy
dostęp do opieki medycznej
i podniesienie skuteczności
leczenia ma bezpośredni
wpływ na jakość pracy i wyniki
finansowe firmy. Poza tym
składkę na ubezpieczenie
można wliczyć w koszty
uzyskania przychodu.

•	Pomoc w wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego
oraz pokrycie jego kosztów zapewnia szybszy powrót
do sprawności.
•	Dostarczenie leków do domu, zwrot ich kosztów
po pobycie w szpitalu oraz zorganizowanie transportu
do i z placówki medycznej zapewniają poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
•	Zapewnienie bezgotówkowej opieki stomatologicznej
lub współfinansowanie leczenia poprzez refundację 30%
lub 50% wydatków bardzo podnosi wartość programu.
•	Pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych
sprawi, że pracownik będzie mógł szybciej powrócić
do pełnego zdrowia psychicznego.
•	Dzięki dodatkowym środkom na leczenie i rekonwalescencję absencja pracownika po chorobie lub
wypadku będzie krótsza.
•	Pomoc finansowa w razie poważnej choroby pracownika, pobytu w szpitalu lub potrzeby leczenia specjalistycznego zostanie wyjątkowo doceniona przez
pracownika i jego bliskich.
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Skomponuj program dostosowany
do potrzeb Twoich i pracownika
Allianz Opieka Zdrowotna, w zleżności od wariantu ubezpieczenia, zapewnia dostęp do:
•	lekarzy specjalistów (48 specjalizacji), podstawowych
i specjalistycznych badań, wizyt domowych, szczepień
w ponad 1700 prywatnych placówkach medycznych
w całej Polsce,
•	konsultacji lekarza dyżurnego, konsultacji profesorskich i recepturowych,
•	ponad 60 zabiegów ambulatoryjnych,
•	ponad 280 badań krwi, moczu i kału,
•	ponad 260 badań USG, RTG, tomografii komputerowej,
rezonansu magnetycznego,
•	badań czynnościowych, profilaktycznych
i bakteriologicznych,
•	usług prowadzenia ciąży i zwrotu kosztów uczestnictwa w szkole rodzenia.
Program powstał z myślą o zaspokojeniu różnorodnych
potrzeb zdrowotnych pracowników oraz ich rodzin.
Do dyspozycji jest 5 wariantów ubezpieczenia. Każdy
wariant ubezpieczenia został rozszerzony o dodatkowy

Opieką medyczną można objąć
również rodziców i teściów
pracownika. Z myślą o nich
powstał specjalny wariant
uwzględniający potrzeby osób
starszych, a także dedykowany
im program świadczeń
opiekuńczych.

pakiet świadczeń opiekuńczych dostępnych przez całą
dobę za pośrednictwem Mondial Assistance Sp. z o.o.
pod nr tel. 48 22 522 27 19 lub Allianz nr tel. 224 224 224.
Pakiet ten obejmuje świadczenia dostępne na terenie
całej Polski, m.in.:
•	w sytuacji uniemożliwiającej dotarcie do placówki
medycznej, zorganizowanie transportu medycznego
do i z placówki medycznej,
•	pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych i zakup
sprzętu rehabilitacyjnego,
•	opiekę pielęgniarki po hospitalizacji, pomoc domową,
pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych.
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Zdecyduj, jakie umowy dodatkowe chcesz udostępnić pracownikowi i jego bliskim

OPIEKA REHABILITACYJNA
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji
we współpracujących placówkach medycznych. Do wyboru są 2 warianty rehabilitacyjne:
Rehabilitacja 30 (z limitem 30 zabiegów rehabilitacyjnych) oraz Rehabilitacja (bez limitu).
OPIEKA STOMATOLOGICZNA
Organizacja i pokrycie kosztów leczenia we współpracujących z Allianz placówkach medycznych.
Umowa obejmuje stomatologię zachowawczą, diagnostykę rentgenowską, chirurgię stomatologiczną.
STOMATOLOGIA REFUNDACYJNA
Możliwość leczenia w dowolnej placówce stomatologicznej na terenie całego kraju. Refundacja kosztów
leczenia stomatologicznego w 30% lub 50%.
ZWROT KOSZTÓW LEKÓW PO POBYCIE
W SZPITALU
Zwrot kosztów leków, które przepisał lekarz przy
wypisie ze szpitala, jeśli zostaną wykupione w ciągu
6 miesięcy od daty wypisu (do limitu 1000 zł).
ŚWIADCZENIE DZIENNE W PRZYPADKU POBYTU
W SZPITALU
Wypłata dziennego świadczenia za nieprzerwany
pobyt w szpitalu do 180 dni w wyniku choroby
lub wypadku. Wypłata świadczenie w podwójnej
wysokości, w przypadku gdy pobyt w szpitalu trwa
nieprzerwanie 180 dni.
LECZENIE OPERACYJNE
Wypłata pieniędzy, jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia operacji w wyniku wypadku lub choroby.
Wysokość świadczenia zależy od grupy, do której
zakwalifikowana została wykonana operacja
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA
Refundacja kosztów zabiegów z zakresu chirurgii
jednego dnia z listy liczącej aż kilkadziesiąt pozycji.
REKONWALESCENCJA LUB POBYT
W SANATORIUM
Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku nieprzerwanej 14-dniowej rekonwalescencji
następującej bezpośrednio po minimum 7-dniowym
pobycie w szpitalu lub w przypadku pobytu w sanatorium po przebytym leczeniu szpitalnym.
LECZENIE SPECJALISTYCZNE
Leczenie obejmujące terapię onkologiczną
przy pomocy chemioterapii w postaci przyjęcia

przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego
z grupy leków chemioterapeutycznych według klasyfikacji ATC albo radioterapii, terapię interferonową
w zakresie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C lub stwardnienia rozsianego,
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablację, dializoterapię.
POWAŻNE ZACHOROWANIA
Wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia
poważnych chorób w ramach 4 oddzielnych umów
(łącznie 72 poważne zachorowania):
•	choroby układu krążenia: m.in. choroby aorty
brzusznej i piersiowej, kardiomiopatia, masywny
zator tętnicy płucnej, przeszczep tętnicy płucnej,
zabiegi kardiochirurgiczne, zawał serca,
• nowotwory, choroby układu nerwowego: m.in.
łagodne guzy, nowotwory, paraliż, stwardnienie
rozsiane, udar, choroba Parkinsona, choroba
Huntingtona, choroba Alzheimera, choroba
Creutzfelda-Jakoba,
•	zakażenia: m.in. borelioza, bakteryjne zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenia wsierdzia, gruźlica, poliomyelitis, wirusowe
zapalenie wątroby typu B lub C, zapalenie mózgu,
zakażenie wirusem HIV,
•	niewydolność lub znaczne upośledzenie funkcjonowania narządu: m.in. anemia aplastyczna,
astma o ciężkim przebiegu, całkowita utrata:
wzroku, słuchu, mowy, kończyn, choroba
Leśniowskiego-Crohna, cukrzyca typu I insulinozależna, mukowiscydoza, niewydolność nerek,
oparzenia, ostra niewydolność wątroby, pierwotne nadciśnienie płucne, pneumonektomia,
pourazowe uszkodzenie mózgu, przeszczep,
przewlekła niewydolność oddechowa, reumatoidalne zapalenie stawów, schyłkowa niewydolność
wątroby, śpiączka, toczeń rumieniowaty układowy,
twardzina układowa.
KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
Opieka medyczna za granicą; pokrycie m.in kosztów:
leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, transportu, zakupu niezbędnych lekarstw i wiele innych;
w przypadku transportu medycznego umowa
rozszerzona jest o usługi assistance na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE DLA
WSPÓŁUBEZPIECZONYCH RODZICÓW
Możliwość wykupienia assistance dla łącznie 4 osób:
rodziców pracownika i rodziców jego współmałżonka lub partnera.
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Zobacz, jak łatwo korzystać z dobrej
opieki medycznej
Komfortowe warunki leczenia w całej Polsce
Bezgotówkowa opieka medyczna w sieci ponad
1700 placówek medycznych o wysokiej jakości świadczonych usług i obsługi pacjenta wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny (w tym Lux Med, Centrum
Medyczne Damiana, Enel Med, Polmed, Falck, Swissmed
i wiele innych)
Refundacja kosztów leczenia
Gwarantujemy zwrot kosztów leczenia w dowolnej placówce, której nie ma na liście bezpośrednio
współpracujących z Allianz – do wysokości limitu określonego w owu.
Gwarancja dostępności
Gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu 24 godzin oraz lekarzy
specjalistów w ciągu 5 dni roboczych.

Umówienie wizyty przez całodobowy telefon
By umówić się na świadczenia zdrowotne wystarczy zadzwonić pod numer Infolinii medycznej Allianz
czynnej przez cały tydzień 24 godziny na dobę.
Zamawianie wizyty przez internet
Na stronie zdrowotne.allianz.pl wystarczy wypełnić formularz rezerwacji online wybierając placówkę
i rodzaj świadczenia. Potwierdzenie rezerwacji wizyty
zostanie przesłane SMS-em na podany numer telefonu.
Umówienia wizyty bezpośrednio w placówce
Dzięki systemowi Elektronicznej Weryfikacji
Klienta Allianz, w placówkach medycznych oznaczonych
symbolem EWKA można umawiać się bezpośrednio.
Przypomnienie o terminach badań i konsultacji
Po zamówieniu wizyty na Infolinii Allianz lub
przez Internet na 24 godziny przed terminem wizyty
wysyłany jest SMS z powiadomieniem.

