
Z Tobą od A do Z

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

 Allianz Opieka 
Szpitalna

Szybka, kompleksowa pomoc 
w sytuacjach wymagających 
pobytu w szpitalu.
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Leczenie szpitalne z Allianz

Bez formalności, długiego oczekiwania* i kłopotów z wykonaniem 
niezbędnych badań – za to z gwarancją najwyższej jakości opieki 
medycznej świadczonej przez szpitale prywatne i publiczne. 

• opieki lekarsko-pielęgniarskiej, 
• operacji chirurgicznej,
•  opieki pooperacyjnej trwającej do chwili wypisu 

Ubezpieczonego ze szpitala.

Gwarantujemy wysoką jakość
Mając umowę leczenia szpitalnego można być pewnym, 
że Allianz zajmie się wszystkim – począwszy od znalezie-
nia najlepszego szpitala i ustalenia dogodnego terminu 
aż po zagwarantowanie jak najlepszych warunków lecze-
nia. Ubezpieczenie leczenia szpitalnego to:
•  Możliwość wykonania zabiegów lub operacji chi-

rurgicznych w komfortowych warunkach szpitali 

*  Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z 2010 r. w większości polskich szpitali na planowane zabiegi operacyjne trzeba czekać do kilkuset dni.

Pokrywamy koszty
Ubezpieczenie pokrywa koszty planowych operacyj-
nych świadczeń szpitalnych, które są rozliczane bezgo-
tówkowo lub refundowane – w zależności od wyboru 
Ubezpieczonego. Allianz pokrywa koszty:  
•  wizyt kwalifikacyjnych przed operacją – o ile są wyma-

gane przez szpital, 
•  związane z procesem diagnostycznym trwającym od 

chwili przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, związanym 
bezpośrednio z planowym zabiegiem operacyjnym, 

• znieczulenia,
•  leków i materiałów opatrunkowych użytych podczas 

hospitalizacji, 
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prywatnych lub w szpitalach publicznych, z którymi 
Allianz podpisał umowę. 

•  Prawo do pobytu w sali maksymalnie dwuosobowej, 
o ile będzie to możliwe ze względu na stan zdrowia 
Ubezpieczonego oraz standardy opieki medycznej 
danego szpitala.

•  Krótki czas oczekiwania na zabieg – gwarancja wyko-
nania operacji w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku 
o realizację świadczenia szpitalnego i przesłania do 
Allianz wymaganych dokumentów niezbędnych do 
realizacji tego świadczenia.

•  Ponad 530 operacji (zabiegów objętych umową 
leczenia szpitalnego) w następujących specjalizacjach: 
chirurgia, ginekologia, okulistyka, kardiologia, laryngo-
logia, ortopedia, urologia. 

•  Trzy warianty zakresu ubezpieczenia do wyboru w za-
leżności od liczby możliwych do wykonania operacji 
chirurgicznych: 250, 400 lub 530. 

•  Organizacja usługi szpitalnej za pośrednictwem 
konsultantów Infolinii Medycznej (np. znalezienie 
najlepszego szpitala, ustalenie najbliższego terminu, 
zamówienie wizyty).

Troszczymy się
W ramach pakietu assistance Ubezpieczony może liczyć 
na dodatkową pomoc Allianz przed, w trakcie i po poby-
cie w szpitalu. Allianz zapewnia:
• transport medyczny do i ze szpitala; 
• pomoc domową po pobycie w szpitalu; 
• opiekę pielęgniarską po hospitalizacji; 
• opiekę nad dziećmi podczas pobytu w szpitalu. 
Materiały nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Infolinia
Starając się o leczenie 
szpitalne wystarczy, 
że zadzwonisz pod 
numer infolinii 19 512. 
Całą resztą zajmie się 
Twój konsultant.



 Wybrane procedury świadczeń szpitalnych 
(szczegółowy zakres został określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia szpitalnego)

Szpitalny wariant 
ubezpieczenia

Sz
pi

ta
l 1

Sz
pi

ta
l 2

Sz
pi

ta
l 3

1. CHIRURGIA

Operacje i zabiegi na powłokach ciała 

nacięcie ropnia powłok, odjęcie i rekonstrukcja piersi, usunięcie gruczołu sutkowego u mężczyzn (ginekomastia), wycięcie cysty lub 
zatoki pilonidalnej (włosowej), wycięcie guzka piersi – miejscowe wycięcie zmiany sutka, wycięcie kwadratu piersi z plastyką * tak tak

wycięcie guza tkanek miękkich * * tak

Operacje i zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego

wycięcie węzła chłonnego/węzłów chłonnych pachowego tak tak tak

wycięcie węzła chłonnego/węzłów chłonnych pachwinowego, szyjnego, węzłów podżuchwowych, biopsja oskrzela, płuca, 
bronchoskopia * tak tak

usunięcie śledziony, wycięcie/ zniszczenie zmiany śledziony * * tak

Operacje i zabiegi w zakresie układu oddechowego

uwolnienie zrostów opłucnowych, wycięcie zmiany (tkanki) płuca,wycięcie/zniszczenie zmiany (tkanki) oskrzela * * tak

Operacje i zabiegi w zakresie układu trawiennego

przepuklina kresy białej, przepuklina mosznowa, przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna w obrębie jamy brzusznej, przepuklina 
pępkowa, przepuklina udowa, przetoka okołoodbytnicza, szczelina odbytu, usunięcie pecherzyka żółciowego, usunięcie/zniszczenie 
zmiany wątroby, wycięcie częściowe wątroby, wycięcie wyrostka robaczkowego, wytworzenie przetoki jelita grubego (stomia), 
wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową (appendectomia), wytworzenie przetoki jelita cienkiego (jejunostomia), 
wytworzenie przetoki żoładkowej (gastrostomia), zamknięcie przetoki jelita grubego

tak tak tak

biopsja wątroby, biopsja żołądka, przepuklina pachwinowa, przepuklina rozworu przełykowego, usunięcie zrostów otrzewnowych, 
usunięcie zrostów otrzewnowych, wycięcie kłykcin Kończystych, żylaki wpustu żołądka – podwiązanie * tak tak

diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej, poszerzenie odźwiernika, wycięcie / zniszczenie zmian/tkanek odbytu, wycięcie / 
zniszczenie zmian/tkanek trzustki, wycięcie /zniszczenie zmiany (tkanki) przełyku, wycięcie /zniszczenie zmiany (tkanki) żołądka, 
wycięcie /zniszczenie zmiany dwunastnicy, wycięcie polipa/zmiany jelita grubego, wycięcie polipa/zmiany odbytnicy, wycięcie 
żołądka, wycięcie części jelita grubego, wycięcie odbytnicy, wycięcie tylnej krypty, wypadanie odbytu – operacja metodą Ripsteina, 
żylaki odbytu

* * tak

Operacje i zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego

usunięcie przytarczyc, wycięcie guzka tarczycy, wycięcie tarczycy, tak tak tak

2. CHIRURGIA DZIECIĘCA

Operacje i zabiegi u dzieci

operacja jaskry, operacja zaćmy, przepuklina kresy białej, przepuklina pępkowa, stulejka, usunięcie migdałka gardłowego, podcięcie 
migdałków podniebiennych, usunięcie migdałków podniebiennych, wodniak powrózka/jądra, wyrostek robaczkowy, wyrośl 
przyduszna, żylaki powrózka nasiennego

tak tak tak

kręcz szyi, miotomia trójpunktowa, operacja zatok, operacyjne leczenie złuszczenia głowy kości udowej, przepuklina pachwinowa, 
rozdzielenie warg sromowych, wnętrostwo, * tak tak

obniżenie krętarza, odklejanie napletka, operacyjne leczenie biodra szpotawego, podcięcie wędzidełka języka, spodziectwo 
podżołędziowe, wierzchniactwo, wypadanie odbytu – operacja metodą Ripsteina * * tak

3. CHIRURGIA NACZYNIOWA / KARDIOLOGIA INWAZYJNA

Operacje i zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego

żylaki kończyn metodą krioterapii, żylaki kończyn metodą laserową, żylaki kończyn metodą miniflebektomii, żylaki kończyn 
skleroterapia tak tak tak

biopsja serca, koronarografia, koronorografia z wentrykulografią serca, operacja tętniaka aorty brzusznej, pomosty aortalno 
wieńcowe, restenoza naczyń wieńcowych, wentrykulografia serca, wszczepienie stałego rozrusznika, wymiana stałego rozrusznika 
serca

* tak tak

ablacja zaburzeń rytmu, angioplastyka obwodowa, koronaroplastyka/angioplastyka tętnic wieńcowych, koronaroplatyka/
angioplastyka (PTCA) * * tak

4. GINEKOLOGIA

Operacje i zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych 

amputacja szyjki macicy, biopsja jajnika, biopsja macicy, histeroskopia diagnostyczna, histeroskopia operacyjna, punkcja zatoki 
Douglasa, usunięcie cysty jajnika, usunięcie jajnika/jajowodu, usunięcie jajowodów, usunięcie macicy, usunięcie polipa, usunięcie 
zmiany w zatoce Douglasa, usunięcie zmiany ze sromu, pochwy i krocza, wycięcie całkowite macicy, wycięcie przydatków macicy, 
wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy, wyłuszczenie mięśniaków macicy, wyłyżeczkowanie jamy macicy,

tak tak tak

laparoskopia diagnostyczna, laparoskopowe i histeroskopowe leczenie zmian narządu rodnego, nacięcie gruczołu Barhtolina 
+marsupializacja, operacja endometriozy, plastyka jajowodu/jajnika, plastyka krocza, wyłuszczenie gruczołu Bartholina, * tak tak

elektrokonizacja szyjki macicy, konizacja szyjki macicy, nietrzymanie moczu- operacja brzuszna, nietrzymanie moczu metodą TVT, 
usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych * * tak

5. LARYNGOLOGIA

Operacje i zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła

biopsja ucha środkowego, częściowe wycięcie ślinianki przyusznej, drenaż jam bębenkowych, korekcja przegrody nosowej 
(septoplastyka), operacja gardła (Celon), mikrochirurgia krtani, nacięcie błony bębenkowej, operacja perlaka, operacja usunięcia 
torbieli szyi,

tak tak tak
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5. 

cd

nacięcie małżowin nosa (konchotomia), operacja korekcji małżowin nosowych (konchoplastyka), operacja zatok czołowych, operacja 
zatok przynosowych, operacja zatoki szczękowej, * tak tak

operacja likwidująca chrapanie * * tak

Operacje i zabiegi w zakresie ucha

plastyka kosteczek słuchowych, przycięcie migdałków podniebiennych (tonsilletomia), rekonstrukcja błony bębenkowej, usunięcie 
kamieni z przewodu ślinianki podżuchwowej, usunięcie migdałka gardłowego (adenotomia), usunięcie migdałków podniebiennych 
(tonsillektomia), usunięcie polipów nosa (polipektomia), usunięcie zmiany ucha środkowego (zmiany zapalne, polip), wycięcie 
en bloc ślinianki z układem chłonnym szyi, wycięcie strzemiączka, wycięcie ślinianki podżuchwowej, wycięcie torbieli krtani, 
przetoki bocznej i/lub przetoki bocznej szyi, wycięcie zmiany ucha zewnętrznego, wydłutowanie wyrostka sutkowatego 
(antromastoidektomia), wyłuszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego

tak tak tak

Tympanoplastyka, usunięcie torbieli podjęzykowej, usunięcie zmiany w obrębie jamy ustnej, usunięcie zmiany wargi, * * tak

6. NEUROCHIRURGIA

Operacje i zabiegi w zakresie układu nerwowego 

uwolnienie kanału nadgarstka, uwolnienie kanału stępu tak tak tak

zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym, odbarczenie kanału nerwu twarzowego * * tak

7. OKULISTYKA

Operacje i zabiegi w zakresie oka

24 godzinna diagnostyka jaskry metodą pomiaru ciśnienia śródgałkowego, laserowy zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki, 
laserowy zabieg zmiany naczyniówki/siatkówki, nacięcie torbieli łzowej, obliteracja otworu łzowego, operacja cysty spojówki, 
operacja kępek żółtych, usunięcie gradówki, operacja zaćmy, operacja jaskry, trabekuloplastyka laserowa, usunięcie gałki ocznej, 
usunięcie ziarniny jagliczej, usunięcie rogu skórnego, brodawki, wycięcie brodawki, wycięcie dużej zmiany powieki, wycięcie 
gradówki, wycięcie skrzydlika, zniszczenie zmiany na spojówce, zniszczenie zmiany powieki,

tak tak tak

biopsja gałki ocznej i oczodołu, biopsja powieki oka, biopsja rogówkowa, biopsja spojówki, biopsja tęczówki * tak tak

całkowite wycięcie gruczołu łzowego, chirurgiczne zaopatrzenie ran pourazowych rogówki, twardówki, diagnostyczna aspiracja 
ciała szklistego, rekonstrukcja dróg łzowych metodą endoskopową, rekonstrukcja dróg łzowych metodą klasyczną, usunięcie lub 
zniszczenie uszkodzeń rogówki, usunięcie zmiany ciałka rzęskowego, usunięcie zmiany twardówki, usunięcie zrostów spojówki 
i powieki, wycięcie zmiany ze spojówki, zniszczenie zmiany tęczówki

* * tak

8. ORTOPEDIA I TRAUMATOROLOGIA

Operacje i zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego 

artroskopia diagnostyczna stawu biodrowego, kolanowego, łokciowego, ramiennego, skokowo-goleniowego, artroskopowe 
zszycie przerwanych mięśni stożka rotatorów, odroczone szycie ścięgien, operacja naprawcza uszkodzenia powierzchni chrzęstnej 
kolana artroskopowo, operacja przykurczu Dupuytrena, operacja usunięcia łąkotki, przecięcia troczków rzepki, fałdu maziówkowo 
torebkowatego kolana, usunięcie ciała wolnego artroskopowo, usunięcie ganglionu dołu podkolanowego, usunięcie ganglionu 
nadgarstka, usunięcie torbieli podkolanowej (cysty Bakera), uwolnienie przykurczów, zrostów i ograniczeń ruchu w stawie 
łokciowym, 

tak tak tak

biopsja aspiracyjna stawu, biopsja kości miednicy, biopsja przezskórna kręgosłupa, korekcja zniekształcenia młotkowatego palca 
stopy, łokieć tenisisty/golfisty – chirurgiczne leczenie epicodylitów, niestabilność stawu łokciowego – plastyka więzadeł, operacja 
usztywnienia stawu biodrowego, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego, trepanobiopsja kości, 

* tak tak

alloplastyka całkowita stawu kolanowego, alloplastyka stawu biodrowego, alloplastyka stawu kolanowego, alloplastyka stawu 
ramiennego, kapoplastyka stawu biodrowego, operacja nawykowego zwichnięcia barku, operacja palca trzaskającego, operacja 
uwolnienia nerwu łokciowego, operacyjna osteotomia / plastyka korekcyjna kości goleni, kości nadgarstka, kości udowej, kości 
przedramienia, operacyjna rekonstrukcja / plastyka uszkodzenia ścięgien prostowników, operacyjna rekonstrukcja / plastyka 
uszkodzenia ścięgna Achillesa, usunięcie martwicy chrzęstno-kostnych, usunięcie implantów, wycięcie kaletki przedrzepkowej, 
wycięcie modzela stopy, 

* * tak

9.

UROLOGIA

Operacje i zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych

radykalne wycięcie gruczołu krokowego/prostaty, usunięcie guza jądra, wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny, wycięcie 
torbieli najądrza, wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra, tak tak tak

biopsja gruczołu krokowego(prostaty) przezcewkowa, przezodbytnicza, przezskórna, biopsja moszny i osłonki pochwowej jądra, 
biopsja prącia, wszczepienie protezy jądra, wycięcie najądrza, wycięcie przyczepka jądra lub najądrza, * tak tak

całkowite lub częściowe wycięcie prącia, częściowe wycięcie moszny, elektrokoagulacja zmiany moszny, sprowadzenie jądra/jąder 
do moszny * * tak

Operacje i zabiegi w zakresie układu moczowego 

elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego (TURT), kalibracja i rozszerzenie cewki moczowej, rozszerzenie 
połączenia cewkowo-pęcherzowego, rozszerzenie ujścia moczowodu, usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki moczowej, 
usunięcie torbieli nerki, wycięcie torbieli okołocewkowej

tak tak tak

biopsja cewki moczowej, cystoskopia diagnostyczna, kruszenie kamieni falą uderzeniową pozaustrojową (ESWL), nacięcie/plastyka 
ujścia zewnętrznego cewki, przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej, usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej, 
usunięcie kamienia z moczowodu, usunięcie kamienia z nerki, usunięcie kamienia z pęcherza moczowego, usunięcie polipa cewki 
moczowej, usunięcie zmian w moczowodach, uwolnienie zrostów okołocewkowych, uwolnienie zrostów śródpęcherzowych, 
wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej, wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki, wytworzenie przezskórnej 
przetoki nadłonowej (cystostomia)

* tak tak

całkowite wycięcie nerki (nefrektomia), częściowe wycięcie nerki (NNS), częściowe wycięcie pęcherza moczowego, elektroresekcja 
szyi pęcherza moczowego, umocowanie ruchomej nerki, ureteroskopia diagnostyczna, usunięcie ciała obcego z pęcherza 
moczowego, usunięcie guza nerki, wycięcie mięska cewkowego, wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia)

* * tak
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Ubezpieczenia zdrowotne to nielimitomany dostęp do usług medycznych w sieci prywatnych placówek 
medycznych na terenie całego kraju. Jest doskonałą formą pozafinansowego wynagrodzenia pracowników. Skutkuje 
zmniejszeniem absencji chorobowej i lepszą kondycją psychofizyczną pracowników, wpływa korzystnie na ich 
zaangażowanie i lojalność, a w konsekwencji na wydajność pracy. Programy opieki medycznej są jednym z najczęściej 
wymienianych czynników, decydujących o podjęciu pracy u  określonego pracodawcy.

TU Allianz Życie Polska S.A.

www.allianz.pl 
 
Infolinia i szybki serwis likwidacyjny:  
801 10 20 30 lub +48 22 567 12 02
 
Zadzwoń do Twojego agenta

Miejsce 
na kod


