
Poważne zachorowanie Współmałżonka:
 - Katalog  A (29 chorób)  5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 3 msc

Konsultacje lekarzy specjalistów w przypadku poważnego 
zachorowania współmałżonka (30 wizyt w ciągu 12 
miesięcy)

TAK TAK TAK 3 msc

Pobyt współmałżonka w szpitalu:

Minimum:  
- 1 dzień  pobytu wskutek  NW 
- 4 dni pobytu w skutek 
choroby / ciąża 
- 10 dni pobytu powikłania 
poporodowe

- w następstwie wypadku 
komunikacyjnego 90 zł 90 zł 160 zł brak

- w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 60 zł 60 zł 60 zł brak

- w celu leczenia choroby 
lub obrażeń ciała 30 zł 30 zł 30 zł NW-brak 

chor-3msc

- OIOM/OIT 500 zł 500 zł 500 zł brak

- rekonwalescencja 250 zł 250 zł 250 zł 3 msc

- sanatorium 500 zł 500 zł 500 zł 3 msc

Uszczerbek na zdrowiu współmałżonka w NNW – 100 % 20 000 zł brak

Uszczerbek na zdrowiu współmałżonka w NNW – 1 % 200 zł brak

Pobyt dziecka w szpitalu:

Minimum:  
- 1 dzień  
pobytu 
wskutek  NW
- 4 dni pobytu 
w skutek 
choroby

- w następstwie wypadku 
komunikacyjnego 120 zł 160 zł brak

   - w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 60 zł 60 zł brak

- w celu leczenia choroby lub obrażeń 
ciała 30 zł 30 zł NW-brak 

chor-3msc

Poważne zachorowanie dziecka: 

- 16 chorób i zabiegów 5 000 zł 15 000 zł 3 msc

- 30 konsultacji lekarzy specjalistów w ciągu 12 msc TAK TAK 3 msc

Assistance dla ubezpieczonego, współmałżonka i 
dzieci – AXA 24  Tak  Tak Tak Tak Tak brak

Program rabatowy w 250 sklepach - AXA Benefit  
(www.axabenefit.pl) Tak Tak Tak Tak Tak brak

Miesięczna składka ochronna indywidualna 39 zł 48 zł 55 zł 97 zł 134 zł

Dodatkowe świadczenia medyczne i opiekuńcze:

AXA MEDI – forma indywidualna  -  7zł AXA MEDI – forma rodzinna  -  21zł

Pieczątka oddziału

Materiał reklamowy

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia, między innymi sumy ubezpieczenia, limity swiadczeń oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
Towarzystwa, zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem oraz w ogólnych warunkach dodatkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego, rozszerzającego zakres umowy podstawowej, dostępnych na axa.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozu-
mieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.


