
Śmierć rodziców 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł 6 msc
Śmierć rodziców w NNW 2 000 zł 2 000 zł 4 000 zł brak
Urodzenie dziecka 1 000 zł

Urodzenie dziecka wymagającego leczenia:
1-4 pkt / 5-8 pkt (skala Apgar)      1 750 zł /  

1 500 zł   10 msc

- 12 konsultacji lekarzy specjalistów w ciągu 12 msc. TAK 10 msc

Pobyt dziecka w szpitalu:  

- w następstwie wypadku komunikacyjnego 90 zł brak

 - w następstwie nieszczęśliwego wypadku 60 zł brak

- w celu leczenia choroby lub obrażeń ciała 30 zł NW-brak 
chor-3msc

Poważne zachorowanie dziecka:

- 16 chorób i zabiegów 5 000 zł 3 msc

- 30 konsultacji lekarzy specjalistów w ciągu 12 msc 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 58 zł 70zł 89 zł 125 zł

Dodatkowe świadczenia medyczne i opiekuńcze:

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

W JAKICH SYTUACJACH ZOSTANIE PRZYZNANE ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE?
W przypadku NW osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia przysługuje prawo do skorzystania z maksymalnie 20 spośród wymienionych 
świadczeń: 
Pomoc medyczna
1) Konsultacja chirurga 2) Konsultacja okulisty 3) Konsultacja otolaryngologa 4) Konsultacja ortopedy 5) Konsultacja kardiologa
6) Konsultacja neurologa 7) Konsultacja pulmonologa 8) Konsultacja lekarza rehabilitacji 9) Konsultacja neurochirurga 
10) Konsultacja psychologa 11) Zabiegi ambulatoryjne (chirurgiczne, laryngologiczne, okulistyczne i ortopedyczne)
12) Badania laboratoryjne (morfologia krwi) 13) Badania radiologiczne 14) Badania ultrasonograficzne 15) Pakiet rehabilitacyjny*
16) Tomografia komputerowa* 17) Rezonans magnetyczny*
Pomoc opiekuńcza
18) Opieka pielęgniarska* 19) Sprzęt rehabilitacyjny* 20) Transport osoby wskazanej w przypadku hospitalizacji osoby uprawnionej do 
otrzymania świadczenia 21) Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku hospitalizacji osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia* 
22) Transport do placówki medycznej 23) Transport pomiędzy placówkami medycznymi 24) Transport z placówki medycznej 25) Transport na 
komisję lekarską oraz transport powrotny 26) Transport na wizytę kontrolną oraz transport powrotny
27) Dostarczenie rzeczy osobistych do szpitala 28) Dostarczenie lekarstw 29) Pomoc domowa po hospitalizacji*
30) Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych 31) Opieka nad dziećmi* 32) Opieka nad osobami niesamodzielnymi*
33) Opieka nad zwierzętami* 34) Transport dziecka do placówki oświatowo-wychowawczej 35) Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu
36) Korepetycje Infolinia medyczna
Zakres ubezpieczenia obejmuje: 
- pęknięcia lub złamania kości; - zwichnięcia lub skręcenia stawu; - urazy kręgosłupa; - urazy głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości 
czaszki); - urazy narządów wewnętrznych; - urazy oka powstałe w wyniku NW 
Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia są: 
- Ubezpieczony - forma indywidualna, - Ubezpieczony, współmałżonka/partnera, dziecka - forma rodzinna

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.


