Ochrona to
wielki plus

Materiał
reklamowy

Grupowe ubezpieczenie na życie Ochrona z Plusem (3–20) składa się z zakresu podstawowego,
który uzgodniony został z Twoim Pracodawcą, oraz pakietów dodatkowych, które możesz dokupić
dobrowolnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu jeszcze lepiej dopasujesz ubezpieczenie do swojej bieżącej
sytuacji życiowej.

Pakiet Zdrowie Dziecka
Pakiet Zdrowie Dziecka zapewni pomoc finansową i wsparcie medyczne, w przypadku gdy dziecko zachoruje lub dozna obrażeń ciała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku. Ochroną z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby objęte jest dziecko, które ukończyło 1. rok życia.
Wysokość świadczenia

Zakres ubezpieczenia
Uszczerbek lub uszkodzenia ciała dziecka
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Poważne zachorowanie dziecka

100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
22 choroby i zabiegi
konsultacje lekarzy specjalistów

Borelioza

Operacja medyczna dziecka

Pobyt dziecka w szpitalu
(maksymalnie do 180 dni,
świadczenie płatne za każdy
rozpoczęty dzień)

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

12 000 zł

15 000 zł

17 000 zł

20 000 zł

120 zł

150 zł

170 zł

200 zł

4 500 zł

6 500 zł

6 500 zł

6 500 zł

zorganizowanie i pokrycie kosztów maksymalnie 30 konsultacji
–

–

2 000 zł

3 000 zł

1 klasa

–

–

1 000 zł

2 000 zł

2 klasa

–

–

600 zł

1 200 zł

3 klasa

–

–

250 zł

500 zł

4 klasa

–

–

100 zł

200 zł

wypadek komunikacyjny
(świadczenie płatne od 1. dnia pobytu)

150 zł

210 zł

225 zł

240 zł

nieszczęśliwy wypadek
(świadczenie płatne od 1. dnia pobytu)

100 zł

140 zł

150 zł

160 zł

choroba
(świadczenie płatne od 4. dnia pobytu)

50 zł

70 zł

75 zł

80 zł

12 zł

18 zł

24 zł

30 zł

Składka miesięczna

Pakiet Wypadkowy
W razie doznania uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacimy świadczenie pieniężne, natomiast w razie
śmierci Ubezpieczonego świadczenie otrzymają bliscy.
Wysokość świadczenia

Zakres ubezpieczenia

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

180 000 zł

240 000 zł

270 000 zł

300 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

120 000 zł

160 000 zł

180 000 zł

200 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

120 000 zł

160 000 zł

180 000 zł

200 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

60 000 zł

80 000 zł

90 000 zł

100 000 zł

Uszczerbek lub uszkodzenia ciała
Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

30 000 zł

40 000 zł

45 000 zł

50 000 zł

300 zł

400 zł

450 zł

500 zł

40 000 zł

50 000 zł

60 000 zł

70 000 zł

wypadek komunikacyjny przy pracy

–

300 zł

450 zł

600 zł

wypadek komunikacyjny

–

200 zł

300 zł

400 zł

wypadek przy pracy

–

200 zł

300 zł

400 zł

nieszczęśliwy wypadek

–

100 zł

150 zł

200 zł

12 zł

18 zł

24 zł

30 zł

100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy (trwająca co najmniej 12 miesięcy)
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
(świadczenie płatne od 1. dnia pobytu
za każdy rozpoczęty dzień, maksymalnie
za 180 dni)
Składka miesięczna

Pakiet Moje Życie i Zdrowie
Pakiet Moje Życie i Zdrowie zapewni wsparcie finansowe na wypadek poważnego zachorowania oraz bezpieczeństwo finansowe bliskim w razie
śmierci Ubezpieczonego.
Wysokość świadczenia

Zakres ubezpieczenia

wariant 1

wariant 2

wariant 3

–

–

60 000 zł

70 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

35 000 zł

6 500 zł

12 000 zł

15 000 zł

17 000 zł

świadczenie lekowe

–

–

1 000 zł

2 000 zł

7 chorób zakaźnych

–

–

1 000 zł

2 000 zł

–

–

1 000 zł

2 000 zł

12 zł

18 zł

24 zł

30 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
Śmierć Ubezpieczonego
51 chorób i zabiegów
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego
Składka miesięczna

wariant 4

Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors
W razie poważnej choroby Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors zapewni opiekę medyczną na najwyższym poziomie, w jednym z ośrodków
medycznych zlokalizowanych na całym świecie.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość
świadczenia/limit

Druga opinia medyczna

organizacja
i pokrycie kosztów

Suma ubezpieczenia
Kwota będąca podstawą do ustalenia
wysokości świadczenia w przypadku
zdarzenia

leczenie za granicą RP
podróż lub transport
Opieka medyczna
za granicą

zakwaterowanie

2 000 000 euro – suma ubezpieczenia
na cały okres ubezpieczenia

organizacja
i pokrycie kosztów

limit: 1 000 000 euro
na rok polisy

repatriacja zwłok
świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu
(maksymalnie za 60 dni na poważny stan chorobowy)

100 euro

zakup leków po powrocie do RP
Opieka ambulatoryjna w RP

50 000 euro
organizacja
i pokrycie kosztów

50 000 zł

Składka miesięczna

79 zł

Pakiet AXA MEDI

Pakiet AXA 24

Pozwala korzystać z pomocy medycznej w przypadku: pęknięcia lub
złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawu, a także w przypadku
urazów: kręgosłupa, głowy, narządów wewnętrznych i oka.

Świadczenia o wartości do 6 000 zł na pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny
w razie choroby, obrażeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, a także pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku zajścia trudnych
sytuacji losowych określonych w OWUD.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

● pakiet rehabilitacyjny ● badania obrazowe, w tym rezonans
magnetyczny, USG i tomografia ● pomoc domowa po hospitalizacji
● opieka nad dziećmi ● transport medyczny ● badania
laboratoryjne ● wizyty u lekarzy specjalistów, w tym chirurga, ortopedy,
okulisty, otolaryngologa, psychologa ● opieka pielęgniarska ● opieka
nad zwierzętami ● dostarczenie lekarstw

Składka
miesięczna

forma indywidualna: 4,50 zł
f orma rodzinna, która obejmuje współmałżonka
lub partnera oraz dzieci: 13 zł

● wizyta lekarska, pielęgniarska
sprzęt rehabilitacyjny ● rehabilitacja
● transport medyczny ● pomoc psychologa
● łóżko szpitalne dla rodzica dziecka ● dostarczenie leków
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi ● korepetycje
● infolinia medyczna ● opieka/opieka domowa
po hospitalizacji ● wizyta położnej ● pomoc medyczna dla
rodzica/rodzica współmałżonka lub partnera
●

●

Składka miesięczna: 5 zł

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia, między innymi sumy ubezpieczenia oraz limity świadczeń, oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zostały określone
w OWU oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego rozszerzającego zakres umowy podstawowej, dostępnych na stronie www.axa.pl.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, axa.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości

9601018

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.

