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Pakiet Moje Dziecko

       pomoc finansowa w razie poważnej
   choroby lub wypadku

Czy masz pewność, że jeśli Twoje dziecko poważnie zachoruje publiczna służba zdrowia zapewni mu odpowiednią opiekę?

Czy w razie wypadku Twoje dziecko ma zagwarantowaną rehabilitację? Czy wiesz, jak długo trzeba na nią czekać?

Czy w przypadku doznania przez dziecko uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku masz zapewnioną wypłatę świadczenia za

sam fakt zajścia zdarzenia?

Już dziś pomyśl o ochronie Twojego dziecka. Ubezpieczenie zapewni Ci finansowe wsparcie w przypadku pobytu
w szpitalu, poważnego zachorowania, uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Twoje dziecko będzie miało dostęp do lekarzy, badań i rehabilitacji w przypadku poważnych problemów zdrowotnych lub
wypadku. W Pakiecie Moje Dziecko za jedną składkę obejmiemy ochroną wszystkie Twoje dzieci do 18 roku życia w zakresie
przedstawionym poniżej.

więcej niż ubezpieczenie: otrzymujesz nie tylko świadczenia pieniężne, ale również dostęp do świadczeń medycznych

i opiekuńczych,

prosty sposób zawarcia umowy w tym brak wymogu badań lekarskich i pytań o stan zdrowia,

w ramach jednej składki wszystkie Twoje dzieci do 18 roku życia objęte są ochroną.

Zalety:



zobacz, jak jeszcze możemy pomóc Twojemu dziecku

poważne
zachorowanie

pobyt
w szpitalu

AXA
MEDI

nawet 16 chorób
i zabiegów

cały świat

sprawny proces
leczenia

po wypadku

pieniądze w przypadku
zdiagnozowania choroby

pieniądze w przypadku
zabiegu

wizyty u lekarzy

pieniądze wizyty u lekarza badania ambulatoryjne powrót do zdrowia

powrót do zdrowia

powrót do zdrowia

wizyty u lekarzy badania rehabilitacja

Otrzymasz świadczenie pieniężne w przypadku pierwszorazowego
zdiagnozowania jednej z poważnych chorób, takich jak niewydolność
nerek, nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, przewlekłe
wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa (sepsis), śpiączka,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i inne.

Twoje dziecko może korzystać
z sieci placówek AXA lub
dowolnej placówki i wtedy
zwrócimy Ci za każdą wizytę 90 zł. 

Twoje dziecko może korzystać m.in. z wizyt
u ortopedy, chirurga, okulisty, internisty,
kardiologa, neurologa, a także badań takich
jak RTG, rezonans, tomograf.

Twoje dziecko ma możliwość skorzystania ze świadczeń w przypadku pęknięcia lub złamania kości,
zwichnięcia i skręcenia stawu, urazów kręgosłupa, głowy, narządów wewnętrznych i oka, powsta-
łych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Poza świadczeniami medycznymi Twoje dziecko ma prawo skorzystać ze świadczeń opiekuńczych,
np. zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny, dostarczenie leków,
pomoc domowa po hospitalizacji.

30 wizyt u lekarzy specjalistów
na koszt AXA przez 12 miesięcy

świadczenie za każdy dzień
od 1. dnia – wypadek
od 4. dnia – choroba
maksymalnie za 30 dni
w przypadku choroby
i 180 dni w wyniku wypadku,
ale łącznie maksymalnie
za 180 dni

w razie pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 10 dni
3000 zł na badania, zabiegi i wizyty lekarskie do wykorzystania
przez 12 miesięcy

laboratoryjne i obrazowe,
w tym rezonans magnetyczny,
USG i tomografia

pakiet rehabilitacyjny składa
się z 40 zabiegów/procedur
medycznych



w nagłych sytuacjach potrzebujesz nie tylko pieniędzy

W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych zapewniamy organizację i pokrycie kosztów poniższych świadczeń.
Można z nich korzystać do wyczerpania limitu 3 000 zł na każde zdarzenie. Wystarczy jeden telefon na naszą
infolinię medyczną: 22 575 91 32 i zajmiemy się Twoim problemem.

Świadczenia o wartości
do 3000 zł
w trudnych sytuacjach
dla Twojego dziecka, Ciebie
 i Twojej rodziny

NA POMOC

Pakiet Moje Dziecko

transport
medyczny

sprzęt rehabilitacyjny

rehabilitacja

wizyta lekarska,
pielęgniarska

po wypadku

pomoc
psychologa

łóżko
szpitalne

dla rodzica

dostawa
leków

infolinia
medyczna

Przykładowe rabaty

-10%-20%

-10%

-15%

3h w cenie 1h-10%

Oferta może się zmieniać. Aktualne wysokości rabatów na stronie axabenefit.pl

Pakiet Moje Dziecko to coś więcej niż ubezpieczenie

Ubezpieczeni w AXA płacą mniej, ponieważ korzystają z wyjątkowych zniżek.
Rabaty na sprzęt RTV/AGD, sprzęt sportowy, odzież, obuwie czy pizzę można uzyskać
w bardzo prosty sposób przez Internet. Sprawdź ponad 400 ofert rabatowych
i specjalnych, kupuj taniej bilety do kin, karty prezentowe oraz wycieczki turystyczne.

www.axabenefit.pl
nowe promocje
każdego dnia



Dane Uposażonego

Nazwisko, imię
D D M M R R R R

Data urodzenia

Wniosek
o zawarcie umowy ubezpieczenia Ochrona z Plusem
Pakiet Moje Dziecko

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

Dane Ubezpieczającego będącego Ubezpieczonym (rodzica, opiekuna prawnego) 

Nazwisko

1 0 0

Imię

Numer wniosku

Podstawowe informacje dotyczące ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności

Pakiet Moje Dziecko chroni zdrowie Twoich dzieci i zapewnia pomoc w trudnych sy-
tuacjach życiowych. Zależy nam na tym, aby warunki ubezpieczenia były jak najbar-
dziej czytelne i zrozumiałe, a decyzja o zawarciu ubezpieczenia w pełni świadoma, 
dlatego poniżej opisujemy ograniczenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę 
przed zawar ciem umowy ubezpieczenia.
1.  Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez osobę, która ukończyła 18. rok 

życia i nie ukoń czyła 69. roku życia.
2.  Ochrona ubezpieczeniowa względem Ubezpieczonego trwa do ostatniego dnia 

roku polisy, w któ rym Ubezpieczony ukończył 69. rok życia.
3.  Ochrona ubezpieczeniowa względem danego dziecka trwa do ostatniego dnia roku 

polisy, w którym dane dziecko ukończyło 18. rok życia.
4.  Zakres ubezpieczenia obejmuje tylko takie pierwszorazowe wystąpienie u dziec ka 

poważnego zachorowania, rozumiane jako zdiagnozowane u dziecka choroby lub 
przeprowadzone u dziecka zabiegi, jeżeli w okresie udzielania ochrony ubezpie-
czeniowej diagnoza lub zabieg miały miejsce po raz pierwszy lub rozpoczęło się 
postępowanie diagnostyczno-lecznicze. 

5.  Zakres ubezpieczenia obejmuje tylko taki pobyt w  szpitalu, który rozpoczął się 
w  okresie udzielania ochrony ubezpiecze niowej, w  celu leczenia choroby, która 
została zdiagnozowana lub z  powodu której rozpo częto postępowanie diagno-
styczno-lecznicze w  okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, lub obrażeń 
ciała zaistniałych w okresie udzielania ochrony ubezpie czeniowej, spowodowanych 
nieszczę śliwym wypadkiem, a także wypadkiem komunikacyjnym.

6.  Pobyt w szpitalu dotyczy dzieci, które ukończyły 1. rok życia i nie ukończyły 18. 
roku życia.

7.  Obowiązuje karencja (czyli okres, w którym odpowiedzialność Towarzystwa jest 
wyłączona), liczona od daty początku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, 
wynosząca 3 miesiące. Karencji nie stosuje się, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe 
spowodo wane zostało nieszczęśliwym wypadkiem. 

Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych 
warunkach ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem dla Pakietu Moje Dziecko.

Numer rachunku bankowego

%
Procentowy udział
w świadczeniu

Kod dokumentu (e-Agent): 651_0516

ubezpieczenia

Kod kraju (w przypadku wskazania paszportu)

W przypadku obywatelstwa innego niż polskie, prosimy 
podać serię i numer paszportu lub karty pobytu paszport karta pobytu

Pod wskazany niżej numer telefonu/adres e-mail wysyłana będzie wszelka korespondencja dotycząca ubezpieczenia, w tym m.in. informacje o powstaniu niedopłaty lub braku 
wpływu składki.

E-mailTelefon komórkowy

Adres do korespondencji 

Ulica Numer domu/lokalu Miejscowość Kod pocztowy Kraj

Nazwisko i imię, PESEL dzieci własnych lub przysposobionych. Pole informacyjne, nieobowiązkowe.

Dane dzieci

W przypadku wskazania danych dzieci zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w dalszej części niniejszego wniosku obejmuje również zgodę na przetwarzanie 
danych dzieci.

PESEL (w przypadku obcokrajowców: data urodzenia)
polskie

Obywatelstwo
inne (jeśli inne niż polskie, prosimy podać jakie)



Oświadczam że:
1)  zostały mi doręczone Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem dla 

Pakietu Moje Dziecko (dalej: OWU); 
2)  zostałem(am) poinformowany(a), że zaprzestanie opłacania składki z tytułu kosztu 

ochrony ubezpieczeniowej jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia w trybie 
opisanym w OWU; 

3)  zapoznałem(am) się z karencją, wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty początku 
obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXA Życie Towarzystwo Ubez-
pieczeń S.A., z  siedzibą w  Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, (dalej: AXA), 
moich danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia, zawartych w tym wniosku 
oraz w innych dokumentach przekazanych AXA w celach związanych z działalnością 
ubezpieczeniową AXA, w tym w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wykony-
wania zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku niezawarcia, odstąpienia lub roz-

wiązania umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez AXA do celów archiwalnych. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania 
danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych obej-
muje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwa-
rzania tych danych.

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących umowy ubezpieczenia 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i po jej zawarciu, na trwałym nośniku 
oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności 
na podany przeze mnie adres e-mail.

Wnoszę o przesyłanie mi odpowiedzi na zgłaszane przeze mnie reklamacje na podany 
w niniejszym wniosku adres e-mail. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA oraz na udo-
stępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA w celach marketingowych i sta-
tystycznych.

Tak  Nie

Jeżeli nie zaznaczono „Tak”, przyjmuje się, że Ubezpieczający nie wyraża zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów grupy AXA informacji handlowej drogą 
elektroniczną.

Tak  Nie

Jeżeli nie zaznaczono „Tak”, przyjmuje się, że Ubezpieczający nie wyraża zgody.

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której 
dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawia-
nia, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprze-
stania przetwarzania danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego z siedzibą 
w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzy-
stwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Avanssur S.A. Oddział w Polsce – z siedzibami 
w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Oświadczenie dotyczące umowy ubezpieczenia na życie

Deklaracja zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy ubezpieczenia na życie

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na trwały nośnik i komunikację elektroniczną

Klauzula marketingowa 

6
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1
1

1
6

D D M M R R R R
Data Podpis Ubezpieczającego będącego Ubezpieczonym (rodzica, opiekuna prawnego)

Potwierdzam złożenie wszystkich powyższych oświadczeń.

Zakres ubezpieczenia i składka

Zakres ubezpieczenia
Wysokość świadczenia

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4

Poważne zachorowanie 
dziecka

16 chorób i zabiegów 30 000 zł 33 000 zł 35 000 zł 38 000 zł

konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD

Uszczerbek lub 
uszkodzenie ciała dziecka

100% uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł

1% uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100 zł 150 zł 200 zł 250 zł

Pobyt dziecka 
w szpitalu

w następstwie wypadku komunikacyjnego 150 zł za dzień 180 zł za dzień 240 zł za dzień 300 zł za dzień

w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100 zł za dzień 120 zł za dzień 160 zł za dzień 200 zł za dzień

w celu leczenia choroby lub obrażeń ciała 50 zł za dzień 60 zł za dzień 80 zł za dzień 100 zł za dzień

świadczenia ambulatoryjne – – zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD

AXA 24 – świadczenia opiekuńcze dla dziecka, Ubezpieczonego oraz współmałżonka 
Ubezpieczonego zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD

AXA MEDI dla dziecka – świadczenia medyczne i opiekuńcze w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku – – – zgodnie z OWUD

Śmierć Ubezpieczonego 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

Program Rabatowy AXA Benefi t ✔ ✔ ✔ ✔

Składka miesięczna  30 zł  35 zł  45 zł  65 zł

Wysokość świadczenia wskazuje maksymalną kwotę należną osobie uprawnionej z tytułu umowy ubezpieczenia w przypadku zajścia danego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Nazwisko Imię

Numer systemowy AXA

Numer Przedstawiciela (dotyczy struktur zewnętrznych)

Pieczątka i podpis Pośrednika

Pośrednik



TAK

TAK

 

przewodnik po Twoim ubezpieczeniu
Jak zawierasz umowę ubezpieczenia?

W jaki sposób opłacasz składkę?

Czy możesz zrezygnować z ubezpieczenia?

Czy w ubezpieczeniu są karencje, czyli okres, w których ochrona nie jest świadczona?

wypełnij i podpisz
wniosek o zawarcie
umowy

wpłać składkę
na wskazany
rachunek

a po weryfikacji
dokumentacji
przez AXA

otrzymasz polisę

składkę opłacasz
miesięcznie

składka płatna jest z góry
w terminie wskazanym
w polisie

składkę wpłacasz na Twój
indywidualny numer rachunku:
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

dane do przelewu:
AXA Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

W każdym momencie po zawarciu umowy możesz z niego zrezygnować,
składając oświadczenie o rezygnacji lub nie opłacając składki
w należnej wysokości i w wymaganym terminie
(w trybie opisanym w OWU).

Numer rachunku bankowego

W ubezpieczeniu obowiązuje 3-miesięczny okres karencji.
Karencja nie obowiązuje w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.



potrzebujesz:

rehabilitacji,
wypożyczenia lub
zakupu sprzętu

dostarczenia
leków

transportu
medycznego

zadzwoń
na infolinię medyczną:

potrzebujesz
więcej informacji
na temat
ubezpieczenia:

zadzwoń na infolinię AXA:

napisz:

chcesz
zgłosić
zdarzenie:

wypełnij formularz na sprawdź
status

zgłoszenia
online

otrzymasz decyzję
SMS’em lub mailem
nawet w 24h

planujesz zakupy 
i chcesz uzyskać
atrakcyjne
zniżki:

wejdź na stronę:

22 575 91 32**

22 555 00 00* 801 200 200**

ubezpieczenie@axa.pl

www.axa.pl/zdarzenie

www.axabenefit.pl

lub
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Pakiet Ochronny
Pakiet kierowany do osób, które chcą korzystać z zalet ubezpieczenia pracowniczego, lecz z różnych powodów nie mogą. 
Stanowi realną pomoc dla Ciebie i Twoich najbliższych w sytuacjach takich jak: śmierć, poważne zachorowanie, pobyt 
w szpitalu jak również urodzenie dziecka. Dodatkowo w określonych sytuacjach zapewniamy Ci dostęp do lekarzy 
specjalistów oraz badań i rehabilitacji.

Medycyna bez granic - Best Doctors
Pakiet, który w razie poważnego stanu chorobowego zapewni Ci opiekę najlepszych lekarzy i dostęp do zaplecza 
medycznego za granicą na najwyższym poziomie. Dzięki temu Twoje zdrowie będzie w rękach światowych ekspertów. 
Pokryjemy koszty Twojego leczenia nawet do 2 mln euro.

Pomoc na Raka
Pakiet, który w razie zachorowania na nowotwór zagwarantuje Tobie lub Twojemu dziecku świadczenia pieniężne
wypłacane w kluczowych etapach leczenia. Dodatkowo zapewnimy Ci dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań 
oraz pomoc w organizacji codziennego życia w tym trudnym okresie.

Wszystkie informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych warunkach
ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem.

  *  połączenie jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy

**  koszt połączenia według taryf poszczególnych operatorów telefonicznych

W ramach oferty Ochrona z Plusem dostępne są również dodatkowe pakiety:

jesteśmy do Twojej dyspozycji

Najważniejsze kontakty


