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Pomoc na Raka

      
 kompleksowe wsparcie na każdym etapie choroby

Czy masz pewność, że jeśli zachorujesz na nowotwór, publiczna służba zdrowia zapewni Ci odpowiednią opiekę?

Czy jesteś w stanie ponieść wysokie koszty, które mogą pojawić się na różnych etapach leczenia?

Czy Ty i Twoja rodzina poradzicie sobie bez dodatkowych środków pieniężnych rekompensujących częściową utratę dochodów

związaną z Twoją mniejszą dyspozycją zawodową?

Czy w sytuacji poważnej choroby chcesz mieć dostęp do szybkich konsultacji specjalistycznych i badań pozwalających na

dokładniejszą diagnozę i monitorowanie przebiegu choroby?

Pomoc na Raka to kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane na kluczowych etapach leczenia,
dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową

Infolinia medyczna assistance
Informacje medyczne dostępne od początku
ochrony ubezpieczeniowej m.in. z zakresu:

Wypłata świadczenia pieniężnego 
Pieniądze na pokrycie różnego rodzaju kosztów
pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia:

Miesięczne świadczenie
pieniężne
Pozwala na częściową
rekompensatę utraty
dochodów, wypłacane
nawet do 12 miesięcy.

Druga opinia
medyczna
Weryfikacja diagnozy
przez światowego
eksperta,
specjalizującego się
w danym schorzeniu,
mająca na celu
potwierdzenie bądź
nową diagnozę
oraz opracowanie
ścieżki leczenia.

Assistance medyczny
Szeroka gama usług
assistance m.in.:

Dostęp do świadczeń
ambulatoryjnych

profilaktyki i stylu życia zmniejszających ryzyko wystąpienia
nowotworów
sposobu przygotowania się do zabiegów i badań medycznych
związanych z leczeniem i diagnostyką nowotworów
objawów związanych z przyjmowaniem leków
bądź interakcją z innymi lekami.

transport medyczny
opieka domowa po chemioterapii
lub radioterapii
pomoc psychologa
rehabilitacja
informacja onkologiczna.

szybki dostęp do konsultacji
specjalistycznych
możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych
pozwalających na dokładniejszą diagnozę i monitorowanie przebiegu choroby
(np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, markery nowotworowe, USG).

po rozpoznaniu nowotworu
w przypadku operacji
w przypadku chemioterapii/radioterapii.

Pomoc na Raka 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.

nowe promocje
każdego dnia

www.axabenefit.pl

Przykładowe rabaty

    

-20% -10%

-55% oferta specjalna

bilety już od 19 zł

-10% -10%

Oferta może się zmieniać. Aktualne rabaty na stronie axabenefit.pl



leczenie poważnej choroby wymaga czasu i pieniędzy

Zdarzenie ubezpieczeniowe
Wysokość świadczenia

KarencjeWariant 40 Wariant 50 Wariant 60

Łączny limit świadczeń (w zł) 40 000 zł 50 000 zł 60 000 zł

Rozpoznanie i leczenie – łączna suma ubezpieczenia 
Na każdym etapie walki z chorobą wypłacamy kwoty określone poniżej.

22 000 zł 29 000 zł 36 000 zł

6 miesięcy

Rozpoznanie

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 8 800 zł 11 600 zł 14 400 zł

Rak przedinwazyjny (rak in situ) 4 400 zł 5 800 zł 7 200 zł

Operacja

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 6 600 zł 8 700 zł 10 800 zł

Rak przedinwazyjny (rak in situ) 3 300 zł 4 350 zł 5 400 zł

Cykle chemioterapii

 

(świadczenie za jeden cykl – maks. 5)

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 660 zł 870 zł 1 080 zł

Rak przedinwazyjny (rak in situ) 330 zł 435 zł 540 zł

Cykle radioterapii

 

(świadczenie za jeden cykl – maks. 5)

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 660 zł 870 zł 1 080 zł

Rak przedinwazyjny (rak in situ) 330 zł 435 zł 540 zł

Świadczenia okresowe 
Po potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu
rozpoczynamy wypłatę dodatkowych środków pieniężnych co miesiąc, nawet do 12 miesięcy. 

1 000 zł 
miesięcznie 

1 250 zł 
miesięcznie 

1 500 zł
miesięcznie 

6 miesięcy

Ambulatoryjne świadczenia medyczne 
Oferujemy dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów oraz badań ambulatoryjnych
i diagnostycznych, korzystasz z nich bezgotówkowo w kilkuset placówkach na terenie całego kraju,
do wysokości sumy ubezpieczenia. 

6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy

Druga Opinia Medyczna
Po rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu konsultujemy wyniki badań 

 
raport światowego eksperta 6 miesięcy

Assistance medyczny
Zapewniamy pomoc w trakcie walki z chorobą: transport medyczny, dostarczenie leków, 
rehabilitacja, pomoc psychologa, opieka pielęgniarska.

6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy

Infolinia medyczna assistance 
Otrzymujesz możliwość uzyskania informacji m.in. o:
∙   sposobach przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem 

∙   czynnikach wpływających na rozwój nowotworów.

informacja telefoniczna brak

Miesięczna składka (w zł)

Składka, jeżeli dotyczą Ciebie wszystkie poniższe stwierdzenia:
1. nie palisz papierosów
2. nie zdiagnozowano u Ciebie dotąd nowotworu
3. nie zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotworu przed 

składka standardowa

25 zł 30 zł 35 zł

Składka, jeżeli dotyczy Ciebie tylko jedno z poniższych stwierdzeń: 
1. palisz papierosy
2. zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotwór

przed 60. rokiem życia 

składka podwyższona

38 zł 45 zł 52 zł

Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie kiedykolwiek nowotwór lub jeżeli dotyczą Ciebie obydwa 
poniższe stwierdzenia: 
1. palisz papierosy
2. zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotwór przed

60. rokiem życia 

nie możemy objąć Cię 
tym ubezpieczeniem

Pakiety dla Ubezpieczonego

ze światowym ekspertem, aby zweryfikować diagnozę i leczenie. 

lub diagnostyką nowotworów,

60. rokiem życia



leczenie poważnej choroby wymaga czasu i pieniędzy

Pomoc na Raka

    wsparcie finansowe na kluczowych etapach leczenia,

    dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą, 

    w pakiecie dla dzieci w ramach jednej składki wszystkie Twoje dzieci do 18 roku życia objęte są ochroną, 

    prosty sposób zawarcia umowy w tym brak wymogu badań lekarskich.

Zalety:

Pakiety dla dziecka Ubezpieczonego

Wysokość świadczenia

KarencjeWariant 30 Wariant 40

Łączny limit świadczeń na każde dziecko Ubezpieczonego 30 000 zł 40 000 zł

 15 000 zł 22 000 zł

6 miesięcy

6 000 zł 8 800 zł

4 500 zł 6 600 zł

 
450 zł 660 zł

 
450 zł 660 zł

750 zł 
miesięcznie

1 000 zł
 miesięcznie

6 miesięcy

6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy

 

raport
światowego eksperta

6 miesięcy

6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy

informacja telefoniczna brak∙
∙

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Rozpoznanie i leczenie – łączna suma ubezpieczenia
Na każdym etapie walki z chorobą wypłacamy kwoty określone poniżej.

Rozpoznanie

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

Operacja

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

Cykle chemioterapii (świadczenie za jeden cykl – maks. 5)

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

Cykle radioterapii (świadczenie za jeden cykl – maks. 5)

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

Świadczenia okresowe 
Po potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu
rozpoczynamy wypłatę dodatkowych środków pieniężnych co miesiąc, nawet do 12 miesięcy. 

Ambulatoryjne świadczenia medyczne 
Oferujemy dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów oraz badań ambulatoryjnych
i diagnostycznych, korzystasz z nich bezgotówkowo w ok. 700 placówkach na terenie
całego kraju, do wysokości sumy ubezpieczenia. 

Druga Opinia Medyczna 
Po rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu konsultujemy wyniki
badań ze światowym ekspertem, aby zweryfikować diagnozę i leczenie. 

Assistance medyczny 
Zapewniamy pomoc w trakcie walki z chorobą: transport medyczny, dostarczenie leków,
rehabilitacja, pomoc psychologa, opieka pielęgniarska.

Infolinia medyczna assistance 
Otrzymujesz możliwość uzyskania informacji m.in. o:

sposobach przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem 

czynnikach wpływających na rozwój nowotworów.

Miesięczna składka (w zł) 20 zł 25 zł

lub diagnostyką nowotworów,



Wniosek
o zawarcie umowy ubezpieczenia Ochrona z Plusem
Pakiet Pomoc na Raka

 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 (w pakiecie dla dziecka: rodzica, opiekuna prawnego)

Nazwisko Imię

Numer wniosku Numer rachunku bankowego

Kod dokumentu (e-Agent): 656_0516

ubezpieczenia

Dane Uposażonego

Nazwisko, imię
D D M M R R R R

Data urodzenia

1 0 0 %
Procentowy udział
w świadczeniu

Podstawowe informacje dotyczące ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności

Pomoc na Raka zapewnia wsparcie na każdym etapie choroby. Zależy nam na tym, aby 
warunki ubezpieczenia były jak najbardziej czytelne i zrozumiałe, a decyzja o zawarciu 
umowy ubezpieczenia w pełni świadoma, dlatego poniżej opisujemy ograniczenia, na 
które należy zwrócić uwagę przed zawarciem ubezpieczenia.
1.  Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez osobę, która ukończyła 18. rok 

życia i nie ukończyła 50. roku życia w przypadku pakietu dla Ubezpieczonego, i 69. 
rok życia w przypadku pakietu dla dziecka.

2.  Ochrona ubezpieczeniowa względem osób dorosłych trwa do ostatniego dnia roku 
polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia.

3.  Ochrona ubezpieczeniowa względem danego dziecka trwa do ostatniego dnia roku 
polisy, w którym dane dziecko ukończyło 18. rok życia.

4.  Obowiązuje karencja (czyli okres, w którym odpowiedzialność Towarzystwa jest 

wy łączona) liczona od daty początku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, 
wynosząca 6 miesięcy, co oznacza, że jeżeli rozpoznanie nowotworu lub jego ob-
jawów wystąpi przed datą rozpoczęcia ochrony lub w pierwszych 6 miesiącach, to 
świadczenia nie zostaną zrealizowane.

5.  Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wystąpienie nowotworu u Ubez-
pieczonego lub dziecka jest następstwem niezalecanego przez lekarza zażycia 
przez odpowiednio Ubezpieczonego lub dziecko leków, narkotyków, środków odu-
rzających lub psychotropowych. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytu-
łu wszelkich nowotworów współistniejących z infekcją HIV w momencie rozpozna-
nia nowotworu odpowiednio u Ubezpieczonego lub dziecka. 

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

Oświadczenie medyczne Ubezpieczonego (wypełniane w przypadku wybrania pakietu dla Ubezpieczonego)

Wybór pakietu

1. Czy kiedykolwiek zdiagnozowano u Pana/Pani lub jest Pan/Pani obecnie leczony(a) na nowotwór?  Tak    Nie

2. Czy palił(a) Pan/Pani papierosy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?  Tak    Nie

3. Czy w Pana/Pani najbliższej rodzinie (matka, ojciec, brat, siostra) rozpoznano nowotwór przed 60. rokiem życia?  Tak    Nie

Uwaga!

W przypadku wszystkich odpowiedzi „Nie” należy zaznaczyć składkę standardową w wybranym wariancie.
W przypadku odpowiedzi „Tak” na pytanie 2 albo 3 należy zaznaczyć składkę podwyższoną w wybranym wariancie.
W przypadku odpowiedzi „Tak” na pytanie 1 lub odpowiedzi „Tak” łącznie na pytania 2 i 3 nie ma możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.
Zatajenie lub błędne przekazanie informacji może skutkować odmową realizacji świadczenia.

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 (wypełnić w przypadku wybrania pakietu dla dziecka)

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)

Pakiet dla Ubezpieczonego Pakiet dla dziecka



6
5
6
1
1
1
6

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

Pakietu Pomoc na Raka (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 6 miesięcy, 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 oraz o nałogach, 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 wykonywania zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku niezawarcia, odstą-

pienia lub rozwiązania 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 obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni 
się cel przetwarzania 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 

Upoważnienie dla Towarzystwa oraz poniżej wskazanych podmiotów

Upoważniam AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: AXA) oraz Partnera Me-
dycznego AXA do zasięgania informacji medycznych dotyczących stanu mojego zdro-
wia, w tym także do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej, od każdego lekarza, 
u którego leczyłem(am) się lub zasięgałem(am) porady medycznej, a także we wszyst-
kich placówkach medycznych i podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które 
udzielały mi świadczeń zdrowotnych, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności AXA. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie AXA oraz Partnerowi Medycznemu 
AXA przez lekarzy, placówki medyczne i podmioty wykonujące działalność leczniczą 
wszelkich informacji o stanie mojego zdrowia, w tym do przekazywania kopii dokumen-
tacji medycznej, o które AXA lub Partner Medyczny AXA będą zapytywali w związku 
z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.
Powyższe nie dotyczy wyników badań genetycznych.
Wyrażam zgodę na przekazywanie AXA oraz Partnerowi Medycznemu AXA przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy 
udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem loso-

wym, będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności AXA oraz wysokości odszkodo-
wania lub świadczenia.
Upoważniam AXA oraz Partnera Medycznego AXA do zasięgania informacji w:
1)   Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będą-

cym podstawą ustalania odpowiedzialności AXA;
2)  innych zakładach ubezpieczeń, w  których jestem lub byłem(am) ubezpieczony(a) 

lub w którym został złożony wniosek o zawarcie lub przystąpienie do umowy ubez-
pieczenia, w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfi ka-
cji danych podanych przez Ubezpieczonego oraz ustalenia prawa Ubezpieczonego 
do świadczenia z umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do 
udzielenia posiadanych przez te zakłady ubezpieczeń informacji o przyczynie śmier-
ci Ubezpieczonego lub informacji niezbędnych do ustalenia prawa uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia do świadczenia i jego wysokości. 

Powyższe upoważnienia pozostają w mocy także po mojej śmierci. 
W przypadku pakietu dla dziecka powyższe upoważnienia odnoszą się do dziecka.

Zakres ubezpieczenia
Wysokość sumy ubezpieczenia

Wariant 30 Wariant 40

Rozpoznanie i leczenie** 15 000 zł 22 000 zł

Świadczenie okresowe** 750 zł 1 000 zł

Ambulatoryjne świadczenia medyczne** 6 000 zł 6 000 zł

Druga Opinia Medyczna** tak tak

Assistance medyczny** 6 000 zł 6 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego 100 zł 100 zł

Program Rabatowy AXA Benefi t ✔ ✔

Składka miesięczna  20 zł  25 zł

Zakres ubezpieczenia
Wysokość sumy ubezpieczenia

Wariant 40 Wariant 50 Wariant 60

Rozpoznanie i leczenie* 22 000 zł 29 000 zł 36 000 zł

Świadczenie okresowe** 1 000 zł 1 250 zł 1 500 zł

Ambulatoryjne świadczenia medyczne* 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł

Druga Opinia Medyczna** tak tak tak

Assistance medyczny* 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego 100 zł 100 zł 100 zł

Program Rabatowy AXA Benefi t ✔ ✔ ✔

Składka miesięczna  standardowa
 podwyższona

 25 zł
 38 zł

 30 zł
 45 zł

 35 zł
 52 zł

Zakres ubezpieczenia i składka (Ubezpieczony może wybrać tylko jeden wariant dla siebie lub dla dziecka)

Pakiety dla Ubezpieczonego Pakiety dla dziecka

* świadczenie przysługujące po potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego, niezłośliwego guza mózgu, raka przedinwazyjnego (raka in situ)
** świadczenie dostępne po potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu

Nazwisko Imię

Numer systemowy AXA Pieczątka i podpis Pośrednika

Pośrednik

D D M M R R R R
Data Podpis Ubezpieczającego będącego Ubezpieczonym (w pakiecie dla dziecka, rodzica, opiekuna prawnego)

Potwierdzam złożenie wszystkich powyższych oświadczeń.

Numer Przedstawiciela (dotyczy struktur zewnętrznych)



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 niej 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 6-miesięczny okres karencji.
Co to oznacza?
Jeżeli diagnoza nowotworu zostanie postawiona w pierwszych 6 miesiącach
od zawarcia umowy ubezpieczenia, świadczenia nie zostaną zrealizowane.



chcesz
skorzystać z:

infolinii
medycznej
assistamce

transportu
medycznego

zadzwoń
na infolinię medyczną:

potrzebujesz
więcej informacji
na temat
ubezpieczenia:

zadzwoń na infolinię AXA:

napisz:

otrzymałeś
diagnozę 
nowotworu:

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

8
7
3
1
1
1
6

Moje Dziecko
Pakiet, który zapewni Ci pomoc finansową oraz dostęp do lekarzy, badań i rehabilitacji w przypadku problemów
zdrowotnych lub wypadku Twojego Dziecka. W ramach jednej składki wszystkie Twoje dzieci zostaną objęte ochroną
na wypadek pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania oraz uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku wypadku.

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.

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.

Wszystkie informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny. Pamiętaj, że szczegółowe informacje do tyczące 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


