
grupowe ubezpieczenie na życie 

Optymalny Wybór AXA

 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 Twoje dziecko uszczerbku na zdrowiu masz zapewnioną wypłatę świadczenia za sam fakt zajścia zdarzenia?

Już dziś pomyśl o zabezpieczeniu Twojego dziecka. Ubezpieczenie zapewni Ci finansowe wsparcie.

Pakiet MOJE DZIECKO chroni zdrowie Twoich dzieci – najcenniejszych osób w Twoim życiu. Zależy nam na tym, aby warunki 
ubezpieczenia były jak najbardziej czytelne, ale każde ubezpieczenie ma pewne ograniczenia.
Poniżej opisujemy najważniejsze z nich. Bardzo prosimy o zwrócenie na nie uwagi przed przystąpieniem do ubezpieczenia:
1. Jeżeli Twoje dziecko chorowało przed zawarciem ubezpieczenia na jedną z poważnych chorób wymienionych w tabeli, świadczenie 

z tytułu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone.
2. Świadczenie za pobyt w szpitalu nie przysługuje, jeżeli pobyt dotyczył choroby lub wypadku, które wystąpiły przed rozpoczęciem 

ubezpieczenia.
3. Pobyt w szpitalu dotyczy dzieci, które ukończyły 1. rok życia.
4. Świadczenia opiekuńcze nie dotyczą chorób przewlekłych lub chorób, w wyniku których dziecko było hospitalizowane w ciągu 

12 miesięcy przed datą rozpoczęcia ubezpieczenia.
5. Ubezpieczenie kończy się dla danego dziecka w rocznicę polisy przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia.
6. Obowiązują karencje liczone od daty przystąpienia do ubezpieczenia: 3 miesiące dla pobytu w szpitalu w wyniku choroby, 3 mie-

siące dla poważnych zachorowań, 3 miesiące na śmierć Ubezpieczonego i 3 miesiące na konsultacje specjalistyczne. Oznacza 
to, że jeżeli w wyniku choroby do zdarzenia dojdzie w tym okresie, świadczenie nie zostanie wypłacone. Karencja nie dotyczy 
zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem.

Szczegóły w OWU oraz w umowie generalnej dostępnej w Centrali Towarzystwa lub u Twojego Agenta.

Tabela świadczeń

Pakiet MOJE DZIECKO
Świadczenie

Karencje
wariant 1 wariant 2 wariant 3

Śmierć Ubezpieczonego 100 zł 100 zł 100 zł 3 miesiące 

Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 

∙   nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami

∙  niewydolność nerek 

∙  niewydolność wątroby 

∙  cukrzyca 

∙  dystrofi a mięśniowa 

 

∙  guzy śródczaszkowe 

∙  śpiączka

∙  sepsa 

∙  inwazyjna choroba pneumokokowa 

∙  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

30 000 zł 33 000 zł 35 000 zł 3 miesiące

Konsultacje specjalistyczne po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego

∙  dostęp do lekarzy specjalistów we wskazanych placówkach medycznych na terenie całego kraju

∙  maksymalny czas oczekiwania na wizytę – 5 dni roboczych

30 wizyt w ciągu 12 miesięcy 3 miesiące

Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu

∙  świadczenie za każdy dzień pobytu, 
działa na całym świecie, obejmuje dzieci, 
które ukończyły 1. rok życia.

∙  świadczenie przysługuje, o ile pobyt 
w szpitalu trwał co najmniej:

1 dzień – pobyt w wyniku NW 
7 dni – pobyt w wyniku choroby

od 1. do 14. dnia w wyniku NW 100 zł za dzień 110 zł za dzień 140 zł za dzień brak

od 1. do 14. dnia w wyniku choroby 60 zł za dzień 66 zł za dzień 84 zł za dzień 3 miesiące

od 15. do 180. dnia w wyniku NW 50 zł za dzień 55 zł za dzień 70 zł za dzień brak

od 15. do 30. dnia w wyniku choroby 50 zł za dzień 55 zł za dzień 70 zł za dzień 3 miesiące

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała dziecka 
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku

100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
brak

11 000 zł 19 000 zł
brak

1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 110 zł 190 zł
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∙  świadczenia opiekuńcze dla dziecka, 
Ubezpieczonego oraz współmałżonka 
Ubezpieczonego

∙  z wybranych świadczeń opiekuńczych mają prawo 
korzystać również:

– rodzice Ubezpieczonego

–  rodzice współmałżonka Ubezpieczonego

∙    transport medyczny z osobą bliską do lub 
z placówki medycznej i między placówkami 
medycznymi

∙  korepetycje dla dziecka Ubezpieczonego

∙    organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji 

∙  organizacja i pokrycie kosztów transportu 
sprzętu rehabilitacyjnego

∙  pokrycie kosztów wypożyczenia i zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego

∙  dostarczenie do miejsca pobytu leków 
zaordynowanych przez lekarza

∙  wizyta lekarska

∙    wizyta pielęgniarska

∙  pomoc psychologa

∙  całodobowa infolinia medyczna

łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie 
ubezpieczeniowe wynosi 3 000 zł

suma ta może być wykorzystywana 
wielokrotnie, pod warunkiem że odnosi się 

do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych

brak

Program Rabatowy AXA Benefi t tak brak

Miesięczna składka 25 zł 35 zł 45 zł


