
 
 
 

  
Wiek wst ępu 15-50  

Zdarzenie ubezpieczeniowe 
 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Karencje  

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 150 000 45 000 75 000 120 000 150 000 brak 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 100 000 30 000 50 000 80 000 100 000 brak 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru 
mózgu 

100 000 15 000 25 000 80 000 100 000 6 miesięcy 

Śmierć Ubezpieczonego 50 000 15 000 25 000 40 000 50 000 6 miesięcy 

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego 
w wyniku NW 

      

za 100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku NW 50 000 10 000 20 000 40 000 50 000 brak 

za 1 % uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku NW 500 100 200 400 500  

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca 
lub udaru mózgu 

      

za 100% uszczerbku w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50 000   40 000 50 000 6 miesięcy 

za 1 % uszczerbku w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 500   400 500  

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NW     50 000 brak 

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego       

w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia  150 90 120 150 150 brak 

  od 15 do 180 dnia 100 60 80 100 100 brak 

w wyniku NW od 1 do 14 dnia  100 60 80 100 100 brak 

  od 15 do 180 dnia 50 30 40 50 50 brak 

w wyniku choroby od 1 do 14 dnia  60 36 48 60 60 6 miesięcy 

  od 15 do 180 dnia 50 30 40 50 50 6 miesięcy 

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 
rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)    15 000 15 000 6 miesięcy 

Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW  18 000  21 000 21 000 brak 

Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW  zawału 
serca lub udaru mózgu 

 6 000  14 000 7 000 6 miesięcy 

Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego  6 000  7 000 7 000 6 miesięcy 

Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego       

w wyniku NW od 1 do 14 dnia     60  brak 

  od 15 do 180 dnia    30  brak 

w wyniku choroby od 1 do 14 dnia     36  6 miesięcy 

  od 15 do 180 dnia    30  6 miesięcy 

Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego 
rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)    5 000  6 miesięcy 

Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia       

1-4 punktów w skali Apgar  500 2 500  3 750 10 miesięcy 

5-8 punktów w skali Apgar  500 2 000  3 000  

Konsultacje lekarzy specjalistów w przypadku urodzenia dziecka 
wymagającego leczenia 

  TAK  TAK 10 miesięcy 

Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu  500 1 000  1 500 10 miesięcy 

Urodzenie się martwego noworodka  
(o ile ciąża trwała min. 22 tygodnie)  1 000 1 000  3 000 6 miesięcy 

Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW  1 000 2 000  8 000 brak 

Śmierć dziecka Ubezpieczonego  1 000 2 000  3 000 6 miesięcy 

Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu       

w wyniku NW od 1 do 14 dnia    50  50 brak 

  od 15 do 180 dnia   25  25 brak 

w wyniku choroby od 1 do 14 dnia    30  30 6 miesięcy 

  od 15 do 180 dnia    25  25 6 miesięcy 

Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 
rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)   10 000  5 000 6 miesięcy 

Śmierć rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW  1 000 2 400 2 400 3 000 brak 

Śmierć rodziców Ubezpieczonego  500 1 200 1 200 1 500 6 miesięcy 

Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW   2 400 2 400 3 000 brak 

Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego   1 200 1 200 1 500 6 miesięcy 

AXA 24 TAK TAK TAK TAK TAK brak 

Program Rabatowy AXA Benefit TAK TAK TAK TAK TAK brak 

Składka miesi ęczna Ubezpieczonego  (w PLN) 
55,00  

 

29,00  

 

54,00  

 

76,00  

 

96,00  
 

 



 
 
 
 
 

Korzyści: 

1. Wiek wstępu 15-50 lat 
2. Koniec ubezpieczenia to ukończenie 69 lat, potem indywidualna kontynuacja z ograniczonymi 

zakresami. Niektóre ryzyka wygasają po ukończeniu 65 roku życia. 
3. Karencje są przy przystąpieniu do ubezpieczenia. Jeśli przechodzi się między wariantami 

ubezpieczenia, karencja obowiązuje wyłącznie na różnicę sum ubezpieczenia.  
4. Przerwanie ciągłości ubezpieczenia. Klient, który nie opłacił 1 składki, przestaje mieć ochronę. 

Może ponownie przystąpić od nowego miesiąca, ale jest to traktowane jako nowa polisa, 
obowiązuje nowa deklaracja, inny numer konta, karencje, nowa ankieta medyczna. 

5. Wpłata składek na indywidualne konto z deklaracji, zawsze do ostatniego dni miesiąca. 
6. Klient może wybrać i posiadać tylko jeden wariant.   
7. Zawał/udar w zakresie ubezpieczenia (zarówno zgon jak i uszczerbek po udarze/zawale). 
8. AXA Opieka Medyczna, PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA PO NNW – 30 wizyt w okresie 

polisowym, maksymalnie do 15 000,00 zł/rok polisowy, po NNW oraz chorobie, o ile poważna 
choroba została zdiagnozowana w okresie działania polisy. 

9. Wszystkie poważne zachorowania (również małżonka i dziecka) zawierają rozszerzenie o dostęp 
do prywatnych specjalistów w prywatnej sieci palcówek AXA (900 placówek na terenie kraju). 
Wizyta u specjalisty odbywa szybko do 5 dni – limit wizyt 30 w roku polisowym – bardzo tani 
dostęp do profesjonalnej sieci prywatnej opieki  - klient oczywiście otrzymuje również wypłatę 
odszkodowania.  

10. Urodzenia dziecka wymagającego leczenia – działa w przypadku niskiej oceny w skali Appgar lub 
narodzin wcześniaka, oprócz dodatkowego odszkodowania z tytułu urodzenia dziecka AXA daje 
również dostęp do lekarzy specjalistów, aby dziecko można było prywatnie i za darmo leczyć. W 
zakresie poważnego zachorowanie dziecka: sepsa, pneumokoki, zapalenia opon mózgowych.  

11. AXA 24 – limit 3000,00 zł w przypadku NNW, na zorganizowanie prywatnego leczenia – NOWOŚĆ 
na rynku, pozwala ubezpieczonemu na kupno np. sprzętu rehabilitacyjnego, czy na prywatną 
rehabilitację, ubezpieczony otrzymuje kartę z numerem w razie potrzeby skorzystania, dostępną 
dla całej rodziny!  

12. Uszczerbek lub uszkodzenie ciała – ubezpieczony otrzymuje pieniądze za tzw. % uszczerbku na 
zdrowiu – bezpośrednio po zdarzeniu. Nie ma potrzeby oczekiwania na zakończenie leczenia, a co 
za tym idzie otrzymuje się środki finansowe wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne.  

13. Ustalenie % uszczerbku odbywa się na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej, 
skierowanie do lekarza orzecznika następuje wyłącznie w sytuacji, gdy klient nie posiada lub 
posiada bardzo mało dokumentów medycznych, które nie pozwolą na orzeczenie zaocznie 
uszczerbku. 

14. Szpital działa na całym świecie 180 dni. 
15. Ubezpieczenie działa na całym świecie przez całą dobę. Osoby pracujące i przebywające za granicą 

również mogą przystąpić do ubezpieczenia. 
16. NNW w pracy działa również w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.  
17. Wszystkie świadczenia proste są wypłacane na skan przesłany mailem (urodzenie dziecka, śmierć 

rodziców lub teściów), co oznacza wypłatę w ciągu 2-3 dni.  
18. AXA nie uznaje związków partnerskich, konkubinatów, musi być związek formalny (akt 

małżeństwa). 
19. AXA Benefit – dostęp do portalu rabatowego – 150 kategorii – każdy Klient otrzymuje login do 

systemu, gdzie może drukować kupony rabatowe (od Telepizzy po wycieczki zagraniczne). Z 
dostępu Klient może korzystać bezterminowo. Może drukować kupony rabatowe dla siebie lub 
znajomych. 

  


