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. Twoj dziecko
będzie miało dostep 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.
Wysokość świadczenia (w zł)

Zakres ubezpieczenia

Wariant 1 Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

35 000

38 000

Karencje

Poważne zachorowanie dziecka:
ciężkie oparzenia, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe,
inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność nerek,
niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami,
sepsa, śpiączka, przeszczep narządu, przewlekłe wirusowe zapalenie
wątroby typu B lub C, utrata słuchu, utrata wzroku, zapalenie mózgu,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

30 000

Konsultacje specjalistyczne po zdiagnozowaniu poważnego
zachorowania dziecka:
30 wizyt do lekarzy specjalistów do wykorzystania w ciągu 12 mies.
lekarze dostępni w placówkach medycznych na terenie całego kraju
maksymalny czas oczekiwania na wizytę - 5 dni roboczych

3 miesiące

∙∙
∙

Uszczerbek lub uszkodzenie
ciała dziecka
w następstwie wypadku

Pobyt dziecka w szpitalu

za każdy dzień
∙ Świadczenie
pobytu w szpitalu dziecka,
które ukończyło 1 rok życia

33 000

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

100% uszczerbku

10 000

15 000

20 000

25 000

1% uszczerbku

100

150

200

250

wypadek
komunikacyjny

150
za dzień

180
za dzień

240
za dzień

300
za dzień

brak

nieszczęśliwy
wypadek

100
za dzień

120
za dzień

160
za dzień

200
za dzień

brak

choroba
lub obrażenia ciała

50
za dzień

60
za dzień

80
za dzień

100
za dzień

NW – brak;
choroba – 3 mies.

przysługuje, jeśli
∙ Świadczenie
pobyt w szpitalu trwał co

najmniej:
1 dzień - pobyt w wyniku NW,
4 dni - pobyt w wyniku choroby

świadczenia
ambulatoryjne

świadczenia medyczne,
np. konsultacje lekarzy,
badania m.in.: USG,
tomograf, rezonans do
wysokości 3 000 zł za
każdy co najmniej
10-dniowy pobyt
w szpitalu

brak

NW – brak;
choroba – 3 mies.

-

-

AXA 24 Świadczenia opiekuńcze - łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie - 3000 zł. Suma może być wielokrotnie wykorzystywana, pod
warunkiem, że odnosi się do różnych zdarzeń.

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

zgodnie
z OWUD

brak

AXA MEDI - sprawny proces leczenia po NW obejmujący wizyty u lekarzy, badania m.in. rezonans magnetyczny i tomografia oraz rehabilitację.

-

-

-

zgodnie
z OWUD

brak

100

100

100

100

3 miesiące

30

35

45

65

Śmierć Ubezpieczonego
Program Rabatowy AXA Benefit
Składka miesięczna (w zł)

-

Przykładowe rabaty

www.axabenefit.pl
nowe promocje
każdego dnia

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.

-20%

3h w cenie 1h

-10%

-10%

-15%

-10%

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

Pakiet Moje Dziecko
zobacz, jak jeszcze możemy pomóc Twojemu dziecku
pobyt
w szpitalu
cały świat

zł
pieniądze

wizyty u lekarza

świadczenie za każdy dzień
od 1. dnia – wypadek
od 4. dnia – choroba

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

wizyty u lekarzy

badania

rehabilitacja

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

pakiet rehabilitacyjny składa się
z 40 zabiegów/procedur
medycznych

badania ambulatoryjne

powrót do zdrowia

AXA
MEDI
sprawny proces
leczenia
po wypadku

AXA 24

powrót do zdrowia

sprzęt rehabilitacyjny

świadczenia
medyczne
i opiekuńcze

rehabilitacja
transport
medyczny

wizyta lekarska,
pielęgniarska
po wypadku

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

łóżko
szpitalne
dla rodzica

dostawa
leków

infolinia
medyczna

Zalety:
- 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.

W ramach oferty Ochrona z Plusem dostępne są również pakiety: Pakiet Ochronny, Best Doctors - Medycyna bez granic oraz Pomoc na Raka.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.axa.pl.

8650616

pomoc
psychologa

