
WYBIERZ PAKIET
DLA DZIECKA

POMOC NA RAKA 
40 - DZIECKO

karencja20zł
miesięcznie

25zł
miesięcznie

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Rozpoznanie i leczenie - łączna suma ubezpieczenia
Na każdym etapie walki z chorobą wypłacamy kwoty określone poniżej.
    Rozpoznanie
 nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu
    Operacje
 nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu
    Cykle chemioterapii (świadczenie za jeden cykl - max. 5)
 nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
    Cykle radioterapii (świadczenie za jeden cykl - max. 5)
 nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

15 000 22 000 6 miesięcy

POMOC NA RAKA 
30 - DZIECKO

6 000 8 800 6 miesięcy

4 500 6 600 6 miesięcy

450 660 6 miesięcy

450 660 6 miesięcy

Łączny limit świadczeń na każde dziecko Ubezpieczonego 30 000 40 000 6 miesięcy

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

750 
miesięcznie

1 000
miesięcznie

6 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.

6 000 6 000 6 miesięcy

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

6 miesięcy

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

6 000 6 000 6 miesięcy

Infolinia medyczna assistance
Otrzymujesz możliwość uzyskania informacji m.in. o:
     ▪    sposobach przygotowania się do zabiegów i badań 
          medycznych związanych z leczeniem lub diagnostyką
          nowotworów,
     ▪   czynnikach wpływających na rozwój nowotworów.

6 miesięcyinformacja 
telefoniczna

raport światowego 
eksperta

Nazwa świadczenia

raport światowego 
eksperta

informacja 
telefoniczna

Wiek wstępu Ubezpieczonego / rodzica 18 - 50 lat

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy 
zapoznać się z warunkami ubezpieczenia powyższego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunków 
wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie internetowej www.bezpieczny.pl lub u Twojego dedykowanego Opiekuna.


