
PAKIET
ZDROWE 
DZIECKO 250zł

rocznie
300zł

rocznie
400zł

rocznie
500zł

rocznie

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Poważne zachorowanie dziecka 

Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób lub jeden z niżej 
wymienionych przeprowadzonych u dziecka zabiegów:

Konsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania
poważnego zachorowania dziecka (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy) 
w przypadku przyznania przez Towarzystwo świadczenia z tytułu poważnego 
zachorowania dziecka, uzyskuje ono dostęp do 30 konsultacji lekarzy 
specjalistów w ciągu 12 miesięcy
maksymalny czas oczekiwania na wizytę – do 5 dni roboczych
do dyspozycji ponad 80 specjalizacji lekarskich
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU. 

Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby

Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciała

Świadczenia ambulatoryjne dziecka w przypadku pobytu
w szpitalu trwającego przynajmniej 10 dni

25 000
na każde dziecko

TAK TAK TAK TAK

50 / dzień 60 / dzień 80 / dzień 100 / dzień

50 / dzień 60 / dzień 80 / dzień 100 / dzień

25zł
miesięcznie

30zł
miesięcznie

40zł
miesięcznie

50zł
miesięcznie

30 000
na każde dziecko

40 000
na każde dziecko

50 000
na każde dziecko

AXA 24 - świadczenia opiekuńcze dla dziecka, 
Ubezpieczonego oraz współmałżonka Ubezpieczonego

Program rabatowy AXA Benefit

Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica

TAK TAK TAK TAK

100 100 100 100

realizacja i pokrycie kosztów świadczeń
do 3 000 na każde dziecko

realizacja i pokrycie kosztów świadczeń
do 3 000 na każde zdarzenie ubezpieczeniowe

Wypełniasz, płacisz, a polisa trafia na Twój e-mail

Nazwa świadczenia

a) ciężkie oparzenia;
b) cukrzyca;
c) dystrofia mięśniowa;
d) guzy śródczaszkowe;
f) niewydolność nerek;
g) niewydolność wątroby;
h) nowotwór złośliwy 
    z białaczkami i chłoniakami;
i) przeszczep narządu;

j) przewlekłe wirusowe 
   zapalenie wątroby typu B lub C;
k) sepsa (sepsis);
l) śpiączka;
m) utrata słuchu;
n) utrata wzroku;
o) zapalenie mózgu;
p) zapalenie opon 
    mózgowo-rdzeniowych.

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.

Dane Twojego Opiekuna:

Imię i nazwisko Opiekuna Telefon komórkowy Adres e-mail

TWÓJ KOD WIELOKROTNEGO UŻYTKU  
SKORZYSTAJ ZE ZNIŻKI PRZY ZAKUPIE ON-LINE

ZAPAMIĘTAJ KOD OPIEKUNA

10% ZNIŻKI


