Przewodnik po Twoim ubezpieczeniu - PAKIET poMOC NA RAKA!
INFORMACJE OGÓLNE
Ubezpieczający:

AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Wiek wstępu: 		

18 - 50 lat

Produkt: 		

Pakiet ochronny potwierdzony umową generalną nr 50204613

Infolinia AXA Polska: 801-200-200 (pn. - pt. 8:00 - 19:00)
Biuro Bezpieczny.pl:

(58) 718-92-53 (pn. - pt. 8:00 - 16:00)

Więcej informacji dotyczących szczegółów produktu dostępne na portalu www.bezpieczny.pl

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

wypełnij i podpisz deklarację
przystąpienia do ubezpieczenia
(z przedstawicielem
lub na bezpieczny.pl)

wpłać składkę na konto
wskazane w deklaracji

a po weryfikacji
dokumentacji…

… otrzymasz od AXA
potwierdzenie objęcia
ochroną ubezpieczeniową,
(na maila lub listownie)

W JAKI SPOSÓB OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ?

1
Składkę płacisz miesięcznie.

2
Składka jest płatna z góry do
ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc
udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej.

3
Składkę wpłacasz na Twój
indywidualny numer konta.

4
Dane do przelewu:
AXA Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

w tytule imię i nazwisko

CZY W UBEZPIECZENIU SĄ KARENCJE?
		
Obowiązują 6-miesięczne karencje liczone od daty początku ochrony. Co to oznacza? Jeżeli
TAK
diagnoza nowotworu zostanie postawiona w pierwszych 6 miesiącach od przystąpienia do ubezpieczenia,
świadczenia nie zostaną wypłacone.

CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z UBEZPIECZENIA?
		
W każdym momencie po przystąpieniu do ubezpieczenia możesz z niego zrezygnować,
TAK
składając oświadczenie o rezygnacji lub nie opłacając składki w należnej wysokości i wymaganym terminie.
W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca,
za który została opłacona ostatnia składka.

JESTEŚMY Z TOBĄ NA KAŻDYM ETAPIE CHOROBY
Infolinia medyczna assistance
Informacje medyczne dostępne od początku
ochrony ubezpieczeniowej m.in. z zakresu:
profilaktyki i stylu życia zmniejszających
ryzyko wystąpienia nowotworów
sposobu przygotowania się do zabiegów
i badań medycznych związanych z
leczeniem i diagnostyką nowotworów
objawów związanych z przyjmowaniem
leków bądź interakcją z innymi lekami.

Wypłata świadczenia pieniężnego
Pieniądze na pokrycie różnego rodzaju kosztów
pojawiających się na poszczególnych etapach
leczenia:
po rozpoznaniu nowotworu
w przypadku operacji
w przypadku chemioterapii/radioterapii.

Miesięczne świadczenie pieniężne
Pozwala na częściową rekompensatę
utraty dochodów;
wypłacane nawet do 12 miesięcy.
Assistance medyczny
Szeroka gama usług
assistance, m.in.
transport medyczny
opieka domowa po
chemioterapii lub radioterapii
pomoc psychologa
rehabilitacja
informacja onkologiczna

Imię

Druga Opinia Medyczna

Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych

Weryfikacja diagnozy przez
światowego eksperta
specjalizującego się w danym
schorzeniu. Druga opinia ma na
celu potwierdzenie bądź nową
diagnozę oraz opracowanie ścieżki
leczenia.

szybki dostęp do konsultacji
specjalistycznych
możliwość wykonania badań
laboratoryjnych i diagnostycznych
pozwalających na dokładniejszą
diagnozę i monitorowanie przebiegu
choroby (np. morfologia, rezonans,
tomografia, biopsja, markery
nowotworowe, USG).

nazwisko

telefon

