
ubezpieczenia

Twoje zdrowie  
w rękach  
światowych  
ekspertów

Medycyna bez granic 
Best Doctors®

Materiał reklamowy



W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką 
najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego na 
najwyższym poziomie.

Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Best Doctors® zapewni Ci opiekę me-
dyczną na całym świecie, na najwyższym poziomie, w razie poważnego stanu 
chorobowego: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narzą-
dów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabie-
gów neurochirurgicznych. 

Do ubezpieczenia możesz przystąpić przed ukończeniem 65. roku życia i możesz 
je kontynuować nawet do 85. roku życia.

Oferujemy Ci dostęp do najlepszych fachowców, którzy pomogą Ci powrócić 
do zdrowia. Wspieramy Cię w 3 obszarach:

W przypadku zdiagnozowania wyżej wymienionego poważnego stanu choro-
bowego zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat 
Twojego stanu zdrowia. Opracowana przez zagranicznego eksperta medycz-
nego opinia, dotycząca postawionej Ci diagnozy, będzie zawierać również pro-
pozycję dalszego leczenia. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim. 

Będziesz miał większą pewność, że Twoja diagnoza jest prawidłowa, a plan 
leczenia optymalny.

Następnie przygotujemy dla Ciebie miejsce w placówce medycznej za granicą 
i zorganizujemy cały proces leczenia:

 –  podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzy-
szącej lub dawcy organu),

  –  pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełną opiekę po niej,

  –  podróż do domu,

  –  zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju.

Dodatkowo otrzymasz wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu 
w szpitalu.

Zyskasz możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą, dobranej 
w oparciu o analizę Twojego przypadku.

Po leczeniu za granicą nadal będziemy Cię wspierać na drodze do zdrowia. 
Będąc już w kraju, możesz korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refun-
dacji z usług medycznych. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł możesz 
m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy 
tomografu. Do Twojej dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Zyskasz dostęp do świadczeń ambulatoryjnych po powrocie do Polski 
w ramach kontynuacji leczenia.

Druga opinia medyczna

Opieka medyczna za granicą

Opieka ambulatoryjna w Polsce

1 mln euro 
tyle przysługuje Ci w ramach 
opieki medycznej za granicą 

w ciągu roku obowiązywania 
ochrony ubezpieczeniowej

2 mln euro 
tyle przysługuje Ci w ramach 
opieki medycznej za granicą 

w ciągu całego okresu 
ubezpieczenia

50 tys. zł 
do tej kwoty po leczeniu za 
granicą skorzystasz z usług 
ambulatoryjnych w Polsce

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i służy jedynie celom informacyjnym. Szczegółowy zakres ubezpie-
czenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa określone są w warunkach ubezpieczenia Medycyna bez granic – Best Doctors 
właściwych dla danego produktu, dostępnych pod adresem: www.axa.pl 8
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