
 

 

w przypadku chemioterapii/radioterapii.

Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych
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Zdarzenie ubezpieczeniowe
Wysokość świadczenia

KarencjeWariant 40 Wariant 50 Wariant 60

Łączny limit świadczeń 40 000 zł 50 000 zł 60 000 zł

Rozpoznanie i leczenie – łączna suma ubezpieczenia

 

Na każdym etapie walki z chorobą wypłacamy kwoty określone poniżej.
22 000 zł 29 000 zł 36 000 zł

6 miesięcy

Rozpoznanie

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 8 800 zł 11 600 zł 14 400 zł

Rak przedinwazyjny (rak in situ) 4 400 zł 5 800 zł 7 200 zł

Operacja

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 6 600 zł 8 700 zł 10 800 zł

Rak przedinwazyjny (rak in situ) 3 300 zł 4 350 zł 5 400 zł

Cykle chemioterapii (świadczenie za jeden cykl – maks. 5)

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 660 zł 870 zł 1 080 zł

Rak przedinwazyjny (rak in situ) 330 zł 435 zł 540 zł

Cykle radioterapii  (świadczenie za jeden cykl – maks. 5)

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 660 zł 870 zł 1 080 zł

Rak przedinwazyjny (rak in situ) 330 zł 435 zł 540 zł

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

1 000 zł 
miesięcznie 

1 250 zł 
miesięcznie

1 500 zł
miesięcznie

6 miesięcy

Ambulatoryjne świadczenia medyczne
Oferujemy dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów oraz badań ambulatoryjnych 
i diagnostycznych, korzystasz z nich bezgotówkowo w klikuset placówkach na terenie całego kraju, 
do wysokości sumy ubezpieczenia.

6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy

Druga Opinia Medyczna
Po rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu konsultujemy wyniki badań 

ze światowym ekspertem, aby zweryfikować diagnozę i leczenie.

 

raport światowego eksperta 6 miesięcy

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

6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 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.

informacja telefoniczna brak

Miesięczna składka

Składka, jeżeli dotyczą Ciebie wszystkie poniższe stwierdzenia: nie palisz papierosów
1. 
2. nie zdiagnozowano u Ciebie dotąd nowotworu
3. nie zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotworu przed 

60. rokiem życia

składka standardowa

25 zł 30 zł 35 zł

Składka, jeżeli dotyczy Ciebie tylko jedno z poniższych stwierdzeń: palisz papierosy
1. 
2. zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotwór przed 60. rokiem 

życia

składka podwyższona

38 zł 45 zł 52 zł

Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie kiedykolwiek nowotwór lub jeżeli dotyczą Ciebie obydwa 
poniższe stwierdzenia: palisz papierosy
1. 
2. zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotwór przed 60. rokiem 

życia

nie możemy objąć Cię  
tym ubezpieczeniem

Pakiety dla Ubezpieczonego

Wariant 40 Wariant 50 Wariant 60

składka standardowa 
25 zł

składka podwyższona 
38 zł

składka standardowa 
30 zł

składka podwyższona 
45 zł

składka standardowa 
35 zł

składka podwyższona 
52 zł

Zaznacz wybrany wariant ubezpieczenia:

Pakiety dla dziecka Ubezpieczonego

Zdarzenie ubezpieczeniowe
Wysokość świadczenia

KarencjeWariant 30 Wariant 40

Łączny limit świadczeń na każde dziecko Ubezpieczonego 30 000 zł 40 000 zł

Rozpoznanie i leczenie – łączna suma ubezpieczenia

  

Na każdym etapie walki z chorobą wypłacamy kwoty określone poniżej.
15 000 zł 22 000 zł

6 miesięcy

Rozpoznanie
6 000 zł 8 800 zł

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

Operacja
4 500 zł 6 600 zł

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

Cykle chemioterapii

 

(świadczenie za jeden cykl – maks. 5)
450 zł 660 zł

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

Cykle radioterapii

 

(świadczenie za jeden cykl – maks. 5)
450 zł 660 zł

Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu

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

750 zł 

 

miesięcznie
1 000 zł

 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 zł 6 000 zł 6 miesięcy

Druga Opinia Medyczna
Po rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu konsultujemy wyniki badań 

ze światowym ekspertem, aby zweryfikować diagnozę i leczenie.

 

raport światowego eksperta 6 miesięcy

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

6 000 zł 6 000 zł 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.

informacja telefoniczna brak

Miesięczna składka 20 zł 25 zł

Zaznacz wybrany wariant ubezpieczenia:

Wariant 30 Wariant 40

składka 20 zł składka 25 zł

Zależy nam na tym, aby warunki ubezpieczenia Pomoc na Raka były jak najbardziej czytelne i zrozumiałe,
a Twoja decyzja o przystąpieniu w pełni świadoma. Dlatego poniżej opisujemy ograniczenia, na które należy
zwrócić uwagę przed zawarciem ubezpieczenia:

ubezpieczenie jest adresowane do osób, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 50. roku życia,

ochrona ubezpieczeniowa w pakietach dla Ubezpieczonego trwa do rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio 
po ukończeniu 65. roku życia,

ochroną objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego od momentu narodzin do 18. roku życia,

ochrona ubezpieczeniowa dzieci trwa do rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio po ukończeniu 18. roku życia,

AXA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wystąpienie nowotworu u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego 
jest następstwem niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego lub dziecko Ubezpieczonego 
leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych, lub jest następstwem masowego skażenia 
chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego,

AXA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich nowotworów współistniejących z infekcją HIV w momencie 
rozpoznania u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego nowotworu.

Szczegóły znajdziesz w Wyciągu z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór 
AXA zmienionych umową generalną nr 3 – Pomoc na Raka, dostępnym na www.axa.pl/pomocnaraka
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