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Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 205 000 255 000 305 000

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 135 000 155 000 185 000

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 155 000 200 000 245 000

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 85 000 100 000 125 000

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 60 000 75 000 100 000

Śmierć Ubezpieczonego 40 000 50 000 60 000

Osierocenie dziecka 4 000 5 000 5 500

Uszczerbek lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

• 100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 43 000 50 000 60 000

• 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 430 500 600

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

• 100% uszczerbku w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 40 000 60 000

• 1% uszczerbku w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 400 600

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku 15 000 20 000 25 000

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 

Maksymalnie za 180 dni w każdym roku polisy.

• wypadek komunikacyjny przy pracy 280 za dzień 370 za dzień 460 za dzień

• wypadek komunikacyjny 180 za dzień 240 za dzień 300 za dzień

• wypadek przy pracy 200 za dzień 270 za dzień 310 za dzień

• nieszczęśliwy wypadek 100 za dzień 140 za dzień 150 za dzień

• zawał, udar - od 1 dnia 65 za dzień 70 za dzień 75 za dzień

• choroba - od 1 dnia 35 za dzień 40 za dzień 40 za dzień

• OIOM/OIT 500 500 500

• rekonwalescencja 250 250 250

• sanatorium 500 500 500

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

• 38 chorób i zabiegów w ramach katalogu B 3 500 4 250 4 500

Operacja medyczna Ubezpieczonego

658 operacje w ramach Tabeli operacji medycznych

• 1 klasa 1 500 2 000

• 2 klasa 900 1 200

• 3 klasa 375 500

• 4 klasa 150 200

Zakres ubezpieczenia dla współmałżonka lub partnera

Śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

• śmierć współmałżonka 45 000 50 000 65 000

• śmierć partnera 45 000 50 000 65 000

Śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

• śmierć współmałżonka 30 000 35 000 45 000

• śmierć partnera 30 000 35 000 45 000

Śmierć współmałżonka lub partnera 

• śmierć współmałżonka 15 000 17 500 22 500

• śmierć partnera 15 000 17 500 22 500

Program ubezpieczenia grupowego dla pracowników,  współmałżonków lub partnerów oraz dorosłych dzieci
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Poważne zachorowanie współmałżonka lub partnera

• 29 chorób i zabiegów w ramach katalogu A 2 000 2 300 2 500

Zakres ubezpieczenia dla dziecka

Śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 000 9 500 11 000

Śmierć dziecka 3 500 4 500 5 000

Poważne zachorowanie dziecka

• 22 choroby i zabiegi 3 000 3 500 4 000

Urodzenie się dziecka 1 500 1 800 2 250

Urodzenia się dziecka wymagającego leczenia

• urodzenie się dziecka, które przy urodzeniu otrzymało 1-4 punktów w skali Apgar 2 250 2 550 3 000

• urodzenie się dziecka. Które:

  • przy urodzeniu otrzymało 5-8 punktów w skali Apgar

  • urodziło się z wadą wrodzoną, 

  • urodziło się jako wcześniak

2 000 2 300 2 750

Urodzenia się martwego noworodka 3 500 4 500 5 000

Zakres ubezpieczenia dla rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka

Śmierć rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 3 550 4 500 5 625

Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1 750 2 100 2 625

Śmierć rodziców współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 3 550 4 500 5 625

Śmierć rodziców współmałżonka 1 750 2 100 2 625

AXA 24

Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny

Nr telefonu do Centrum Operacyjne AXA: +48 22 575 91 32
zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD

Składka miesięczna za danego Ubezpieczonego (w zł): 45,50 55,50 69,50

•  do ubezpieczenie może przystąpić współmałżonek, partner oraz pełnoletnie dziecko

Suma  świadczeń  wskazuje  maksymalną  kwotę  należną  osobie  uprawnionej  z  umowy  ubezpieczenia  w  przypadku zajścia  danego  zdarzenia   ubezpieczeniowego, spełniające 

przesłanki wskazane  w OWU.  Sumy świadczeń wymienione w kolumnach  nie kumulują się.  Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty  w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. Przed podjęciem decyzji  o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z postanowieniami Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie 

„Ochrona z Plusem” oferowanych przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Wybrane warunki ubezpieczenia:

•  do ubezpieczenia może przystąpić osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 69. roku życia

•  ochrona obowiązuje na całym świecie z wyjątkiem:

   - pobytu na OIOM - na terenie RP lub jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej

   - sanatorium - na terenie RP 

•  w ramach składki opłacanej przez ubezpieczonego głównego, ochroną  objęty jest  również jego partner (zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie)

•  dziecko – dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego, które w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego nie ukończyło 25. roku życia

•  ochrona z tytułu umowy  ubezpieczenia wygasa w rocznicę polisy po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70. roku życia

•  programem kontynuacji ubezpieczenia objęty może zostać pracownik, współmałżonek, partner lub dorosłe dziecko  o ile byli objęci ubezpieczeniem grupowym przez min. 3 miesiące 

(możliwość zaliczenia staż u poprzedniego ubezpieczyciela)

  a) 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu wyłącznie w celu leczenia doznanych obrażeń ciała,

  b) 1 dzień w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby, pobytu związanego z zawałem serca, udarem mózgu lub ciążą, powikłaniami poporodowymi, wyłączając pobyt w 

szpitalu w związku z porodem fizjologicznym, licząc od dnia porodu, wyłączając pobyt w szpitalu w związku z porodem fizjologicznym.

Maksymalnie za 180 dni w każdym roku polisy.

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała realizowane bez konieczności zakończenia procesu leczenia. Maksymalne świadczenie w roku polisowym z tytułu 

uszczerbku – 100 % SU

Pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego - trwający nieprzerwanie co najmniej:

angioplastyka wieńcowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, choroba Alzheimera, choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, dystrofia 

mięśniowa, łagodny guz mózgu, nadciśnienie płucne pierwotne (samoistne), niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty brzusznej, 

operacja aorty piersiowej, pomostowanie (by-pass) naczyń wieńcowych, przeszczep narządów, schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane, śpiączka, udar mózgu, utrata 

kończyn, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV w czasie wykonywania obowiązków służbowych, zakażenie wirusem HIV w wyniku przetoczenia krwi, 

zapalenie mózgu, zawał serca, choroba Leśniowskiego-Crohna, kardiomiopatia, niedowład (paraliż), piorunujące zapalenie wątroby, poważny uraz głowy, schyłkowa niewydolność 

oddechowa, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, wymiana lub plastyka zastawki serca

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – katalog B: 38 chorób i zabiegów
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Poważne zachorowanie współmałżonka lub partnera – katalog  A: 29 chorób i zabiegów

angioplastyka wieńcowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, choroba Alzheimera, choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, dystrofia 

mięśniowa, łagodny guz mózgu, nadciśnienie płucne pierwotne (samoistne), niedokrwistość aplastyczna, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty brzusznej, 

operacja aorty piersiowej, pomostowanie (by-pass) naczyń wieńcowych, przeszczep narządów, schyłkowa niewydolność wątroby, stwardnienie rozsiane, śpiączka, udar mózgu, utrata 

kończyn, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV w czasie wykonywania obowiązków służbowych, zakażenie wirusem HIV w wyniku przetoczenia krwi, 

zapalenie mózgu, zawał serca

Poważne zachorowanie dziecka  – katalog 22 chorób i zabiegów

- w kolejnych miesiącach trwania polisy – zastosowanie 6 miesięcznej karencji na wszystkie świadczenia z wyłączeniem świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz urodzenia dziecka 

wymagającego leczenia, w przypadku których karencja wynosi 9 miesięcy; karencji nie stosuje się jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym wypadkiem

Karencje dla pracowników 

Pobyt na OIOM, sanatorium, rekonwalescencja

W przypadkach pobytu na OIOM/OIT, rekonwalescencji lub pobytu w sanatorium Towarzystwo wypłaci świadczenia Ubezpieczonemu, jeżeli odpowiednio spełnione są następujące 

warunki:

- pobyt na OIOM/OIT związany jest z pobytem w szpitalu, w związku z którym należne jest świadczenie;

- rekonwalescencja związana jest z pobytem w szpitalu, w związku z którym należne jest świadczenie, o ile pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie co najmniej 14 dni;

- pobyt w sanatorium związany jest z pobytem w szpitalu, w związku z którym należne jest świadczenie, o ile pobyt Ubezpieczonego w sanatorium potwierdzony został dokumentacją 

medyczną.

ciężkie oparzenia, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), Niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z 

białaczkami i chłoniakami, przeszczep narządu, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, sepsa (sepsis), śpiączka, utrata słuchu, utrata wzroku, zapalenie mózgu, zapalenie 

opon mózgowo-rdzeniowych, utrata mowy, utrata kończyn, operacja zastawki serca, łagodny guz rdzenia, paraliż, tężec

•  pracownik etatowy  przystępujący do ubezpieczenia:

- z dniem uruchomienia ochrony w firmie lub w ciągu trzech miesięcy od daty nabycia praw do ubezpieczenia – bez karencji  

- w kolejnych miesiącach trwania polisy – zastosowanie 6 miesięcznej karencji na wszystkie świadczenia z wyłączeniem świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz urodzenia dziecka 

wymagającego leczenia, w przypadku których karencja wynosi 9 miesięcy; karencji nie stosuje się jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym wypadkiem

•  pracownik nieetatowy dotychczas ubezpieczony, przystępujący do ubezpieczenia:

- z dniem uruchomienia ochrony w firmie lub w ciągu trzech miesięcy od daty nabycia praw do ubezpieczenia  – bez karencji  

O czym warto pamiętać 

•  pracownik nieetatowy dotychczas nieubezpieczony :

- z dniem uruchomienia ochrony w firmie lub w ciągu trzech miesięcy od daty nabycia praw do ubezpieczenia – zastosowanie 9 miesięcznej karencji na świadczenie z tytułu urodzenia 

się dziecka

- w kolejnych miesiącach trwania polisy – zastosowanie 6 miesięcznej karencji na wszystkie świadczenia z wyłączeniem świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz urodzenia dziecka 

wymagającego leczenia, w przypadku których karencja wynosi 9 miesięcy; karencji nie stosuje się jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym wypadkiem

Karencje dla Ubezpieczonych bliskich: współmałżonków, parterów i pełnoletnich dzieci  dotychczas ubezpieczonych

•  osoby bliskie przystępujące do ubezpieczenia:

- z dniem uruchomienia ochrony w firmie lub w ciągu trzech miesięcy od daty nabycia praw do ubezpieczenia – bez karencji

- w kolejnych miesiącach trwania polisy – zastosowanie 6 miesięcznej karencji na wszystkie świadczenia z wyłączeniem świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz urodzenia dziecka 

wymagającego leczenia, w przypadku których karencja wynosi 9 miesięcy; karencji nie stosuje się jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym wypadkiem

Karencje dla Ubezpieczonych bliskich: współmałżonków, partnerów i dorosłych dzieci  dotychczas nieubezpieczonych

- z dniem uruchomienia ochrony w firmie lub w ciągu trzech miesięcy od daty nabycia praw do ubezpieczenia – zastosowanie 9 miesięcznej karencji na świadczenie z tytułu urodzenia 

się dziecka  

- w kolejnych miesiącach trwania polisy – zastosowanie 6 miesięcznej karencji na wszystkie świadczenia z wyłączeniem świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz urodzenia dziecka 

wymagającego leczenia, w przypadku których karencja wynosi 9 miesięcy; karencji nie stosuje się jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym wypadkiem

O powyższych zmianach Towarzystwo informuje osobę zgłoszoną do ubezpieczenia za pośrednictwem Ubezpieczającego.

• Ocena ryzyka ubezpieczeniowego dotyczy w szczególności osoby, która: 

- w dacie podpisania deklaracji przebywa na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14-dniowe; 

- objęta jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu innej umowy grupowego ubezpieczenia na życie lub umowy indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie, zawartej z 

Towarzystwem; 

- jest Ubezpieczonym bliskim;

- jest związana z Ubezpieczającym stosunkiem prawnym innym niż stosunek pracy.

• Po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w odniesieniu do danej osoby zgłoszonej do ubezpieczenia, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do: 

- zaproponowania zmiany zakresu ubezpieczenia; 

- zaproponowania podwyższenia składki należnej za osobę zgłoszoną do ubezpieczenia; 

- obniżenia sumy ubezpieczenia w ramach umowy podstawowej lub poszczególnych umów dodatkowych; 

- odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową; 

- określenia daty, od której ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona. 
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•     zakupy ze zniżką : www.axabenefit.pl

Jeśli Towarzystwo wyraziło zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia osoby, która w dacie podpisania deklaracji przebywa na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14-dniowe, wówczas do 

czasu zakończenia zwolnienia lekarskiego ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy podstawowej i umów dodatkowych ograniczona jest do zdarzeń, które spowodowane zostały 

wyłącznie nieszczęśliwym wypadkiem.

Zgłoszenie roszczenia

•  www.axa.pl/zdarzenie

•  opiekun polisy w AXA

Najważniejsze kontakty

•     świadczenia opiekuńcze AXA 24: 22 575 91 32 
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