
Pakiet Ochronny
Najważniejsze informacje

Poważne zachorowania

 1) angioplastyka wieńcowa

 2)  bakteryjne zapalenie opon 
mózgowych

 3) choroba Alzheimera

 4) choroba Creutzfeldta-Jakoba

 5) choroba neuronu ruchowego

 6) choroba Parkinsona

 7) dystrofia mięśniowa

 8) łagodny guz mózgu

 9)  nadciśnienie płucne pierwotne 
(samoistne)

 10) niedokrwistość aplastyczna 
 11) niewydolność nerek
 12) nowotwór złośliwy
 13) oparzenia
 14) operacja aorty brzusznej
 15) operacja aorty piersiowej
 16)  pomostowanie (by-pass)  

naczyń wieńcowych

 17) przeszczep narządów

 18)  schyłkowa niewydolność 
wątroby 

 19) stwardnienie rozsiane

 20) śpiączka 

 21) udar mózgu

 22) utrata kończyn 

 23) utrata mowy 

 24) utrata słuchu

 25) utrata wzroku 

 26)  zakażenie wirusem HIV 
w czasie wykonywania 
obowiązków służbowych 

 27)  zakażenie wirusem HIV 
w wyniku przetoczenia krwi 

 28) zapalenie mózgu

 29) zawał serca

Ubezpieczony, współmałżonek – katalog A

Ubezpieczony – katalog B

Ubezpieczony – katalog C

Dziecko

 1) angioplastyka wieńcowa
 2)  bakteryjne zapalenie opon 

mózgowych
 3) choroba Alzheimera
 4) choroba Creutzfeldta-Jakoba
 5) choroba neuronu ruchowego
 6) choroba Parkinsona
 7) dystrofia mięśniowa
 8) łagodny guz mózgu
 9)  nadciśnienie płucne pierwotne 

(samoistne)
 10) niedokrwistość aplastyczna 
 11) niewydolność nerek
 12) nowotwór złośliwy
 13) oparzenia
 14) operacja aorty brzusznej

 15) operacja aorty piersiowej

 16)  pomostowanie (by-pass)  
naczyń wieńcowych

 17) przeszczep narządów

 18)  schyłkowa niewydolność 
wątroby 

 19) stwardnienie rozsiane

 20) śpiączka 

 21) udar mózgu

 22) utrata kończyn 

 23) utrata mowy 

 24) utrata słuchu

 25) utrata wzroku 

 26)  zakażenie wirusem HIV 
w czasie wykonywania 
obowiązków służbowych 

 27)  zakażenie wirusem HIV 
w wyniku przetoczenia krwi 

 28) zapalenie mózgu
 29) zawał serca
 30)  choroba Leśniowskiego-Crohna
 31) kardiomiopatia 
 32) niedowład (paraliż) 
 33)  piorunujące zapalenie wątroby 
 34) poważny uraz głowy 
 35)  schyłkowa niewydolność 

oddechowa 
 36)  toczeń rumieniowaty układowy
 37) twardzina 
 38)  wymiana lub plastyka zastawki 

serca 
 39)  bakteryjne zapalenie wsierdzia

 40) borelioza

 41) choroba Huntingtona

 42) gruźlica

 43)  masywny zator tętnicy płucnej 
leczony operacyjnie

 44)  odkleszczowe zapalenie mózgu

 45) operacja bąblowca mózgu

 46) operacja ropnia mózgu

 47) sepsa (posocznica) 

 48) tężec

 49) wścieklizna

 50) zakażona martwica trzustki

 51) zgorzel gazowa

 1) ciężkie oparzenia 

 2) cukrzyca 

 3) dystrofia mięśniowa

 4)  guzy śródczaszkowe

 5)  niewydolność nerek

 6)  inwazyjna choroba 
pneumokokowa (IChP) 

  7) niewydolność wątroby 

 8)  nowotwór złośliwy  
z białaczkami i chłoniakami

 9) przeszczep narządu 

 10)  przewlekłe wirusowe zapalenie 
wątroby typu B lub C

 11) sepsa (sepsis)

 12) śpiączka 

 13) utrata słuchu 

 14) utrata wzroku 

 15) zapalenia mózgu 

 16)  zapalenie opon  
mózgowo-rdzeniowych

 1) angioplastyka wieńcowa
 2)  bakteryjne zapalenie opon 

mózgowych
 3) choroba Alzheimera
 4)  choroba Creutzfeldta-Jakoba
 5)  choroba neuronu ruchowego
 6) choroba Parkinsona
 7) dystrofia mięśniowa
 8) łagodny guz mózgu
 9)  nadciśnienie płucne pierwotne 

(samoistne)
 10)  niedokrwistość aplastyczna 

 11) niewydolność nerek
 12) nowotwór złośliwy
 13) oparzenia
 14) operacja aorty brzusznej
 15) operacja aorty piersiowej
 16)  pomostowanie (by-pass) naczyń 

wieńcowych
 17) przeszczep narządów
 18)  schyłkowa niewydolność 

wątroby 
 19) stwardnienie rozsiane
 20) śpiączka 

 21) udar mózgu

 22) utrata kończyn 

 23) utrata mowy 

 24) utrata słuchu

 25) utrata wzroku 

 26)  zakażenie wirusem HIV 
w czasie wykonywania 
obowiązków służbowych 

 27)  zakażenie wirusem HIV 
w wyniku przetoczenia krwi 

 28) zapalenie mózgu

 29) zawał serca

 30)  choroba Leśniowskiego-Crohna
 31) kardiomiopatia 
 32) niedowład (paraliż) 
 33)  piorunujące zapalenie wątroby 
 34) poważny uraz głowy 
 35)  schyłkowa niewydolność 

oddechowa 
 36)  toczeń rumieniowaty układowy
 37) twardzina 
 38)  wymiana lub plastyka zastawki 

serca
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*  świadczenie może być wykorzystane tylko raz w ramach limitu całkowitego na dany nieszczęśliwy wypadek

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNF/15/02/01 oraz  
ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na życie o indeksach: GNFCU/16/05/01, GNFOM/16/05/01, GNFCW/16/05/01, GNFCD/16/02/01, 
GNFŚO/16/02/01, GNFAM/16/05/01. 

553 operacje medyczne w ramach Tabeli operacji medycznych, wykonywane metodą endoskopową, otwartą lub zamkniętą, obejmujące następujące układy 
i narządy:

AXA MEDI – świadczenia medyczne i opiekuńcze w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

Centrum Operacyjne AXA: tel. +48 22 575 91 32 

Limit całkowity: 20 świadczeń na jeden nieszczęśliwy wypadek

AXA 24 – świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny 

Centrum Operacyjne AXA: tel. +48 22 575 91 32 

Łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe: 3000 zł  
Suma ta może być wykorzystywana wielokrotnie, pod warunkiem że odnosi się do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Pomoc opiekuńcza

 1)  opieka pielęgniarska*

 2) sprzęt rehabilitacyjny*

 3)  transport osoby wskazanej w przypadku 
hospitalizacji osoby uprawnionej do 
otrzymania świadczenia

 4)  zakwaterowanie osoby wskazanej 
w przypadku hospitalizacji osoby uprawnionej 
do otrzymania świadczenia*

 5)  transport: do placówki medycznej, pomiędzy 
placówkami medycznymi, z placówki medycznej, 
na komisję lekarską oraz transport powrotny, 
na wizytę kontrolną oraz transport powrotny

 6)  dostarczenie: rzeczy osobistych do szpitala, 
dostarczenie lekarstw

 7) pomoc domowa po hospitalizacji*

 8)  dostarczenie podstawowych artykułów 
spożywczych

 9)  opieka nad: dziećmi*, osobami 
niesamodzielnymi*, zwierzętami*

 10)  transport dziecka do placówki  
oświatowo-wychowawczej

 11) pobyt prawnego opiekuna w szpitalu

 12) korepetycje

Infolinia medyczna (bez limitu)

Pomoc medyczna

 1)  konsultacja: chirurga, okulisty, 
otolaryngologa, ortopedy, kardiologa, 
neurologa, pulmonologa, lekarza 
rehabilitacji, neurochirurga, psychologa

 2)  zabiegi ambulatoryjne: chirurgiczne, 
laryngologiczne, okulistyczne i ortopedyczne

 3)  badania: laboratoryjne (morfologia krwi), 
radiologiczne, ultrasonograficzne

 4) pakiet rehabilitacyjny*

 5) tomografia komputerowa*

 6) rezonans magnetyczny*

Wykaz świadczeń

 1) opieka po hospitalizacji 

 2)  dostarczenie do miejsca pobytu leków 
zaordynowanych przez lekarza 

 3)  transport medyczny z osobą  
towarzyszącą z miejsca pobytu  
do placówki medycznej 

 4)  transport medyczny z osobą  
towarzyszącą z placówki medycznej  
do miejsca zamieszkania 

 5)  transport medyczny z osobą  
towarzyszącą z placówki medycznej  
do placówki medycznej

 6) wizyta lekarska po wypadku

 7) wizyta pielęgniarki po wypadku

 8)  rehabilitacja (zorganizowanie oraz pokrycie 
kosztów wizyt fizykoterapeuty w miejscu 
zamieszkania albo zorganizowanie i pokrycie 
kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej 
oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej)

 9)  wypożyczenie albo zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego 

 10)  opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 
w przypadku hospitalizacji

 11) korepetycje dla dziecka

 12)  łóżko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka 

 13) opieka domowa po hospitalizacji 

 14)  wizyta położnej w przypadku urodzenia się 
dziecka 

 15) pomoc psychologa 

 16)  udzielenie pomocy medycznej rodzicowi 
Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka 

 a)  opieka po hospitalizacji – 500 zł na 
jedno zdarzenia ubezpieczeniowe

 b)  transport na wizytę kontrolną – 1 wizyta 
kontrolna w roku z miejsca zamieszkania  
do placówki medycznej

 c)  asysta – 200 zł na jedno zdarzenia 
ubezpieczeniowe

 d) infolinia medyczna 

 17)  przekazanie pilnej wiadomości od 
Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka 

 18) infolinia medyczna – bez limitu

Wykaz świadczeń

 1) układ nerwowy

 2)  układ endokrynologiczny oraz gruczoł 
sutkowy

 3) oko

 4) ucho

 5) układ oddechowy

 6)  jamę ustna i górna część przewodu 
pokarmowego

 7) dolny odcinek przewodu pokarmowego

 8) inne narządy jamy brzusznej

 9) serce, naczynia tętnicze oraz żylne

 10) układ moczowy

 11) narządy płciowe męskie

 12) żeński układ rozrodczy

 13) skórę

 14) tkanki miękkie

 15) kości oraz stawy

Operacje medyczne Ubezpieczonego




