
Agent Ubezpieczeniowy: 

Kamil Szewczuk 

ul. Zamkowa 1a/28 

21-500 Biała Podlaska  

Tel. 83 343 87 82, kom. 510 789 345   

e-mail:  k.szewczuk@szewczuk-ubezpieczenia.pl 

Indywidualne ubezpieczenie na życie AXA 

Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba (nawet bezrobotna) od 18 roku życia. 

Nie musisz być zatrudnionym w dużej firmie aby mieć grupowe ubezpieczenie na życie 

Do tej pory tylko pracownicy mogli otrzymać świadczenie np. za urodzenie się dziecka, śmierć 

rodziców i teściów, czy za każdy dzień pobytu w szpitalu. Teraz to samo możesz mieć nawet jeśli 

jesteś bezrobotnym, rolnikiem, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą itp.                                                     

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 
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Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego  125 000 

zł 
180 000 zł 180 000 zł 350 000 zł 350 000 zł brak 

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 75 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 210 000 zł 210 000 zł brak 

Śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 50 000 zł 80 000 zł 80 000 zł 140 000 zł 140 000 zł 6 msc 

Śmierć naturalna 25 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 70 000 zł 70 000 zł 6 msc 

Uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie ciała w NNW 

(świadczenie za 100 %) 
30 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 70 000 zł brak 

Uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie ciała w NNW 

(świadczenie za 1 % ) 
300 zł 400zł 400 zł 500 zł 700 zł brak 

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w NNW 25 000 zł 30 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 50 000 zł brak 

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: 

5 000 zł  

(katalog 

A) 

10 000 zł 

(katalog B) 

10 000 zł 

(katalog B) 

10 000 zł 

(katalog C) 

28 000 zł 

(katalog C) 
3 msc 

Konsultacje lekarzy specjalistów w przypadku poważnego 

zachorowania Ubezpieczonego, (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy) 
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TAK TAK 3 msc 

Operacja Medyczna Ubezpieczonego – 553 rodzaje 

do 180 dni 
    

 

 
 

 - 1 klasa    1 000 zł 2 000 zł  3 msc 

 - 2 klasa    600 zł 1 200 zł 3 msc 

 - 3 klasa    200 zł 400 zł 3 msc 

 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu :       

Minimum :  
- 1 dzień  pobytu wskutek  

NW 

- 4 dni pobytu w skutek 

choroby / ciąża 

- 10 dni pobytu powikłania 

poporodowe 

- w następstwie wypadku 

komunikacyjnego 
220 zł 250 zł 250 zł 330 zł 500 zł brak 

- w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 
120 zł 140 zł 140 zł 180 zł 300 zł brak 

- w celu leczenia choroby 

lub obrażeń ciała 
50 zł 60 zł 60 zł 80 zł 100 zł 

NW-brak 

chor-3msc 

- OIOM/OIT  500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł brak 

- rekonwalescencja 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 3 msc 

- sanatorium 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 3 msc 

 - ambulatorium    TAK TAK 
NW-brak 

chor-3msc 

mailto:k.szewczuk@szewczuk-ubezpieczenia.pl


 

 

 

 
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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wykaz świadczeń 

 

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* 

------------------------------------------------------------ 

 

 

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) 

------------------------------------------------------------

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

Śmierć rodziców  1 000 zł 1 000 zł  2 000 zł 6 msc 

Śmierć rodziców w NNW  2 000 zł 2 000 zł  4 000 zł brak 

Urodzenie dziecka   1 000 zł    

Urodzenie dziecka wymagającego leczenia : 

1-4 pkt / 5-8 pkt (skala Apgar) 
    

   1 750 zł /  

1 500 zł 
    10 msc 

- 12 konsultacji lekarzy specjalistów w ciągu 12 msc.   TAK   10 msc 

Pobyt dziecka w szpitalu :  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- w następstwie wypadku komunikacyjnego   90 zł   brak 

- w następstwie nieszczęśliwego wypadku   60 zł   brak 

- w celu leczenia choroby lub obrażeń ciała   30 zł   
NW-brak 

chor-3msc 

Poważne zachorowanie dziecka :        

- 16 chorób i zabiegów   5 000 zł   3 msc 

- 30 konsultacji lekarzy specjalistów w ciągu 12 msc   TAK   3 msc 

Assistance dla ubezpieczonego, współmałżonka i dzieci 

– AXA 24   
Tak  Tak Tak Tak Tak brak 

Program rabatowy w 250 sklepach - AXA Benefit  

(www.axabenefit.pl) 
Tak Tak Tak Tak Tak brak 

Miesięczna składka ochronna indywidualna 39 zł  58 zł  70zł  89 zł  125 zł 

Dodatkowe świadczenia medyczne i opiekuńcze : 

AXA MEDI – forma indywidualna  -  7zł AXA MEDI – forma rodzinna  -  21zł 



 


