Twoje zdrowie
w rękach
światowych
ekspertów

Materiał reklamowy

Ubezpieczenie na życie z leczeniem
za granicą Medycyna bez Granic
W przypadku poważnego stanu chorobowego dobrze mieć dostęp
do leczenia w zagranicznych ośrodkach medycznych, nowoczesnych
procedur i być pod opieką najlepszych lekarzy na świecie.
Ubezpieczenie Medycyna bez Granic może zapewnić Ci opiekę
medyczną do wartości 2 000 000 euro na całym świecie w razie
nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów,
wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca
lub zabiegów neurochirurgicznych. Będziesz miał dostęp do
najlepszych fachowców, którzy pomogą Ci powrócić do zdrowia.

Kogo ubezpieczamy
 Do ubezpieczenia możesz
przystąpić przed ukończeniem
65. roku życia i kontynuować je
nawet do 85. roku życia.
 Możesz również ubezpieczyć
swoje dziecko do 18. roku życia,
aby w razie choroby zapewnić
mu najlepszą opiekę medyczną
i nowoczesne leczenie.

Co obejmuje ubezpieczenie
Zakres ubezpieczenia
Szybka diagnoza

konsultacje lekarzy specjalistów
badania diagnostyczne

Druga opinia medyczna

świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu
(maksymalnie za 60 dni na poważny stan chorobowy)
zakup leków po powrocie do Polski

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą
Śmierć ubezpieczonego

Wysokość
sumy ubezpieczenia

9 konsultacji

zgodnie z OWU

3 000 zł

3 000 zł

zgodnie z OWU
leczenie za granicą RP, podróż lub transport,
zakwaterowanie, repatriacja zwłok

Opieka medyczna
za granicą

Wysokość
świadczenia/limit

zgodnie z OWU
100 euro

2 000 000 euro

50 000 euro
zgodnie z OWU
100 zł

100 zł

Szybka diagnoza
W przypadku podejrzenia poważnego stanu chorobowego możesz
otrzymać pomoc w uzyskaniu diagnozy w kraju. Zyskujesz dostęp
do konsultacji lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych.

2 mln euro

tyle przysługuje Ci w ramach opieki
medycznej za granicą w ciągu całego
okresu ubezpieczenia

Druga opinia medyczna
W przypadku zdiagnozowania
poważnego stanu chorobowego
możemy, jeśli taka będzie Twoja
decyzja, zorganizować i pokryć
koszty przygotowania raportu na
temat Twojego stanu zdrowia.
Druga opinia medyczna, dotycząca
postawionej Ci diagnozy, będzie
opracowana przez zagranicznego
eksperta medycznego i będzie
zawierała również propozycję
dalszego leczenia. Opinia zostanie
przygotowana w języku polskim.

diagnoza

raport drugiej opinii

organizacja i pokrycie
kosztów leczenia za granicą

Będziesz miał większą pewność,
że Twoja diagnoza jest prawidłowa,
a plan leczenia optymalny.
organizacja i pokrycie
kosztów podróży

Opieka medyczna za granicą
Następnie przygotujemy dla Ciebie miejsce w placówce medycznej
za granicą i zorganizujemy cały proces leczenia:
 podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla
osoby towarzyszącej lub dawcy organu),

organizacja i pokrycie
kosztów zakwaterowania

 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.

świadczenie pieniężne za każdy
dzień pobytu w szpitalu za granicą

Zyskasz możliwość leczenia w renomowanej placówce za
granicą, dobranej na podstawie analizy Twojego przypadku.

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą
Od swojego lekarza, prowadzącego leczenie za granicą, otrzymasz
wytyczne, jak kontrolować stan swojego zdrowia, np. jakie badania
i kiedy przeprowadzać, jakie leki przyjmować. Sam zdecydujesz,
czy kontrolę chcesz realizować za granicą, czy w Polsce. Jeśli
wybierzesz Polskę, to zwrócimy Ci koszty realizacji zaleceń
pokontrolnych. Jeśli kontrola będzie realizowana za granicą, to
w ramach ubezpieczenia zorganizujemy ją i pokryjemy jej koszty.

zwrot kosztów leków
zakupionych w Polsce

opieka kontrolna
po leczeniu za granicą
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Ten materiał ma charakter reklamowy. Ubezpieczycielem jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z leczeniem za granicą
Medycyna bez Granic (indeks GNFBD/21/01/01) dostępnych na stronie www.axa.pl.

