
 

Zdrowie mojego dziecka  

jest dla mnie najważniejsze 

 

 

 

 

Czy masz pewność, że jeśli Twoje dziecko poważnie zachoruje publiczna służba zdrowia 

zapewni mu opiekę? Czy w razie wypadku Twoje dziecko ma zagwarantowaną rehabilitację? 

Czy wiesz, jak długo trzeba na nią czekać? Już dziś pomyśl o zabezpieczeniu Twojego 

dziecka. Ubezpieczenie zapewni Ci finansowe wsparcie w przypadku pobytu w szpitalu i 

poważnego zachorowania, dodatkowo gwarantując szybki dostęp do lekarzy specjalistów 

czy rehabilitacji w zakresie zdarzeń wskazanych w dokumentacji ubezpieczeniowej. 

Proponujemy Ci pakiet Moje Dziecko, w którym za jedną składkę obejmujemy ochroną 

wszystkie Twoje dzieci w zakresie przedstawionym na drugiej stronie. 

 



Zakres ochrony ubezpieczeniowej Świadczenie 

Poważne zachorowania dziecka 
ubezpieczonego: 
- nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami 
- niewydolnośd nerek 
- niewydolnośd wątroby 
- cukrzyca 
- dystrofia mięśniowa 
- guzy śródczaszkowe 
- śpiączka 
- sepsa 
- inwazyjna choroba pneumokokowi 
- zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych 

 
 
 
 

30 000 zł 

Konsultacje specjalistyczne po zdiagnozowaniu poważnego 
zachorowania dziecka 

30 wizyt w ciągu roku 

Pobyt dziecka w 
szpitalu (działa na całym 

świecie) o ile pobyt trwał co 
najmniej: 
1dzieo w wyniku NW 
7  dni w wyniku choroby 
 
Pobyt w szpitalu dotyczy dzieci 
które ukooczyły 3 rok życia 

1-14 dni wskutek NW 100 zł za dzieo 

1-14 dni wskutek choroby 60 zł za dzieo 

15- 180 dni wskutek NW 50 Zł za dzieo 

15-30 dni wskutek choroby 50 zł za dzieo 

Śmierd ubezpieczonego 100 zł 

 
 
 
 
Świadczenia opiekuocze dla 
dziecka ubezpieczonego oraz dla 
wszystkich członków rodziny 
ubezpieczonego 
 
Suma ta może byd 
wykorzystywana wielokrotnie 
pod warunkiem że odnosi się do 
różnych zdarzeo 
ubezpieczeniowych 

Transport medyczny z osobą 
bliską do lub z lub pomiędzy 
szpitalami 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3000 zł 

Łóżko szpitalne dla opiekuna 
dziecka 

Korepetycje dla dziecka 

Rehabilitacja 

Wypożyczenie lub zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego , pokrycie 
kosztów transportu  

Dostarczenie do miejsca pobytu 
leków przepisanych przez 
lekarza 

Wizyta lekarska w następstwie 
wypadku 

Wizyta pielęgniarska w 
następstwie wypadku 

Pomoc psychologa 

Całodobowa infolinia medyczna 
 

Program rabatowy AXA Benefit 
 

TAK 

 
Miesięczna składka za wszystkie dzieci  

 
25 zł 

 


