
Czy masz pewność, że w razie choroby publiczna służba zdrowia zapewni Ci odpowiednią opiekę? Czy w razie cho-
roby chcesz mieć możliwość skorzystania w jak najkrótszym czasie z konsultacji specjalistycznych? Czy w przypadku 
pogorszenia stanu zdrowia liczysz na dostęp do badań pozwalających na szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie 
leczenia? 

Pakiet Zdrowotny to ubezpieczenie, które w przypadku problemów zdrowotnych zapewnia dostęp do lekarzy, badań 
oraz rehabilitacji. Zostało stworzone z myślą o Twoim komforcie. To pomoc dla Ciebie i Twoich najbliższych:

Wygodny dostęp do profesjonalnej  
opieki medycznej to podstawa

Forma rodzinna

podstawowa opieka lekarska

konsultacje lekarzy specjalistów

opieka pielęgniarska

zabiegi ambulatoryjne

prowadzenie ciąży

wizyty domowe 24/7

badania laboratoryjne

badania radiologiczne 

badania endoskopowe

badania czynnościowe

rehabilitacja

szczepienia

opieka stomatologiczna

coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka

Ochrona z Plusem – Pakiet Zdrowotny 
dla Klienta indywidualnego

Materiał reklamowy

Forma indywidualna

DZIECKO

Dziecko

Ja Ja Małżonek / Partner

Dziecko / Dzieci

albo

+

+



Szczegóły dotyczące ubezpieczenia, między innymi sumy ubezpieczenia, limity świadczeń oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
Towarzystwa, zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem oraz w ogólnych warunkach dodatkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego, rozszerzającego zakres umowy podstawowej, dostępnych na axa.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozu-
mieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, axa.pl 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS , Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości 87
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Pakiet Zdrowotny w przypadku problemów ze zdrowiem będzie pomocą dla Ciebie i Twoich najbliższych. To wsparcie 
zapewniające dostęp do lekarzy, badań oraz rehabilitacji w jak najkrótszym czasie. Usługi medyczne wykonywane są 
w placówkach Lux Med oraz placówkach współpracujących na terenie całego kraju. Grupa Lux Med zatrudnia wyso-
kiej klasy specjalistów, dzięki czemu jest w stanie sprostać Twoim wymaganiom i zaoferować profesjonalną pomoc.

Proponujemy dwa warianty ubezpieczenia zdrowotnego – zapoznaj się z zakresem świadczeń.

Ochrona z Plusem – Pakiet Zdrowotny  
dla Klienta indywidualnego

Zakres świadczeń zdrowotnych Wariant 
Podstawowy

Wariant 
Rozszerzony

Podstawowa opieka lekarska  
(wizyta realizowana w ciągu 24 godzin)

Konsultacje lekarzy specjalistów  
(wizyta realizowana w ciągu 5 dni roboczych) 6 specjalistów 21 specjalistów

Konsultacje profesorskie

Coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka

Zabiegowa opieka pielęgniarska

Domowa opieka pielęgniarska

Zabiegi ambulatoryjne

Prowadzenie ciąży

Wizyty domowe 24/7
(zasięg terytorialny wizyt domowych wskazany jest w tabeli miejscowości 
znajdującej się na stronie internetowej Partnera Medycznego)

Badania laboratoryjne

Badania radiologiczne

Badania endoskopowe

Badania czynnościowe

Rehabilitacja

Szczepienia

Opieka stomatologiczna  
(obejmuje profilaktyczny przegląd stomatologiczny oraz zdjęcie RTG zęba)

Śmierć Ubezpieczonego
Wysokość sumy ubezpieczenia

100 zł


