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AXA na świecie
 
To jedna z największych grup finansowych na świecie, której dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stałej 
obecności na międzynarodowych rynkach zaufały już 103 miliony klientów w 59 krajach.

Best Doctors® 
Best Doctors® to międzynarodowa instytucja założona w 1989 r. przez lekarzy Harvard Medical School. 
Z jej usług korzysta już 30 milionów klientów na całym świecie. Od ponad 25 lat dostarcza usługi medyczne 
dzięki współpracy z 53 000 lekarzy i ekspertów ponad 450 specjalizacji.

1,3 bln
euro aktywów 
w zarządzaniu

5,1 mld euro
zysku z działalności 

podstawowej
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103
  miliony klientów

161 000
pracowników 

i przedstawicieli

1. miejsce 
w Interbrand 

w kategorii firm 
ubezpieczeniowych 

– rankingu najbardziej 
wartościowych marek 

na świecie

59
krajów

ubezpieczenia

Twoje zdrowie 
w rękach 
światowych 
ekspertów

Medycyna bez granic 
Best Doctors®

Kod dokumentu: 
871_1116



W poważnej chorobie najważ-
niejsze jest, aby być pod opieką 
najlepszych lekarzy i mieć do-
stęp do zaplecza medycznego na 
najwyższym poziomie.

Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Best 

Doctors® zapewni Ci opiekę medyczną na ca-

łym świecie, na najwyższym poziomie, w razie 

poważnego stanu chorobowego: nowotworu, 

przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu 

narządów, wszczepienia by-passów, operacji 

naprawczej zastawki serca lub zabiegów neu-

rochirurgicznych.

Ochroną ubezpieczeniową możesz być objęty 

nawet do 85. roku życia.

Oferujemy Ci dostęp do najlepszych fachow-

ców, którzy pomogą Ci powrócić do zdrowia.



Medycyna bez granic – Best Doctors®to wsparcie 
na każdym etapie leczenia

W przypadku zdiagnozowania wymienionego wcześniej poważnego 
stanu chorobowego zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania 
raportu na temat Twojego stanu zdrowia. Opracowana przez zagra-
nicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej Ci dia-
gnozy będzie zawierać również propozycję dalszego leczenia. Opinia 
zostanie przygotowana w języku polskim. 

Będziesz miał większą pewność, że Twoja diagnoza jest prawidłowa, 
a plan leczenia optymalny.

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),

   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.

Zyskasz możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą, 
dobranej w oparciu o analizę Twojego przypadku.

Po leczeniu za granicą nadal będziemy Cię wspierać na drodze do 
zdrowia. Będąc już w kraju, możesz korzystać bezgotówkowo lub na 
zasadzie refundacji z usług medycznych. W ramach limitu wynoszące-
go 50 000 zł możesz m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, 
korzystać z RTG, USG czy tomografu. Do Twojej dyspozycji są również 
lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Zyskasz dostęp do świadczeń ambulatoryjnych po powrocie do 
Polski w ramach kontynuacji leczenia.

Druga opinia medyczna

Opieka medyczna za granicą

Opieka ambulatoryjna w Polsce

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i służy jedynie 
celom informacyjnym. Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowie-
dzialności Towarzystwa określone są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie 
Ochrona z Plusem, dostępnych pod adresem: www.axa.pl



Jak działa ubezpieczenie?

raport drugiej opinii

organizacja i pokrycie kosztów 
leczenia za granicą

organizacja i pokrycie 
kosztów podróży

organizacja 
i pokrycie 

kosztów 
zakwaterowania

świadczenie pieniężne 
za każdy dzień pobytu 
w szpitalu za granicą

zwrot kosztów leków 
zakupionych w Polsce

dostęp do świadczeń 
ambulatoryjnych w Polsce

Medycyna bez granic 
Best Doctors®

1 mln euro 
tyle przysługuje Ci w ramach Opieki medycznej za granicą 

w ciągu roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

2 mln euro 
tyle przysługuje Ci w ramach Opieki medycznej za granicą 

w ciągu całego okresu ubezpieczenia

50 tys. zł 
do tej kwoty skorzystasz z usług ambulatoryjnych 

w Polsce po leczeniu za granicą



  Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej niż do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubez-

pieczony ukończył 85. rok życia, z wyłączeniem świadczeń Opieki ambulatoryjnej w RP,  które 

są realizowane do ukończenia przez Ubezpieczonego 65. roku życia.

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

  poważnych stanów chorobowych zdiagnozowanych, rozpoznanych lub leczonych oraz któ-

rych objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 10 lat przed dniem rozpo-

częcia ochrony ubezpieczeniowej oraz

  poważnych stanów chorobowych spowodowanych chorobą zdiagnozowaną, rozpoznaną lub 

leczoną lub której objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 10 lat poprze-

dzających rozpoczęcie ochrony, o którą Towarzystwo zapytywało w oświadczeniu medycznym.

  Odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona w okresie 6 miesięcy liczonych od daty przystą-

pienia do ubezpieczenia, co oznacza, że w okresie tym Towarzystwo nie ponosi odpowiedzial-

ności w związku z poważnym stanem chorobowym, który został zdiagnozowany, rozpoznany lub 

leczony lub którego objawy zostały po raz pierwszy zdiagnozowane, rozpoznane lub leczone 

Zależy nam na tym, aby warunki ubezpieczenia były jak najbardziej czytelne 
i zrozumiałe, a decyzja o przystąpieniu do ubezpieczenia w pełni świadoma, 
dlatego poniżej opisujemy najważniejsze ograniczenia, na które należy zwrócić 
szczególną uwagę przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Pozostałe wyłącze-
nia ujęte są w warunkach umowy.

Zakres ubezpieczenia Wysokość 
świadczenia/limit

Suma ubezpieczenia
Kwota będąca podstawą do ustalenia 

wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia

Ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego 100 zł 100 zł

Medycyna bez granic
Best Doctors 
dla Ubezpieczonego

Druga opinia medyczna zgodnie z OWUD

2 000 000 euro – suma ubezpieczenia 
na cały okres ubezpieczenia

Limity: 1 000 000 euro na rok 
obowiązywania ochrony 

Opieka medyczna 
za granicą

Leczenie za granicą RP zgodnie z OWUD

Podróż lub transport zgodnie z OWUD

Zakwaterowanie zgodnie z OWUD

Repatriacja zwłok zgodnie z OWUD

Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu 
Maksymalnie za 60 dni na poważny stan chorobowy 100 euro

Zakup leków po powrocie do RP 50 000 euro

Opieka ambulatoryjna w RP 50 000 zł 50 000 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA: 41 ZŁ
SKŁADKA MIESIĘCZNA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18. ROK ŻYCIA: 97 ZŁ
Składka miesięczna za Ubezpieczonego po rocznicy polisy następującej po ukończeniu przez niego 65. roku życia wynosi 151 zł.
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w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem po-

ważnych stanów chorobowych, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał 

miejsce w tym okresie.

  Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za organizację i pokrycie kosztów leczenia za gra-

nicą RP poważnego stanu chorobowego Ubezpieczonego, jeżeli w momencie rozpoznania po-

ważnego stanu chorobowego Ubezpieczony nie spełnił którejkolwiek z poniższych przesłanek: 

posiadał stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz przebywał na terytorium RP przez 

okres dłuższy niż 183 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, chyba że powodem pobytu poza 

terytorium RP było korzystanie ze świadczeń w ramach Pakietu Medycyna bez granic – Best 

Doctors.

Pam ię t a j :   Ogólne warunki ubezpieczenia na 
życie Ochrona z Plusem zawierają szczegółowe 
zasady oferowania przez Towarzystwo ochrony 
ubezpieczeniowej. Zapoznaj się z nimi. Powyższe 
wyłączenia stanowią jedynie niektóre z wyłączeń 
i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa.

!



W każdym momencie po zawarciu umowy ubezpieczenia możesz z niej zrezygnować, 
składając oświadczenie o rezygnacji lub nie opłacając składki w należnej wysokości 
i w wymaganym terminie.

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim 
dniem miesiąca, za który została opłacona ostatnia składka.

TAK

wypełnij i podpisz
wniosek

wpłać składkę 
na rachunek

a po weryfikacji 
dokumentacji...

...otrzymasz 
od AXA polisę

1.  Składkę płaci się miesięcznie. 2.  Składka jest płatna z góry do ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia 
ochrony ubezpieczeniowej.

4.  Dane do przelewu:
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

3.  Składkę wpłacasz na przeznaczony dla 
Ciebie numer rachunku bankowego

mBank
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Numer rachunku bankowego

zadzwoń na infolinię AXA: 

22 555 00 00* lub 801 200 200** 
napisz: 
ubezpieczenie@axa.pl

wejdź na stronę: 

www.axabenefit.pl 

potrzebujesz
więcej 
informacji
na temat 
ubezpieczenia, 
zgłaszania 
świadczeń:

planujesz
zakupy i chcesz 
uzyskać 
atrakcyjne 
zniżki: 

Twoje ubezpieczenie – najważniejsze informacje

  Jak przystąpić do ubezpieczenia?

  W jaki sposób opłaca się składkę?

  Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia?

  Najważniejsze kontakty

* połączenie jak za jeden impuls, zgodnie z taryfą operatora, niezależnie od długości rozmowy

** koszt połączenia według taryf poszczególnych operatorów telefonicznych
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