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Drogi Kliencie!

Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik „Co to dla 
Ciebie oznacza?”, zawierający czytelne podsumowanie najistotniejszych zagadnień. 

Pragniemy, abyś był w pełni usatysfakcjonowany posiadanym ubezpieczeniem.

Mamy nadzieję, że dokument ten pozwoli Ci uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na 
Twoje pytania. Jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące warunków 
ubezpieczenia, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub zadzwoń na infolinię pod numer: 

801 707 200

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny („OWU”) stosuje się do umów grupowego 
ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny zawieranych przez AXA z Ubezpieczającymi.
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I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny

Postanowienia ogólne

§ 1 Niniejsze Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny, zwane 
dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia na życie zawieranych pomiędzy AXA Życie 
Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., zwanym dalej AXA, a Ubezpieczającym.

Umowa ubezpieczenia

Warunki zawartej przez Ciebie umowy ubezpieczenia 
określone są nie tylko w OWU, ale również 
w innych dokumentach składających się na umowę 
ubezpieczenia.

§ 2 Na treść umowy ubezpieczenia składają się następujące dokumenty: wniosek 
ubezpieczeniowy, OWU, polisa, świadectwo uczestnictwa, deklaracja uczestnictwa oraz 
każdy inny dokument złożony w AXA przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, który 
został zaakceptowany przez AXA jako część umowy ubezpieczenia.

Co AXA ubezpiecza i za co odpowiada?

Ubezpieczenie zapewnia Twoim pracownikom 
i ich bliskim szeroki wachlarz usług medycznych, 
niezbędnych w przypadku wystąpienia problemów ze 
zdrowiem. Zakres świadczeń zależy od wybranego 
wariantu ubezpieczenia, a ich szczegółowy wykaz 
znajduje się w załącznikach do OWU.

Jeżeli Twój pracownik będzie zainteresowany 
rozszerzeniem ubezpieczenia na członków swojej 
rodziny, wówczas każdy z nich objęty zostanie tym 
samym wariantem.

Aktualny wykaz placówek medycznych dostępny 
jest na stronie www.axazdrowie.pl lub pod numerem 
telefonu infolinii 801 707 200.

§ 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia w formie indywidualnej jest życie i zdrowie 
Ubezpieczonego Głównego.

2. Przedmiotem ubezpieczenia w formie innej niż indywidualna jest:

1) życie i zdrowie Ubezpieczonego Głównego oraz
2) zdrowie Ubezpieczonych.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego Głównego w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz – w zależności od wybranego zakresu 
ochrony:

1) pokrycie kosztów opieki ambulatoryjnej realizowanej w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej w placówkach medycznych należących do sieci Operatora AXA, 
zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia, oraz świadczenia assistance; 

2) pokrycie kosztów opieki szpitalnej realizowanej w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej w placówkach medycznych należących do sieci Operatora AXA, 
zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia, oraz świadczenia assistance. 

4. W przypadku formy ubezpieczenia innej niż indywidualna dla wszystkich 
Ubezpieczonych zgłoszonych przez danego Ubezpieczonego Głównego określony jest 
ten sam wariant ubezpieczenia. 

5. Świadczenia zdrowotne realizowane są przez placówki medyczne należące do sieci 
Operatora AXA, których aktualny wykaz znajduje na stronie www.axazdrowie.pl. 
Informacje o aktualnym wykazie placówek medycznych, należących do sieci 
Operatora AXA, Ubezpieczony może także uzyskać pod numerem wskazanym na 
karcie ubezpieczenia zdrowotnego.

6. W przypadku umów ubezpieczenia zawartych przez klienta korporacyjnego zakres 
ubezpieczenia może zostać rozszerzony o udostępnienie Ubezpieczonemu Głównemu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. 

W  jaki sposób zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Podstawą zawarcia umowy jest wypełniony przez 
Ciebie wniosek.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć:
–  deklaracje uczestnictwa Twoich pracowników,

§ 4 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie złożonego przez Ubezpieczającego 
poprawnie wypełnionego pisemnego wniosku na formularzu AXA, stanowiącego 
ofertę zawarcia umowy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczający zobowiązany jest:

1) załączyć deklaracje uczestnictwa osób przystępujących do umowy ubezpieczenia 
oraz inne określone przez AXA dokumenty niezbędne do zawarcia umowy 
ubezpieczenia i objęcia Ubezpieczonych ochroną ubezpieczeniową, oraz 
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–  potwierdzenia opłacenia składki za wszystkich 
Ubezpieczonych

oraz
przesłać w formie elektronicznej wykaz osób 
przystępujących do ubezpieczenia. 

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty powinny zostać 
złożone najpóźniej na 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Możesz być poproszony o uzupełnienie wniosku lub 
sporządzenie nowego, w sytuacji gdy wniosek jest 
niekompletny lub został wypełniony nieprawidłowo.

AXA może również nie zaakceptować Twojego 
wniosku. 

W przypadku akceptacji wniosku AXA przekaże 
Ci dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją na 
temat wymaganej liczby uprawnionych pracowników 
niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia 
w zależności od wielkości fi rmy (szczegóły 
w ustępach 7 i 8).

2) przesłać drogą elektroniczną na wskazany przez AXA adres poczty elektronicznej 
listę osób przystępujących do umowy ubezpieczenia, w formie poprawnie 
wypełnionego, według wzoru wskazanego przez AXA, pliku elektronicznego;

3) załączyć potwierdzenie opłacenia składki łącznej za osoby przystępujące do 
ubezpieczenia.

3. Ubezpieczający jest zobowiązany do złożenia w AXA wniosku i załączników, o których 
mowa w ust. 2, oraz przesłania poprawnie wypełnionego pliku elektronicznego 
najpóźniej na 10 dni roboczych przed wnioskowaną datą rozpoczęcia ochrony.

4. Jeżeli wniosek ubezpieczeniowy został wypełniony nieprawidłowo lub jest 
niekompletny, Ubezpieczający jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku bądź do 
sporządzenia nowego wniosku w terminie określonym przez AXA.

5. AXA może nie zaakceptować wniosku ubezpieczeniowego i odmówić zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

6. W przypadku akceptacji wniosku AXA:

1) informuje Ubezpieczającego o akceptacji wniosku oraz dacie rozpoczęcia 
ochrony;

2) wystawia polisę i wysyła ją do Ubezpieczającego.

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, umowa ubezpieczenia może zostać 
zawarta tylko wtedy, gdy przystępuje do niej co najmniej 75% osób, które łączy 
z Ubezpieczającym stosunek prawny, o którym mowa w polisie lub dokumencie 
umowy ubezpieczenia, jeżeli liczba Ubezpieczonych Głównych jest większa niż 5 
i mniejsza niż 16.

8. Jeżeli Ubezpieczający jest klientem korporacyjnym umowa ubezpieczenia może 
zostać zawarta tylko wtedy, gdy przystępuje do niej więcej niż 50% osób, które łączy 
z Ubezpieczającym stosunek prawny, o którym mowa w polisie lub dokumencie 
umowy ubezpieczenia, nie mniej niż 10 Ubezpieczonych Głównych.

W ramach jednej umowy istnieje możliwość 
wyodrębnienia podgrup. 

§ 5 1.  W ramach jednej umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo do wyodrębnienia 
podgrup Ubezpieczonych Głównych.

2.  AXA może wymagać, aby Ubezpieczeni zgłaszani do danej podgrupy wypełnili ankiety 
medyczne lub dostarczyli dodatkową dokumentację medyczną.

3.  Po przeanalizowaniu ankiet medycznych oraz dokumentacji medycznej AXA wyraża 
zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową lub odmawia zgody na przystąpienie 
poszczególnych osób do ubezpieczenia oraz wskazuje datę rozpoczęcia ochrony.

Na jaki czas zawierana jest umowa ubezpieczenia i w jaki sposób ulega przedłużeniu?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 1 rok 
i automatycznie przedłużana, jeżeli Ty lub AXA nie 
złożycie oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy. 

Warunki umowy ubezpieczenia nie zmieniają się 
od zawarcia umowy ubezpieczenia aż do rocznicy 
polisy, bez względu na zmianę liczby Ubezpieczonych 
w ciągu roku polisy.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany przedłużeniem 
ubezpieczenia, wystarczy że złożysz pisemne 
oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy najpóźniej 
na 30 dni przed rocznicą polisy. W takim przypadku 
umowa zostanie rozwiązana w ostatnim dniu roku 
polisy.

30 dni przed rocznicą polisy AXA może 
zaproponować Ci zmianę warunków ubezpieczenia. 
Jeżeli się na nią nie zgadzasz, w ciągu 14 
dni możesz przesłać do AXA oświadczenie 
o niewyrażeniu zgody na zmianę warunków. 
Wówczas Twoja umowa będzie rozwiązana 
w ostatnim dniu roku polisy.

Brak złożenia powyższego oświadczenia oznacza 
przedłużenie umowy ubezpieczenia na kolejny rok 
na nowych warunkach.
Pamiętaj, że wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia 
muszą być potwierdzone przez AXA na piśmie. 

Z ust. 9 dowiesz się, co się stanie, jeżeli Twój 
pracownik nie upoważnił Cię do wyrażania w jego 
imieniu zgody na zmiany w ubezpieczeniu.

§ 6 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, licząc od daty początku 
ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia, 
pod warunkiem że Ubezpieczający wpłaci w terminie pierwszą składkę łączną. 

2. Warunki umowy ubezpieczenia obowiązujące w dniu zawarcia umowy nie ulegają 
zmianie do rocznicy polisy, bez względu na zmiany liczby Ubezpieczonych w ciągu roku 
polisy.

3. Umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na kolejny roczny okres na tych samych 
warunkach, jeżeli żadna ze Stron nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 lub 
ust. 8.

4. Zarówno Ubezpieczający, jak i AXA mają prawo, najpóźniej na 30 dni przed rocznicą 
polisy, złożyć pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia.

5. W przypadku skorzystania z powyższego prawa przez którąkolwiek ze Stron umowa 
ubezpieczenia rozwiązuje się w ostatnim dniu roku polisy.

Zmiana warunków umowy ubezpieczenia
6. W rocznicę polisy AXA może zaproponować zmianę warunków umowy ubezpieczenia.

7. O zmianie warunków umowy ubezpieczenia na kolejny rok polisy AXA poinformuje 
Ubezpieczającego na piśmie, nie później niż 30 dni przed rocznicą polisy, wyznaczając 
Ubezpieczającemu 14-dniowy termin na zgłoszenie sprzeciwu.

8 Jeżeli Ubezpieczający, w terminie o którym mowa w ust. 7, nie złoży pisemnego 
oświadczenia o niewyrażeniu zgody na proponowane przez AXA warunki ubezpieczenia, 
umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na nowych warunkach. Jeśli zaś 
Ubezpieczający złoży takie oświadczenie w terminie, o którym mowa w ust. 7, umowa 
ubezpieczenia rozwiązuje się w ostatnim dniu roku polisy.

9. Jeżeli Ubezpieczony Główny nie upoważnił Ubezpieczającego do wyrażania w jego 
imieniu zgody na zmiany w umowie ubezpieczenia, to w przypadku zaproponowania 
przez AXA zmiany warunków, jeśli AXA nie otrzymała zgody Ubezpieczonego Głównego 
na nowe warunki, umowa ubezpieczenia nie ulega wobec niego przedłużeniu i jego 
ochrona ubezpieczeniowa wygasa w ostatnim dniu roku polisy. Jeśli jednak najpóźniej 
na 15 dni przed końcem roku polisy Ubezpieczony Główny przekaże Ubezpieczającemu 
pisemną zgodę na proponowane warunki, a Ubezpieczający przekaże ją w tym 
terminie AXA, umowa ubezpieczenia ulegnie wobec niego przedłużeniu. 
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W jakim czasie trwa odpowiedzialność AXA?

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
wskazana jest na świadectwie uczestnictwa. 
Warunkiem jej rozpoczęcia jest opłacenie przez 
Ciebie składki za wszystkich Ubezpieczonych.

W przypadkach wskazanych w kolumnie obok AXA 
przestaje udzielać ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 7 Początek ochrony ubezpieczeniowej 
1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia w stosunku do każdego 

Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu wskazanym w świadectwie uczestnictwa, 
pod warunkiem opłacenia pierwszej składki łącznej w całości.

Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia w stosunku do wszystkich 

Ubezpieczonych wygasa:

1) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia;
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia w stosunku do danego 
Ubezpieczonego wygasa:

1) z dniem śmierci danego Ubezpieczonego;
2) z ostatnim dniem roku polisy, w którym dany Ubezpieczony będący dzieckiem 

ukończył 25. rok życia;
3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego Głównego: z dniem śmierci Ubezpieczonego 

Głównego – w stosunku do Ubezpieczonego Głównego, a w stosunku do 
wskazanych przez niego Ubezpieczonych – w ostatnim dniu okresu, za który 
została opłacona składka;

4) w przypadku otrzymania przez AXA od Ubezpieczającego informacji o rezygnacji 
Ubezpieczonego Głównego z ochrony ubezpieczeniowej: w ostatnim dniu okresu, 
za który została opłacona składka – w stosunku do Ubezpieczonego Głównego 
i wskazanych przez niego Ubezpieczonych;

5) wskutek rozwiązania stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego Głównego 
z Ubezpieczającym: z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym 
rozwiązany został lub wygasł stosunek prawny, łączący Ubezpieczonego Głównego 
z Ubezpieczającym, określony w polisie lub umowie ubezpieczenia, ale nie 
wcześniej niż w ostatnim dniu okresu, za który została opłacona składka.

4. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego w okresie 
obowiązywania umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 
zapłacenia składki za okres, w którym AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 
W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego 
Ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, składka wpłacona 
za okres, w którym AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej, nie podlega zwrotowi.

II. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA
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W jaki sposób można przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczony może przystąpić do ubezpieczenia 
poprzez podpisanie i złożenie deklaracji uczestnictwa. 
Do ubezpieczenia nie mogą jednak przystąpić osoby, 
które w dniu podpisania deklaracji przebywają:
–  na zwolnieniu lekarskim,
–  w szpitalu,
–  w domu opieki społecznej lub hospicjum.

Pracownik wskazuje w deklaracji uczestnictwa 
osoby, które razem z nim przystępują do 
ubezpieczenia.

W tym miejscu (w ust. 2) opisujemy warunki, jakie 
musisz spełnić, aby Twoi pracownicy i ich rodziny 
mogli przystąpić do ubezpieczenia.

AXA może wymagać również wypełnienia 
przez Ubezpieczonych ankiet medycznych 
lub dostarczenia dodatkowej dokumentacji 
medycznej, na podstawie których podjęta zostanie 
decyzja o zgodzie lub odmowie przystąpienia do 
ubezpieczenia.

§ 8 1. Osoba może przystąpić do umowy ubezpieczenia jako Ubezpieczony, pod warunkiem 
że w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa przez Ubezpieczonego Głównego:

1) nie przebywa na zwolnieniu lekarskim;
2) nie jest hospitalizowana;
3) nie jest pensjonariuszem domu opieki społecznej lub hospicjum. 

  W przypadku wyboru formy innej niż indywidualna Ubezpieczony Główny w deklaracji 
uczestnictwa wskazuje osoby, które wraz z nim przystępują jako Ubezpieczeni.

2. Warunkiem przystąpienia Ubezpieczonego Głównego do umowy ubezpieczenia jest:

1) opłacenie przez Ubezpieczającego składki należnej za danego Ubezpieczonego 
oraz 

2) przekazanie AXA przez Ubezpieczającego poprawnie wypełnionych deklaracji 
uczestnictwa osób przystępujących do ubezpieczenia oraz innych określonych 
przez AXA dokumentów niezbędnych do objęcia ochroną ubezpieczeniową;

3) przesłanie drogą elektroniczną na wskazany przez AXA adres poczty 
elektronicznej listy osób przystępujących do umowy ubezpieczenia, w formie 
poprawnie wypełnionego, według wzoru wskazanego przez AXA, pliku 
elektronicznego.

3. AXA może wymagać od osób przystępujących do ubezpieczenia, aby wypełniły ankietę 
medyczną lub dostarczyły dodatkową dokumentację medyczną.

4. Po przeanalizowaniu ankiet medycznych oraz dokumentacji medycznej AXA wyraża 
zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową oraz wskazuje datę rozpoczęcia ochrony 
lub odmawia zgody na przystąpienie poszczególnych osób do ubezpieczenia, lub 
proponuje zakres ubezpieczenia inny niż wnioskowany.

5. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania dokumentów, o których mowa 
w ust. 2 i 3, najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą początku wnioskowanego 
okresu ochrony.

6. Ubezpieczony, wobec którego ochrona wygasła, może ponownie przystąpić do umowy 
ubezpieczenia tylko raz – w dowolną rocznicę polisy. 
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W jaki sposób można dokonać zmian w ubezpieczeniu?

W każdą rocznicę polisy możesz dokonać zmiany 
częstotliwości opłacania składki, formy, wariantu, 
zakresu ubezpieczenia lub zmiany partnera 
wskazanego przez Ubezpieczonego.

Zmiany te są realizowane na podstawie pisemnych 
wniosków złożonych przez Ubezpieczającego.

Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą formy, wariantu, 
zakresu ubezpieczenia, złóż w AXA pisemny wniosek 
najpóźniej na 30 dni przed rocznicą polisy oraz opłać 
składkę łączną za kolejny okres ochrony.

W przypadku rozszerzenia ochrony na członków 
rodziny AXA może wymagać wypełnienia, przez 
wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia, 
ankiet medycznych lub dostarczenia dodatkowej 
dokumentacji medycznej.

Na podstawie ankiet i dokumentacji medycznej, 
o ile są one niezbędne, AXA podejmuje decyzję 
o przystąpieniu lub odmowie przystąpienia do 
ubezpieczenia danej osoby.

§ 9 1. Zmiana częstotliwości opłacania składki, formy, wariantu, zakresu ubezpieczenia lub 
wskazanie nowego partnera możliwe są w każdą rocznicę polisy.

2. AXA dokonuje zmiany:

1) częstotliwości opłacania składki lub wariantu ubezpieczenia – na podstawie 
pisemnego wniosku Ubezpieczającego;

2) formy ubezpieczenia – na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczonego 
Głównego, złożonego AXA za pośrednictwem Ubezpieczającego na formularzu 
wymaganym przez AXA;

3) partnera – na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczonego Głównego, 
złożonego AXA za pośrednictwem Ubezpieczającego na formularzu wymaganym 
przez AXA;

4) zakresu ubezpieczenia – na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego 
złożonego na formularzu wymaganym przez AXA.

3. Warunkiem zmiany formy, wariantu lub zakresu ubezpieczenia jest dostarczenie przez 
Ubezpieczającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, najpóźniej na 30 dni przed 
rocznicą polisy oraz opłacenie przez Ubezpieczającego składki łącznej za najbliższy 
okres rozliczeniowy.

4. Zmiana formy ubezpieczenia na inną, obejmującą swym zakresem większą liczbę 
Ubezpieczonych, możliwa jest wyłącznie w rocznicę polisy, pod warunkiem złożenia 
przez Ubezpieczonego Głównego do AXA, za pośrednictwem Ubezpieczającego, 
wniosku o zmianę formy ubezpieczenia, na formularzu wymaganym przez AXA. 

5. AXA może wymagać od Ubezpieczonego wypełnienia i dołączenia do wniosku, 
o którym mowa w ust. 4, ankiety medycznej lub dostarczenia dodatkowej 
dokumentacji medycznej w celu analizy ryzyka ubezpieczeniowego.

6. Po dokonaniu analizy ryzyka ubezpieczeniowego AXA: 

1) wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową lub 
2) odmawia zgody na przystąpienie poszczególnych osób do ubezpieczenia, lub 
3) proponuje Ubezpieczonemu Głównemu formę ubezpieczenia inną niż przez niego 

wnioskowana.

7. AXA określa datę, od której forma ubezpieczenia zostaje zmieniona, na datę możliwie 
najbliższą wskazanej przez Ubezpieczonego Głównego we wniosku o zmianę formy, 
informując o tym Ubezpieczonego Głównego za pośrednictwem Ubezpieczającego. 

III. SKŁADKA
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Wysokość składki zależy od wybranego wariantu 
i formy ubezpieczenia. Jej wysokość określona jest 
w polisie.

Składkę możesz opłacać miesięcznie, kwartalnie, 
półrocznie lub rocznie.

Pamiętaj o terminowym opłacaniu składki łącznej 
zgodnie z wybraną przez Ciebie częstotliwością. 
Składkę wpłacaj na wskazany rachunek bankowy 
AXA.

W tym miejscu wskazujemy, co uznajemy 
za nieopłacenie składki.

§ 10 W jaki sposób ustalana jest wysokość składki?
1. Wysokość składki ustala się na podstawie taryfy składek, obowiązującej w AXA 

w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w dniu jej przedłużenia, 
w szczególności w oparciu o wybrany wariant oraz formę ubezpieczenia.

2. Wysokość składki jest określana w polisie lub w dokumencie umowy ubezpieczenia.

W jaki sposób opłacana jest składka?
3. Ubezpieczający może opłacać składkę łączną z częstotliwością roczną, półroczną, 

kwartalną lub miesięczną, zgodnie z częstotliwością wskazaną we wniosku 
o zawarcie umowy ubezpieczenia i potwierdzoną w polisie.

4. Ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę łączną najpóźniej na 8 dni przed 
rozpoczęciem okresu rozliczeniowego (dzień wymagalności), za który składka 
łączna jest należna. Na 7 dni przed datą wymagalności składki łącznej AXA 
powiadomi Ubezpieczającego o zbliżającym się terminie płatności za pomocą poczty 
elektronicznej, chyba że Ubezpieczający zgłosi AXA ustny bądź pisemny wniosek 
o niepowiadamianie.

5. Składkę łączną uważa się za opłaconą w dniu uznania rachunku bankowego AXA, 
wskazanego jako właściwy do jej opłacania, kwotą wymagalnej składki, nie wcześniej 
jednak niż w dniu wymagalności składki łącznej.

Nieopłacenie składki
6. Składkę łączną uważa się za nieopłaconą, gdy:

1) wysokość składki przekazanej na właściwy rachunek bankowy AXA jest niższa od 
składki należnej za wszystkich Ubezpieczonych znajdujących się na liście osób 
ubezpieczonych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 3);

2) składka nie została przekazana na właściwy rachunek AXA lub
3) składka nie została opłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4.

Zmiana wysokości składki
7. Zmiana wysokości składki łącznej, wynikająca ze zmiany liczby Ubezpieczonych 

objętych ochroną ubezpieczeniową w danym okresie rozliczeniowym, następuje 
pod warunkiem zawiadomienia AXA, w terminie o którym mowa w § 22 ust. 1, 
o zmianach, jakie zaszły w grupie Ubezpieczonych. O ile nie umówiono się inaczej, 
zmiana ta jest skuteczna od kolejnego okresu rozliczeniowego. 
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Prolongata płatności składki

Przysługuje Ci prawo do 1-miesięcznego okresu 
prolongaty płatności składki łącznej.
W tym czasie ochrona ubezpieczeniowa jest nadal 
udzielana. 

§ 11 1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do okresu prolongaty płatności składki łącznej, 
trwającego 1 miesiąc polisy od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, za który 
wymagana jest składka łączna najwcześniej wymagana, w czasie którego AXA ponosi 
odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej, mimo zaległości 
w zapłacie składki łącznej przez Ubezpieczającego.

2. Okres prolongaty płatności składki łącznej liczony jest od pierwszego dnia okresu 
rozliczeniowego, za który wymagana jest składka łączna.

3. Prolongata nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia zaległej wymagalnej 
składki łącznej i nie skutkuje zmianą terminu jej wymagalności.

Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej

Jeżeli z dniem upływu prolongaty nie zostanie 
opłacona składka łączna za okres, w którym AXA 
udzielała ochrony ubezpieczeniowej, wówczas 
ochrona w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych 
ulegnie zawieszeniu.

Po zawieszeniu ochrony AXA ponownie wezwie Cię 
do zapłacenia zaległej składki, z zastrzeżeniem że 
jej nieopłacenie skutkować będzie wypowiedzeniem 
umowy.

W przypadku zapłaty zaległej składki wznowimy 
ochronę ubezpieczeniową począwszy od najbliższego 
miesiąca polisy.

Pamiętaj, że ochrona ubezpieczeniowa może być 
zawieszona tylko raz w roku polisy.

§ 12 1. Odpowiedzialność AXA z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie 
umowy ubezpieczenia ulega zawieszeniu z dniem upływu okresu prolongaty, jeżeli 
w tym terminie Ubezpieczający, pomimo wezwania do zapłaty, nie opłacił składki 
łącznej wymagalnej za okres, w którym AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

2. Po zawieszeniu ochrony zgodnie z ust. 1, Ubezpieczający zostanie ponownie wezwany 
do uiszczenia zaległej składki łącznej (pomniejszonej o składkę za okres, w którym 
ochrona została zawieszona – w przypadku umowy ubezpieczenia, w której składka 
łączna jest opłacana z częstotliwością inną niż miesięczna), tym razem pod rygorem 
uznania umowy ubezpieczenia za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego. 

3. Jeśli Ubezpieczający w terminie wskazanym przez AXA nie zapłaci kwoty wskazanej 
w wezwaniu, umowa ubezpieczenia zostanie uznana za wypowiedzianą przez 
Ubezpieczającego. 

4. Jeśli Ubezpieczający w terminie wskazanym przez AXA zapłaci kwotę wskazaną 
w wezwaniu do zapłaty, okres zawieszenia ochrony zakończy się począwszy od 
najbliższego miesiąca polisy po zapłaceniu należnej składki łącznej i ochrona 
ubezpieczeniowa ulegnie wznowieniu.

5. Ubezpieczający ma prawo do zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie raz 
w roku polisy. 

6. Jeżeli po wznowieniu ochrony ubezpieczeniowej w trybie określonym w ust. 4, 
Ubezpieczający w tym samym roku polisy ponownie, po upływie okresu prolongaty, 
pomimo wezwania do zapłaty, nie uiści zaległej składki łącznej, umowa ubezpieczenia 
zostanie uznana za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego. 

7. AXA w wezwaniach kierowanych do Ubezpieczającego określa termin do zapłaty, nie 
krótszy niż 7 dni.

IV. ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE
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Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego Głównego

W tej części wyjaśniamy, co stanowi świadczenie 
z tytułu śmierci Ubezpieczonego Głównego oraz 
komu i w jakich okolicznościach świadczenie 
zostanie wypłacone.

§ 13 1. Świadczenie ubezpieczeniowe stanowi wskazana w świadectwie uczestnictwa suma 
ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego Głównego.

2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci 
Ubezpieczonego Głównego.

3. Ubezpieczony Główny w czasie trwania umowy ubezpieczenia może zmieniać osobę 
wskazaną jako Uposażony.

4. Jeżeli Uposażony zmarł przed Ubezpieczonym Głównym, zmarł jednocześnie 
z Ubezpieczonym Głównym lub utracił prawo do świadczenia zgodnie z ust. 5, jego 
prawo przejmują spadkobiercy Ubezpieczonego Głównego.

5. AXA nie wypłaci świadczenia osobie, która swoim umyślnym działaniem spowodowała 
lub przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego Głównego.

Realizacja świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego Głównego

W tym paragrafi e wyjaśniamy, co dzieje się 
w przypadku śmierci Ubezpieczonego Głównego oraz 
jakie kroki należy podjąć, aby Uposażony otrzymał 
z tego tytułu świadczenie.

§ 14 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Głównego w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej AXA wypłaci Uposażonemu świadczenie ubezpieczeniowe 
w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego Głównego.

2. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia 
ubezpieczeniowego AXA poinformuje Uposażonego pisemnie lub drogą elektroniczną, 
jakie dokumenty są niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia oraz jego 
wysokości, w związku z zajściem tego zdarzenia.

3. AXA zobowiązana jest do wypłaty świadczenia w terminie 21 dni, licząc od daty 
otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 
z tytułu umowy ubezpieczenia.
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4. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia 
okazało się niemożliwe w terminie, o którym mowa w ust. 3, AXA wypłaci świadczenie 
w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Realizacja świadczeń zdrowotnych

Przed skorzystaniem z jakichkolwiek świadczeń 
zdrowotnych prosimy o kontakt z naszą infolinią 
medyczną (tel. 801 707 200) w celu ustalenia, czy 
dane świadczenie przysługuje Ubezpieczonemu. 
W następnej kolejności, po pozytywnej weryfi kacji, 
nasz konsultant zorganizuje Ubezpieczonemu dane 
świadczenie.

W tej części opisujemy, co trzeba zrobić, aby 
skorzystać ze świadczeń zdrowotnych.

§ 15 Przed skorzystaniem z jakichkolwiek świadczeń prosimy o kontakt z naszą infolinią 
medyczną pod numerem 801 707 200 w celu ustalenia, czy dane świadczenie dostępne 
jest w zakresie zawartej umowy ubezpieczenia.

1. W celu ustalenia miejsca i terminu realizacji świadczenia zdrowotnego Ubezpieczony 
zobowiązany jest zadzwonić na infolinię medyczną (numer wskazany na stronie 
www.axazdrowie.pl oraz na karcie ubezpieczenia zdrowotnego) oraz uzgodnić 
z konsultantem: 

1) miejsce i termin realizacji świadczenia w placówce medycznej należącej do sieci 
Operatora AXA;

2) jakie dokumenty powinien przesłać do AXA w celu weryfi kacji, czy zgodnie 
z umową ubezpieczenia AXA będzie zobowiązana do pokrycia kosztów 
świadczenia poniesionych przez Ubezpieczonego – o ile AXA będzie wymagać 
takich dokumentów. 

2. W celu realizacji świadczenia zdrowotnego Ubezpieczony zobowiązany jest: 

1) w uzgodnionym terminie zgłosić się do placówki medycznej;
2) przedstawić w placówce medycznej dokument tożsamości ze zdjęciem;
3) zastosować się do poleceń i wskazówek otrzymanych od pracowników placówki 

medycznej;
4) przestrzegać terminów wykonania świadczeń zdrowotnych.

3. Warunkiem realizacji świadczeń zdrowotnych jest opłacenie przez Ubezpieczającego 
składki łącznej w wysokości i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

Realizacja świadczeń ambulatoryjnych

W tym miejscu wskazujemy warunki umożliwiające 
realizację świadczeń ambulatoryjnych. 

Jeżeli realizacja świadczeń ambulatoryjnych 
w naszej sieci placówek nie jest możliwa, 
Ubezpieczony może skorzystać z dowolnie wybranej 
przez siebie placówki medycznej, po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody od AXA.

Koszt świadczenia w placówce spoza naszej sieci 
jest pokrywany przez Ubezpieczonego.
AXA zwróci Ubezpieczonemu poniesione koszty do 
wysokości limitu określonego w Katalogu świadczeń 
ambulatoryjnych, w terminie 10 dni roboczych od 
nadesłania wniosku o refundację kosztów wraz 
z wymaganymi dokumentami.

W przypadku niektórych badań ambulatoryjnych, 
takich jak tomografi a komputerowa, rezonans 
magnetyczny, biopsje i badania endoskopowe, 
w celu uzyskania autoryzacji badania, Ubezpieczony 
zobowiązany jest dostarczyć do AXA skierowanie na 
badanie wraz z wnioskiem o jego wykonanie.

AXA wyraża zgodę lub odmawia realizacji tych 
badań na podstawie dokumentacji przesłanej przez 
Ubezpieczonego, w terminie 2 dni roboczych od 
nadesłania wniosku o refundację kosztów wraz 
z wymaganymi załącznikami.

Pamiętaj, że skierowania spoza naszej sieci muszą 
być wystawione w okresie obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej.

§ 16 Przed skorzystaniem z jakichkolwiek świadczeń prosimy o kontakt z naszą infolinią 
medyczną pod numerem 801 707 200 w celu ustalenia, czy dane świadczenie dostępne 
jest w zakresie zawartej umowy ubezpieczenia.

1. Wszystkie świadczenia zdrowotne objęte zakresem opieki ambulatoryjnej będą 
dostępne, pod warunkiem że:

1) mogą być zrealizowane z uwzględnieniem wskazań lekarskich w warunkach 
ambulatoryjnych;

2) istnieje możliwość ich wykonania w danej placówce medycznej; 
3) uzgodnienie daty i miejsca realizacji świadczenia odbyło się za pośrednictwem 

infolinii medycznej, z wyjątkiem świadczeń, które w sieci Operatora AXA nie 
wymagają uprzedniego uzgodnienia daty i miejsca realizacji.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie objętych zakresem opieki 
ambulatoryjnej świadczeń zdrowotnych w sieci Operatora AXA, Ubezpieczony 
po uzyskaniu od AXA, za pośrednictwem infolinii medycznej, zgody na realizację 
świadczenia ma prawo skorzystać z dowolnie przez siebie wybranej placówki 
medycznej. AXA nie pokryje kosztów żadnych dodatkowych świadczeń wykonanych 
poza siecią Operatora AXA, na które nie wyraziła zgody.

3. W przypadku realizacji świadczenia z zakresu opieki ambulatoryjnej poza siecią 
Operatora AXA, zgodnie z ust. 2, AXA zwróci Ubezpieczonemu poniesione przez niego 
koszty świadczenia do wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU 
dla danego świadczenia zdrowotnego, w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia 
otrzymania wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów.

4. W celu uzyskania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3, Ubezpieczony 
zobowiązany jest złożyć u Operatora AXA wniosek o refundację kosztów wraz ze 
wskazanymi w nim dokumentami oraz oryginał faktury lub rachunku za wykonanie 
danego świadczenia. 

5. W przypadku świadczeń ambulatoryjnych polegających na wykonaniu: tomografi i 
komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz biopsji i badań endoskopowych, 
niezbędne jest uzyskanie przez Ubezpieczonego zgody na realizację tego 
świadczenia. W tym celu Ubezpieczony zobowiązany jest przesłać kopię skierowania 
na badanie wraz z wnioskiem o autoryzację badania.

6. W terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym Ubezpieczony dostarczył 
AXA dokumenty, o których mowa w ust. 5, AXA kontaktuje się telefonicznie 
z Ubezpieczonym i informuje go o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody 
na realizację świadczenia. 

7. Wszystkie skierowania wystawione poza siecią Operatora AXA muszą być wystawione 
w okresie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. 

8.  Wnioski i dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, należy przesłać na adres:

 Inter Partner Assistance Polska S.A.
Ubezpieczenia Zdrowotne AXA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
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Realizacja świadczeń szpitalnych

W tym paragrafi e opisujemy warunki umożliwiające 
realizację świadczeń szpitalnych, które przysługują 
Ubezpieczonemu pod warunkiem, że jest do nich 
uprawniony z tytułu umowy ubezpieczenia. 

Jeżeli realizacja świadczeń szpitalnych w naszej 
sieci placówek nie jest możliwa, Ubezpieczony 
może skorzystać z dowolnie wybranej przez siebie 
placówki medycznej, po wcześniejszym uzyskaniu 
zgody od AXA. 
AXA nie pokryje kosztów świadczeń zdrowotnych, 
na które nie wyraziła zgody. 

W tym miejscu wymieniamy sytuacje, w których 
Ubezpieczony może uzyskać zgodę na realizację 
świadczenia szpitalnego poza naszą siecią 
placówek. 

Na podstawie przesłanej dokumentacji, w ciągu 5 
dni roboczych, AXA poinformuje Ubezpieczonego 
o zgodzie bądź odmowie realizacji świadczenia.

Koszt świadczenia w placówce spoza naszej sieci 
jest pokrywany przez Ubezpieczonego.

Jeżeli świadczenia szpitalne realizowane są poza 
naszą siecią placówek, Ubezpieczony otrzyma 
zwrot kosztów do wysokości limitu określonego 
w Katalogu świadczeń szpitalnych, w terminie 10 
dni roboczych od nadesłania wniosku o refundację 
kosztów wraz z wymaganymi dokumentami.

Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów 
Ubezpieczony powinien złożyć wniosek o refundację 
wraz z wymaganą w nim dokumentacją.

§ 17 Przed skorzystaniem z jakichkolwiek świadczeń prosimy o kontakt z naszą infolinią 
medyczną pod numerem 801 707 200 w celu upewnienia się, że dane świadczenie jest 
dostępne w zakresie posiadanej polisy.

1. Ubezpieczony ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych objętych zakresem 
opieki szpitalnej w placówkach medycznych należących do sieci Operatora AXA lub 
w dowolnie wybranej przez siebie placówce medycznej, pod warunkiem uzyskania 
od AXA zgody na realizację świadczenia (potwierdzenie realizacji). AXA nie pokryje 
kosztów żadnych dodatkowych świadczeń wykonanych poza siecią Operatora AXA, 
na które nie wyraziła zgody.

2. AXA udzieli Ubezpieczonemu zgody na realizację świadczenia objętego zakresem 
opieki szpitalnej w placówce medycznej nienależącej do sieci Operatora AXA, jeżeli:

1) brak możliwości realizacji świadczeń objętych zakresem opieki szpitalnej w sieci 
Operatora AXA, lub 

2) istnieją wskazania lekarskie rekomendujące realizację świadczeń objętych 
zakresem opieki szpitalnej w placówce medycznej nienależącej do sieci 
Operatora AXA. 

3. W celu uzyskania potwierdzenia realizacji, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczony 
zobowiązany jest zadzwonić na infolinię medyczną, gdzie uzyska informację, jakie 
dokumenty powinien przesłać do AXA w celu weryfi kacji, czy zgodnie z umową 
ubezpieczenia AXA będzie zobowiązana do pokrycia kosztów świadczenia 
poniesionych przez Ubezpieczonego. 

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Ubezpieczony dostarczył 
AXA dokumenty, o których mowa w ust. 3, AXA kontaktuje się telefonicznie 
z Ubezpieczonym i informuje go o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody 
na realizację świadczenia zdrowotnego.

5. W przypadku realizacji świadczenia opieki szpitalnej poza siecią Operatora AXA, 
zgodnie z ust. 1, AXA zwróci Ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty 
świadczenia do wysokości określonej w Załączniku nr 2 do niniejszych OWU dla 
danego świadczenia zdrowotnego, w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia 
otrzymania wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów.

6. W celu uzyskania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 5, Ubezpieczony 
zobowiązany jest złożyć u Operatora AXA wniosek o refundację kosztów wraz ze 
wskazanymi w nim dokumentami.

7. Dokumenty i wniosek, o których mowa w ust. 4 i ust. 6, należy przesłać na adres:

 Inter Partner Assistance Polska S.A.
Ubezpieczenia Zdrowotne AXA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Realizacja świadczeń assistance

W tej części opisujemy szczegółowo jak korzystać 
z usług assistance.

Pamiętaj – aby móc zrealizować świadczenie 
assistance, Ubezpieczony powinien skontaktować 
się z naszą infolinią medyczną w ciągu 24 godzin 
od zaistniałego zdarzenia.

§ 18 1. Ubezpieczony ma prawo do korzystania ze świadczeń assistance, pod warunkiem 
uzyskania zgody AXA na realizację świadczenia. 

2. W celu uzyskania zgody na realizację świadczenia Ubezpieczony zobowiązany jest:

1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia 
wymienionego odpowiednio w Katalogu świadczeń ambulatoryjnych lub Katalogu 
świadczeń szpitalnych, uprawniającego do realizacji świadczenia assistance, 
zadzwonić na infolinię medyczną (numer wskazany na stronie www.axazdrowie.pl 
oraz na karcie ubezpieczenia zdrowotnego), podać wszelkie dostępne informacje 
potrzebne do udzielenia należnej pomocy z zakresu świadczeń assistance, 
a w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) PESEL,
c) datę urodzenia,
d) adres zamieszkania,
e) okres ubezpieczenia,
f) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy,
g) numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
h) inne informacje niezbędne do zorganizowania świadczenia assistance;

2) postępować zgodnie z poleceniami i wskazówkami konsultanta infolinii 
medycznej. 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest, na wniosek konsultanta infolinii medycznej, 
dostarczyć wskazane przez niego dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczenia assistance oraz jego realizacji, np.: zaświadczenia i skierowania 
lekarskie, recepty.

4. W terminie 24 godzin, od momentu dostarczenia przez Ubezpieczonego dokumentów, 
o których mowa w ust. 3, konsultant infolinii medycznej kontaktuje się telefonicznie 
z Ubezpieczonym i informuje go o udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na 
realizację świadczenia.

5. AXA nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniona z obowiązku zwrotu wszelkich 
kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez porozumienia z konsultantem 
infolinii medycznej, chyba że skontaktowanie się z infolinią medyczną w sposób 
wskazany w ust. 2 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego.
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6. W przypadku gdy Ubezpieczony z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł 
skontaktować się z infolinią medyczną, Ubezpieczonemu przysługuje zwrot 
uzasadnionych, z uwagi na rodzaj pomocy potrzebnej w związku z zaistniałym 
zdarzeniem, kosztów świadczeń assistance, jeśli zostały one zorganizowane 
przez Ubezpieczonego we własnym zakresie, pod warunkiem przekazania do AXA 
następujących dokumentów:

1) oryginalnych faktur/rachunków za wykonane świadczenia oraz innej stosownej 
dokumentacji, np. medycznej;

2) wniosku o refundację zawierającego numer polisy, dokładny adres Ubezpieczonego, 
krótki opis zdarzenia (zawierający m.in. datę, miejsce i godzinę zdarzenia), 
przyczynę braku kontaktu z infolinią medyczną przed podjęciem działań we 
własnym zakresie, dyspozycję odnośnie do formy wypłaty pieniędzy (numer konta 
bankowego lub przekaz pocztowy) na adres:

 Inter Partner Assistance Polska S.A.
Ubezpieczenia Zdrowotne AXA
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

7. AXA dokona zwrotu kosztów świadczeń assistance poniesionych przez Ubezpieczonego, 
o których mowa w ust 6, w wysokości nie wyższej od sum ubezpieczenia i limitów 
określonych dla poszczególnych świadczeń assistance, w terminie 30 dni od daty 
wpłynięcia wniosku do AXA. Jeśli przy rozpatrywaniu wniosku okaże się, że podjęcie 
decyzji jest niemożliwe ze względu na konieczność przedłożenia dokumentacji 
uzupełniającej, AXA wyda ostateczną decyzję w terminie 14 dni od daty ich 
wpłynięcia.

V. ZA CO AXA NIE ODPOWIADA?
Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie najdokładniej. Czytaj uważnie. 
Zależy nam, abyś miał jasność odnośnie do sytuacji, w których świadczenie nie zostanie przyznane.

Przeczytaj uważnie informacje zawarte w kolumnie 
obok. Wymieniliśmy w niej okoliczności, które 
uniemożliwiają realizację świadczenia.

§ 19 Kiedy ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona?
1. W okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony, w stosunku do danego 

Ubezpieczonego, w zakresie opieki szpitalnej ochrona ubezpieczeniowa ograniczona 
jest do realizacji świadczeń związanych z obrażeniami ciała Ubezpieczonego 
powstałymi wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej, oraz świadczeń assistance wymienionych 
w Katalogu świadczeń szpitalnych.

Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?
2. W okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony w stosunku do danego 

Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie świadczeń zdrowotnych 
wyłączone są wszelkie świadczenia związane z prowadzeniem ciąży. Ograniczenia, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się do umów ubezpieczenia 
zawartych przez klienta korporacyjnego. 

3. AXA nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli śmierć Ubezpieczonego 
Głównego nastąpiła wskutek samobójstwa Ubezpieczonego Głównego, jeśli nastąpiło 
ono w okresie 1. roku od dnia objęcia go ochroną ubezpieczeniową.

Zapoznaj się z punktami w kolumnie obok, 
aby dowiedzieć się czego nie obejmuje umowa 
ubezpieczenia.

§ 20 Czego ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje?
1. AXA nie pokrywa kosztów świadczeń zdrowotnych udostępnionych Ubezpieczonemu, 

jeżeli potrzeba ich wykonania jest następstwem: 

1) niestosowania się Ubezpieczonego do zaleceń lekarskich;
2) niestosowania się Ubezpieczonego do instrukcji Operatora AXA koordynującego 

leczenie Ubezpieczonego;
3) obrażeń lub skutków chorobowych związanych z usiłowaniem popełnienia 

samobójstwa lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia, lub 
samookaleczenia przez Ubezpieczonego;

4) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość 
alkoholu w organizmie Ubezpieczonego wynosi lub prowadzi do stężenia we 
krwi od 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg 
alkoholu w 1 dm3; użycia narkotyków, substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub innych 
substancji uznanych za nielegalne oraz środków odurzających; zażycia środków 
farmakologicznych niezapisanych przez lekarza lub niezgodnie z zaleceniami 
lekarskimi;

5) leczenia uzależnień Ubezpieczonego;
6) leczenia i diagnozowania niepłodności Ubezpieczonego lub schorzeń 

powiązanych, włączając w szczególności jakiekolwiek formy sztucznego 
zapłodnienia; 

7) procedur i zabiegów związanych ze zmianą płci lub ich następstw;
8) działań wojennych, dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, 

terroryzmu, rozruchach i zamieszkach;
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Defi nicje zawodowego i wyczynowego uprawiania 
sportów oraz uprawiania sportów ekstremalnych 
znajdziesz w paragrafi e zawierającym wykaz 
wszystkich defi nicji.

9) katastrof w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, katastrof naturalnych lub 
katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie promieniowaniem jonizującym lub 
skażenie chemiczne bądź biologiczne, epidemii;

10) popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego znamiona przestępstwa 
lub usiłowania popełnienia przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego;

11) leczenia lub korekcji wad i chorób wrodzonych oraz ich następstw;
12) sytuacji wymagających w stosunku do Ubezpieczonego działań w trybie nagłym, 

w szczególności wchodzących w zakres medycznej pomocy doraźnej realizowanej 
przez pogotowie ratunkowe (karetki reanimacyjne, karetki wypadkowe);

13) leczenia schorzeń, które powstały w następstwie zakażenia wirusem HIV;
14) gruźlicy;
15) chorób psychicznych lub leczenia z nimi związanego;
16) badań i procedur medycznych niezleconych przez lekarza lub dokonanych przez 

osoby nieuprawnione do ich wykonywania;
17) działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola 

elektromagnetycznego, z wyłączeniem terapii i badań prowadzonych zgodnie 
z zaleceniami lekarskimi;

18) zabiegów i procedur kosmetycznych związanych z chirurgią plastyczną, w tym 
także implantacją piersi; ponadto AXA nie pokrywa kosztów:
a) chirurgii plastycznej (estetycznej) lub leczenia plastycznego (estetycznego) 

bez względu na to, czy wykonywane są z powodów medycznych lub 
psychologicznych czy też nie oraz leczenia, które dotyczy lub jest potrzebne 
w związku z wcześniejszym leczeniem kosmetycznym,

b) usunięcia tkanki tłuszczowej lub nadmiaru tkanki z jakiejkolwiek części 
ciała bez względu na to, czy jest to potrzebne z powodów medycznych lub 
psychologicznych czy też nie,

c) leczenia chorób, które wiążą się z kontrolowaniem wagi ciała, w szczególności  
otyłości lub anoreksji; 

19) zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu;
20) uprawiania sportów ekstremalnych. 

2. AXA nie pokrywa kosztów świadczeń zdrowotnych udostępnionych Ubezpieczonemu, 
jeżeli potrzeba ich wykonania jest następstwem stosowania metod leczenia 
nieznanych naukowo, metod tzw. medycyny niekonwencjonalnej, ludowej 
i orientalnej oraz leczenia eksperymentalnego. Decyzja o uznaniu leczenia za 
leczenie eksperymentalne jest oparta na rekomendacji Europejskiej Agencji Leków 
(European Medicine Agency). Zaleca się, aby przed podjęciem jakiegokolwiek 
leczenia, mogącego spełniać kryteria tej kategorii, Ubezpieczony skontaktował się 
z Towarzystwem w celu upewnienia się, że jest ono objęte planem ubezpieczenia.

3. AXA nie odpowiada za:

1) błędy w sztuce lekarskiej;
2) błędy wynikające z nienależycie prowadzonej przez placówki medyczne 

dokumentacji medycznej;
3) utrudnienia wynikające z uczestnictwa personelu medycznego – zatrudnionego 

w placówkach medycznych – w strajkach i akcjach protestacyjnych, polegających 
na nieudzielaniu świadczeń zdrowotnych lub opóźnieniu w realizacji świadczeń 
zdrowotnych.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń zdrowotnych, jeżeli ich realizacja 
nie jest zasadna z medycznego punktu widzenia lub nie ma wskazań medycznych do 
wykonania świadczenia medycznego.

5. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonych, w stosunku do których AXA 
wymagała wypełnienia ankiet medycznych lub dostarczenia dokumentacji medycznej, 
nie obejmuje świadczeń, których potrzeba realizacji spowodowana jest ich stanem 
zdrowia, chorobami lub ich objawami, występującymi przed datą przystąpienia do 
umowy ubezpieczenia.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji 
może skutkować odmową wypłaty świadczenia 
w okresie pierwszych trzech lat od daty objęcia 
ochroną danego Ubezpieczonego.

§ 21 1. W przypadku ujawnienia, że przed datą rozpoczęcia ochrony Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony podał nieprawdziwe wiadomości, a zwłaszcza zatajona została 
choroba Ubezpieczonego, AXA – w okresie pierwszych trzech lat od daty rozpoczęcia 
ochrony tego Ubezpieczonego – może odmówić realizacji świadczenia. Wspomniane 
konsekwencje nie będą miały zastosowania, jeżeli nieprawdziwe wiadomości nie 
miały wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową. 

2. Jeżeli do podania nieprawdziwych wiadomości lub zatajenia informacji doszło na 
skutek umyślnej winy Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości 
przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową ubezpieczenia i jego następstwa są 
skutkiem tych nieprawdziwych lub zatajonych okoliczności.
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Jakie są obowiązki Ubezpieczającego?

Do Twoich obowiązków należą:
–  przekazywanie list osób ubezpieczonych, 

przystępujących do ubezpieczenia i występujących 
z ubezpieczenia,

–  opłacanie składek łącznych zgodnie z warunkami 
zawartej umowy,

–  udzielanie odpowiedzi na pytania AXA zawarte we 
wniosku i innych dokumentach.

Dodatkowo powinieneś:
–  przekazywać ubezpieczonym pracownikom karty 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadectwa 
uczestnictwa,

–  informować swoich pracowników o warunkach 
umowy, zmianach w umowie ubezpieczenia 
i skutkach niewyrażenia zgody na zmianę 
warunków umowy.

§ 22 1. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania AXA wszystkich danych niezbędnych 
do należytego wykonywania postanowień umowy ubezpieczenia, w szczególności 
do przekazywania w formie elektronicznej aktualnych list osób ubezpieczonych 
i osób przystępujących do ubezpieczenia, najpóźniej na 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego lista dotyczy, oraz list Ubezpieczonych 
występujących z ubezpieczenia – najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem 
okresu rozliczeniowego, w którym występujący mają już nie być objęci ochroną.

2. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia łącznej składki za wszystkich 
Ubezpieczonych znajdujących się na liście osób ubezpieczonych, o której mowa 
w ust. 1.

3. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonym świadectw 
uczestnictwa i kart ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości AXA wszystkie znane sobie 
okoliczności, o które AXA zapytała we wniosku ubezpieczeniowym albo przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli AXA zawarła umowę 
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, 
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 

5. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonym, w sposób 
przyjęty u Ubezpieczającego, informacji o:

1) warunkach zawartej umowy ubezpieczenia;
2) zmianie warunków umowy ubezpieczenia lub zmianie prawa właściwego dla 

umowy ubezpieczenia, wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość 
świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia – przed wyrażeniem 
przez Ubezpieczającego zgody na zmianę.

6. W przypadku nieprzekazania przez Ubezpieczającego informacji Ubezpieczonym, 
zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, Ubezpieczający ponosi 
wobec Ubezpieczonych odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

7. W sytuacji o której mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, Ubezpieczający 
obowiązany jest także poinformować Ubezpieczonych o skutkach niewyrażenia zgody 
na zmianę warunków umowy ubezpieczenia określonych w OWU.

Jakie są obowiązki AXA?

Do obowiązków AXA należy:
–  wystawienie i doręczenie polisy oraz świadectw 

uczestnictwa,
–  przekazanie kart ubezpieczenia zdrowotnego,
–  wykonywanie zobowiązań określonych w umowie 

ubezpieczenia,
–  udostępnienie Ubezpieczającemu przed zawarciem 

umowy OWU wraz z załącznikami oraz wykazu 
placówek medycznych.

§ 23 AXA jest zobowiązana do:

1) wystawienia polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia i przekazania 
jej Ubezpieczającemu wraz ze świadectwami uczestnictwa dla każdego 
Ubezpieczonego Głównego;

2) przekazania Ubezpieczającemu kart ubezpieczenia zdrowotnego dla każdego 
Ubezpieczonego;

3) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych niniejszą 
umową ubezpieczenia;

4) udostępnienia Ubezpieczającemu tekstu OWU, katalogu świadczeń zdrowotnych 
oraz wykazu placówek medycznych przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Jakie są obowiązki Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego należą:
–  przestrzeganie zaleceń lekarskich,
–  przestrzeganie zasad pracy w placówkach 

medycznych,
–  informowanie AXA o zmianach danych osobowych, 

adresowych i kontaktowych.

§ 24 Ubezpieczony jest zobowiązany do:

1) ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich;
2) przestrzegania zasad organizacji pracy w placówkach medycznych, w części 

dotyczącej pacjentów, w trakcie realizowania świadczeń zdrowotnych;
3) informowania AXA o zmianach danych osobowych, kontaktowych i adresowych 

zawartych w deklaracji uczestnictwa; w przypadku kiedy Ubezpieczony nie jest 
pełnoletni obowiązek ten spoczywa na Ubezpieczonym Głównym. 

§ 25 Obowiązki określone w §§ 22–24 nie wyczerpują obowiązków Stron umowy 
ubezpieczenia, które zostały określone w pozostałych postanowieniach OWU.



11

VII. REZYGNACJA, WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny

Kiedy można zrezygnować z polisy?

Możesz zrezygnować z umowy, jednakże pamiętaj 
o terminie – rezygnację musimy otrzymać w ciągu 
30 dni (lub 7 dni, jeśli jesteś przedsiębiorcą) od 
daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Oświadczenie o odstąpieniu musi mieć formę 
pisemną.

§ 26 1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia dokumentu ubezpieczenia, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą 
– w terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentu ubezpieczenia, co nie zwalnia 
Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym AXA udzielała 
ochrony ubezpieczeniowej.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.

Kiedy można wypowiedzieć umowę?

Możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 
w dowolnym momencie, z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 27 1. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie, 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy miesiące polisy. 
Wypowiedzenie dokonane przez Ubezpieczającego jest uznawane za złożone 
z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym AXA otrzymała wypowiedzenie.

2. Od momentu doręczenia AXA oświadczenia o wypowiedzeniu do ubezpieczenia nie 
mogą przystępować nowe osoby. 

Kiedy umowa ulega rozwiązaniu?

W tym miejscu wskazaliśmy przyczyny i terminy 
rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Pamiętaj o zapłaceniu składki za okres, w którym 
ochrona ubezpieczeniowa była udzielana. 

§ 28 1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

1) na skutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego – 
z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia;

2) z upływem okresu na jaki została zawarta – jeżeli choć jedna ze Stron złoży 
oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 3;

3) w przypadkach określonych w § 12;
4) w ostatnim dniu roku polisy, jeżeli liczba Ubezpieczonych, którzy wyrazili zgodę 

na zmianę warunków umowy ubezpieczenia zaproponowaną przez AXA lub 
Ubezpieczającego, jest niższa od minimalnej liczby Ubezpieczonych określonej 
w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia, chyba że AXA i Ubezpieczający 
w drodze negocjacji ustalą inaczej;

5) wskutek zaprzestania prowadzenia działalności przez Ubezpieczającego – z dniem 
wykreślenia Ubezpieczającego z właściwego rejestru bądź ewidencji.

2. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 
zapłacenia składki za okres, w którym AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta, składka łączna wpłacona za okres, w którym AXA udzielała ochrony 
ubezpieczeniowej, nie podlega zwrotowi.

VIII. SKARGI I ZAŻALENIA

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny

Skargi i zażalenia

W części tej opisujemy procedurę złożenia skargi 
lub zażalenia – jeżeli Ubezpieczony lub inna 
uprawniona osoba chciałyby je wnieść.

Do rozpatrywania skarg na działalność AXA 
upoważniony jest Rzecznik Ubezpieczonych, Komisja 
Nadzoru Finansowego oraz miejscy i powiatowi 
Rzecznicy Konsumenta.

§ 29 1. Osoba zainteresowana może wnosić skargi i zażalenia do Zarządu AXA.

2.  Skargi i zażalenia powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA lub przesyłane 
na adres AXA. Powinny one określać dane umożliwiające identyfi kację osoby 
zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot skargi lub zażalenia.

3. Skargi i zażalenia rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
30 dni od dnia ich otrzymania przez AXA. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia jest 
niemożliwe w powyższym terminie, AXA poinformuje o tym wnoszącego skargę lub 
zażalenie oraz rozpatrzy skargę lub zażalenie w terminie 14 dni od dnia, w którym 
przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie takie stało się możliwe.

4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia informuje się osobę, która zgłosiła 
skargę lub zażalenie, niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej 
formie uzgodnionej z tą osobą.

5. Niezależnie od powyższego trybu organem uprawnionym do rozpatrywania skarg 
na działalność AXA jest Rzecznik Ubezpieczonych, jak również Komisja Nadzoru 
Finansowego oraz miejscy i powiatowi Rzecznicy Konsumenta.

6. AXA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.



12

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny

Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

§ 30 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed 
sądem powszechnym właściwym dla siedziby AXA, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
Głównego, Ubezpieczonego lub Uposażonego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEPISACH PODATKOWYCH

Co to dla Ciebie oznacza? Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny

Postanowienia końcowe

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane do 
AXA wymagają formy pisemnej.

Przepisy prawa mogą wymagać zgody Ubezpieczonego 
Głównego na zmianę umowy ubezpieczenia. 
W takim przypadku jesteś zobowiązany dostarczyć 
nam oświadczenie o jego zgodzie.

§ 31 1. Za zgodą Stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od niniejszych OWU.

2. Wprowadzenie postanowień, o których mowa w ust. 1, wymaga pisemnej akceptacji 
przez obie Strony umowy pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli OWU nie przewidują inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia w związku 
z umową ubezpieczenia skierowane do AXA, Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
powinny być składane na piśmie. 

4. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do dokonania 
zmiany umowy ubezpieczenia jest wymagana zgoda Ubezpieczonego Głównego, 
złożenie przez Ubezpieczającego oświadczenia dotyczącego zmiany umowy 
ubezpieczenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na zmianę umowy ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczonego Głównego, który 
upoważnił Ubezpieczającego do jej wyrażenia. Dodatkowo w takim przypadku, wraz 
z oświadczeniem dotyczącym zmiany umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający jest 
zobowiązany doręczyć AXA oświadczenie Ubezpieczonego Głównego o wyrażeniu 
zgody na zmianę umowy ubezpieczenia, jeżeli nie upoważnił Ubezpieczającego do 
dokonania tej czynności lub odwołał takie upoważnienie.

Informacja o przepisach podatkowych

§ 32 1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kwot otrzymanych przez osoby 
fi zyczne z tytułu ubezpieczeń na życie określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, 
poz. 176 z późn. zm.).

2. Kwoty otrzymane przez osoby fi zyczne z tytułu ubezpieczeń na życie są wolne od 
podatku, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej 
w związku z umową ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń związanych 
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

3. Kwoty otrzymane przez osoby prawne z tytułu ubezpieczeń na życie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

X. DEFINICJE
Co oznaczają poszczególne pojęcia?

Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie oraz w innych dokumentach stanowiących integralną 
część umowy ubezpieczenia. Pojęcia użyte w niniejszych OWU, wniosku, polisie, dokumencie umowy ubezpieczenia, deklaracji uczestnictwa, świadectwie 
uczestnictwa oraz innych dokumentach stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia oznaczają:

§ 33

Sformułowanie Defi nicja

data nabycia praw 
do ubezpieczenia

późniejsza z dat: data nawiązania przez Ubezpieczonego Głównego stosunku prawnego z Ubezpieczającym, określonego 
w deklaracji uczestnictwa lub dokumencie umowy ubezpieczenia, albo data, od której Ubezpieczony spełnia dodatkowe 
warunki przystąpienia do ubezpieczenia, jeżeli warunki takie zostały ustalone przez Ubezpieczającego i określone w polisie 
lub dokumencie umowy ubezpieczenia;

deklaracja uczestnictwa dokument o przystąpieniu każdego Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia, na podstawie którego Ubezpieczony Główny 
może także dokonywać zmian w zakresie wskazanym w umowie ubezpieczenia;

dziecko dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego Głównego lub jego współmałżonka bądź jego partnera, które nie 
ukończyło 18. roku życia albo 25. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę; 

choroba stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Ubezpieczonego na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do 
zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju Ubezpieczonego;

forma indywidualna forma ubezpieczenia, w której ochroną ubezpieczeniową objęty jest wyłącznie Ubezpieczony Główny;
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Sformułowanie Defi nicja

forma partnerska forma ubezpieczenia, w której ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny oraz jego współmałżonek bądź 
partner;

forma rodzic i dziecko forma ubezpieczenia, w której ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny oraz jedno dziecko;

forma rodzinna forma ubezpieczenia, w której ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony Główny, jego współmałżonek bądź partner 
i dzieci;

klient korporacyjny Ubezpieczający, który pozostaje w stosunku prawnym, zaakceptowanym przez AXA, z co najmniej 16 osobami; 

leczenie eksperymentalne wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub 
profi laktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej, które mogą być przeprowadzone, 
jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca 
(eksperyment leczniczy), lub wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod, które mają 
na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej, przeprowadzanych zarówno na osobach chorych, jak i zdrowych, 
a uczestnictwo w nich nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do 
możliwych pozytywnych rezultatów zastosowanej metody (eksperyment badawczy);

miesiąc polisy miesiąc rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, określonym w polisie lub dokumencie umowy 
ubezpieczenia, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca, a jeżeli nie ma takiego dnia w danym 
miesiącu – w ostatnim dniu tego miesiąca;

nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani od stanu zdrowia 
Ubezpieczonego; zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle, nie uważa się za nieszczęśliwy 
wypadek;

obrażenia ciała uszkodzenie narządów lub układów narządów Ubezpieczonego powstałe bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku;

okres rozliczeniowy w zależności od wybranej częstotliwości opłacania składki łącznej: miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, za który płatna jest 
składka; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, określonym w polisie lub 
dokumencie umowy ubezpieczenia;

Operator AXA Inter Partner Assistance Polska S.A. współpracujący z AXA w zakresie oferowania Ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych;

opieka ambulatoryjna świadczenia wymienione w Katalogu świadczeń ambulatoryjnych stanowiącym Załącznik nr 1 do OWU, do realizacji których 
Ubezpieczony ma prawo zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia;

opieka szpitalna świadczenia wymienione w Katalogu świadczeń szpitalnych stanowiącym Załącznik nr 2 do OWU, do realizacji których 
Ubezpieczony ma prawo zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia;

partner osoba fi zyczna wskazana w deklaracji uczestnictwa, pozostająca w dniu złożenia deklaracji uczestnictwa w trwałym 
wspólnym pożyciu z Ubezpieczonym Głównym, oraz prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, która w dniu 
przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 65. roku życia. 

placówka medyczna działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, grupowa praktyka 
lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej 
praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lub osoba fi zyczna uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych, 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa; w rozumieniu niniejszych OWU za placówkę nie uważa się ośrodka opieki 
społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków 
i innych, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka spa, a także ośrodka rehabilitacji;

podgrupa grupa Ubezpieczonych wyodrębniona ze względu na zaakceptowane przez AXA kryterium, w szczególności zakres 
ubezpieczenia;

polisa dokument wystawiony przez AXA, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

rocznica polisy dzień w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy ubezpieczenia, odpowiadający datą dacie rozpoczęcia ochrony, 
a jeżeli nie ma takiego dnia w danym roku – ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia 
ochrony;

rok polisy okres rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej oraz w każdą rocznicę polisy, a kończący się w dniu 
bezpośrednio poprzedzającym każdą rocznicę polisy;

składka kwota określona w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia, należna AXA z tytułu udzielania danemu Ubezpieczonemu 
ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z wybraną formą i wariantem ubezpieczenia;

składka łączna kwota należna AXA, stanowiąca sumę składek należnych za wszystkich Ubezpieczonych zgłoszonych przez 
Ubezpieczającego do AXA;

sporty ekstremalne skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów, latanie 
nielicencjonowanymi maszynami powietrznymi, także jako uczeń; sztuki walki, downhill rowerowy, wspinaczka, 
w szczególności wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa; speleologia (taternictwo jaskiniowe), trekking na 
wysokości ponad 2500 m n.p.m., skoki z klifów, skoki z wysokich budynków lub skał, skoki bungee, rafting i inne sporty 
uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie na głębokości ponad 10 metrów, canioning, eksploracja jaskiń, jazda po 
muldach, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, jazda na nartach poza wytyczonymi trasami lub inne sporty 
zimowe uprawiane poza wytyczonymi trasami, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami 
klimatycznymi lub przyrodniczymi: busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe;

suma ubezpieczenia kwota określona w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia, będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia 
w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia;

świadczenia assistance świadczenia wymienione w części „Świadczenia assistance”, w Katalogu świadczeń ambulatoryjnych oraz w Katalogu 
świadczeń szpitalnych;

świadectwo uczestnictwa dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz formę i wariant ubezpieczenia, doręczany 
Ubezpieczonemu Głównemu;
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świadczenia zdrowotne opieka szpitalna lub opieka ambulatoryjna;

Ubezpieczający osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę 
ubezpieczenia i zobowiązana do opłacania składek;

Ubezpieczony Ubezpieczony Główny lub jego współmałżonek, partner lub dzieci, na rzecz których zawarto umowę ubezpieczenia;

Ubezpieczony Główny osoba fi zyczna, na rzecz której zawarta została umowa ubezpieczenia, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia 
ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 65. roku życia; uprawniona do wskazania innych Ubezpieczonych; związana 
z Ubezpieczającym zaakceptowanym przez AXA stosunkiem prawnym, określonym w polisie lub dokumencie umowy 
ubezpieczenia; 

Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego Głównego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci 
Ubezpieczonego Głównego;

umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia na życie zawierana na podstawie niniejszych OWU;

wariant ubezpieczenia zakres ubezpieczenia wybrany przez Ubezpieczonego Głównego, potwierdzony w świadectwie uczestnictwa;

wiek Ubezpieczonego liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego, liczona w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa i następnie – 
w dniu każdej rocznicy polisy;

współmałżonek osoba fi zyczna, która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 65. roku życia, pozostająca z Ubezpieczonym Głównym 
w związku małżeńskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

zawodowe i wyczynowe 
uprawianie sportu

sporty uprawiane zawodowo, regularnie i intensywnie, co oznacza udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych, 
w ramach przynależności do klubów sportowych, lub czerpanie dochodu, otrzymywanie dotacji lub korzystanie ze 
sponsoringu (chyba że dotyczy to jedynie kosztów podróży) uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczestniczenie 
w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi lub 
w ekspedycjach.

§ 34
 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§ 35
 1. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA nr 1/18/10/2011 z dnia 18 października 2011 r.
 2. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 2 listopada 2011 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tym dniu.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Jarosław Bartkiewicz Janusz Arczewski
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AXA

CAŁODOBOWA INFOLINIA MEDYCZNA

1

Konsultanci zapewniają kompleksową obsługę klienta: od przyjęcia zgłoszenia, przez umówienie 
wizyt, badań diagnostycznych, organizację i pokrycie kosztów świadczeń w placówkach medycznych, 
a także pomoc i porady dotyczące procesu diagnozy lub leczenia. Rejestracja usług odbywa się 
poprzez kontakt telefoniczny z 24-godzinną infolinią pod numerem telefonu 801 707 200.

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

KONSULTACJE, WIZYTY DOMOWE

Podstawowa opieka lekarska1), 2)

Konsultacje lekarskie w ramach podstawowej opieki realizowane są w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia Ubezpie-
czonego za pośrednictwem całodobowej infolinii medycznej, o ile Ubezpieczony nie wskaże późniejszego terminu, 
w jakim chciałby skorzystać ze świadczenia. Gwarancja dostępności dotyczy dostępu do konsultacji w zakresie danej 
specjalizacji.

2 Porada recepturowa (wypisanie recepty) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 15,00 zł

3 Konsultacja – Choroby wewnętrzne ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 70,00 zł

4 Konsultacja – Medycyna rodzinna ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 70,00 zł

5 Wizyta w gabinecie lekarskim w celu kwalifi kacji do szczepienia ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

6 Konsultacja – Pediatria ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 75,00 zł

Konsultacje lekarzy specjalistów2)

Konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu dermatologii, ginekologii, okulistyki, laryngologii oraz chirurgii ogólnej realizo-
wane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia Ubezpieczonego za pośrednictwem całodobowej infolinii 
medycznej, o ile Ubezpieczony nie wskaże późniejszego terminu, w jakim chciałby skorzystać ze świadczenia. Konsulta-
cje lekarzy w zakresie pozostałych specjalizacji realizowane są w ciągu 5 dni roboczych, o ile Ubezpieczony nie wskaże 
późniejszego terminu, w jakim chciałby skorzystać ze świadczenia. Gwarancja dostępności dotyczy dostępu do konsul-
tacji w zakresie danej specjalizacji. Konsultacje specjalistyczne nie wymagają skierowania lekarskiego.

7 Konsultacja – Chirurgia ogólna ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

8 Konsultacja – Dermatologia ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

9 Konsultacja – Okulistyka ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

10 Konsultacja – Otolaryngologia ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

11 Konsultacja – Urologia ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

12 Konsultacja – Ginekologia i położnictwo ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

13 Konsultacja – Alergologia ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

14 Konsultacja – Chirurgia klatki piersiowej ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

15 Konsultacja – Chirurgia naczyniowa ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

16 Konsultacja – Chirurgia onkologiczna ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

17 Konsultacja – Choroby zakaźne ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

18 Konsultacja – Diabetologia ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

19 Konsultacja – Ortopedia ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

20 Konsultacja – Proktologia ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

21 Konsultacja – Nefrologia ∙ ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

22 Konsultacja – Gastroenterologia ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

23 Konsultacja – Kardiologia ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

24 Konsultacja – Medycyna sportowa ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

25 Konsultacja – Neurologia ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

26 Konsultacja – Onkologia ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

Załącznik nr 1 
do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny 
Katalog świadczeń ambulatoryjnych
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27 Konsultacja – Pulmonologia ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

28 Konsultacja – Rehabilitacja ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

29 Konsultacja – Reumatologia ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

30 Konsultacja – Endokrynologia ∙ ∙ ∙ 90,00 zł

31 Konsultacja – Ginekolog-endokrynolog ∙ ∙ ∙ 90,00 zł

32 Konsultacja – Hematologia ∙ ∙ 90,00 zł

33 Konsultacja – Anestezjolog ∙ ∙ 90,00 zł

34 Konsultacja – Neurochirurgia ∙ ∙ 90,00 zł

Konsultacje – inne2) 
Konsultacje dietetyka, logopedy i psychologa nie wymagają skierowania lekarskiego. Ubezpieczenie obejmuje do 20 kon-
sultacji psychologa w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy ochrony ubezpieczoniowej udzielanej Ubezpieczonemu.

35 Konsultacja – Dietetyk ∙ ∙ 80,00 zł

36 Konsultacja – Logopeda ∙ ∙ 80,00 zł

37 Konsultacja – Psycholog ∙ 80,00 zł

Wizyty domowe
Wizyty domowe realizowane są przez lekarzy podstawowej opieki lekarskiej wyłącznie w przypadkach, gdy istnieje medyczne 
uzasadnienie braku możliwości odbycia przez Ubezpieczonego konsultacji w placówce medycznej. Wskazaniem do wizyty 
domowej nie są w szczególności:

– potrzeba odbycia wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

–  zapotrzebowanie na recepty na leki stosowane w sposób ciągły w związku z przewlekłą chorobą,

– zapotrzebowanie na zaświadczenia lub skierowania lekarskie,

– problemy organizacyjne w dotarciu do placówki medycznej.

38 Wizyta domowa – dorośli – dzień powszedni ∙ ∙ ∙ 130,00 zł

39 Wizyta domowa – dorośli – dni świąteczne i noce (20.00–08.00) ∙ ∙ ∙ 180,00 zł

40 Wizyta domowa – dzieci – dzień powszedni ∙ ∙ ∙ 130,00 zł

41 Wizyta domowa – dzieci – dni świąteczne i noce (20.00–08.00) ∙ ∙ ∙ 180,00 zł

ZABIEGI AMBULATORYJNE

Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne 
Zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych na zlecenie lekarza.

42 Proste nacięcie i usunięcie ciała obcego, tkanek podskórnych ∙ ∙ ∙ 150,00 zł

43 Nacięcie i drenaż krwiaka, zbiornika płynu surowiczego lub innego zbiornika płynu ∙ ∙ ∙ 150,00 zł

44 Usunięcie szwów ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

45 Zmiana opatrunku ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

46 Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; mały staw lub kaletka (np. palce u rąk lub nóg) ∙ ∙ ∙ 65,00 zł

47
Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; średniej wielkości staw lub kaletka 
(np. staw skroniowo-żuchwowy, barkowo-obojczykowy, nadgarstek, staw łokciowy 
lub skokowy, kaletka maziowa wyrostka łokciowego)

∙ ∙ ∙ 75,00 zł

48
Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; duży staw lub kaletka 
(np. staw ramienny, biodrowy, kolanowy, kaletka barkowa) 

∙ ∙ ∙ 80,00 zł

49
Proste zamknięcie powierzchownych ran owłosionej skóry głowy, szyi, pachy, narządów płciowych 
zewnętrznych, tułowia i/lub kończyn

∙ ∙ 130,00 zł

50 Proste zamknięcie powierzchownych ran twarzy, uszu, powiek, nosa, warg i/lub błon śluzowych ∙ ∙ 140,00 zł

51
Nacięcie i drenaż ropnia (np. czyrak mnogi, ropne zapalenie gruczołów potowych, ropień skóry 
lub tkanki podskórnej, torbiel, czyrak lub zanokcica); proste lub pojedyncze

∙ ∙ 150,00 zł

52 Proste nacięcie i drenaż torbieli włosowej ∙ ∙ 145,00 zł

53 Proste usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite ∙ ∙ 170,00 zł

54 Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego i pozostawienie; proste ∙ ∙ 65,00 zł

55
Zniszczenie zmiany (zmian); srom; proste 
(np. laser, elektrokoagulacja, kriochirurgia, związki chemiczne)

∙ ∙ 210,00 zł

Ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne 
Zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych na zlecenie lekarza.

56 Koagulacja szyjki macicy elektryczna lub termiczna ∙ ∙ 280,00 zł
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57 Koagulacja szyjki macicy; krioterapia ∙ ∙ 290,00 zł

Ambulatoryjne zabiegi laryngologiczne 
Zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych na zlecenie lekarza.

58 Usunięcie ciała obcego, śródnosowe ∙ ∙ ∙ 70,00 zł

59 Drenaż ucha zewnętrznego; ropień lub krwiak; prosty ∙ ∙ ∙ 80,00 zł

60
Zatrzymanie krwotoku z nosa; przedni odcinek nosa; proste 
(ograniczony zakres koagulacji i/lub tamponady)

∙ ∙ ∙ 65,00 zł

61 Nacięcie błony bębenkowej z aspiracją i/lub przedmuchaniem trąbki słuchowej ∙ ∙ 100,00 zł

62
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka szczękowa 
(nakłucie jamy zatoki lub nakłucie przez ujście naturalne)

∙ ∙ 100,00 zł

63 Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa ∙ ∙ 95,00 zł

Ambulatoryjne zabiegi okulistyczne
Zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych na zlecenie lekarza.

64 Badanie pola widzenia ∙ ∙ ∙ ∙ 46,00 zł

65 Usunięcie ciała obcego – z wnętrza gałki ocznej, z przedniej komory oka lub soczewki ∙ ∙ 55,00 zł

66 Usunięcia ciała obcego lub złogu w obrębie układu łzowego, przewody łzowe ∙ 40,00 zł

67 Wstrzyknięcie podspojówkowe ∙ 30,00 zł

68 Poszerzenie ujścia kanalika łzowego, z płukaniem lub bez ∙ 50,00 zł

69 Udrażnianie przewodu nosowo-łzowego, z płukaniem lub bez ∙ 45,00 zł

Ambulatoryjne zabiegi ortopedyczne
Zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych na zlecenie lekarza.

70
Zamknięte nastawienie zwichnięcia bez znieczulenia 
(stawy małe – np. nadgarstka, kostki, ręki, stopy, palców) 

∙ ∙ ∙ 100,00 zł

71
Zamknięte nastawienie zwichnięcia bez znieczulenia 
(stawy duże – np. bark, biodro, kolano, łokieć)

∙ ∙ ∙ 130,00 zł

72
Zamknięte nastawienie zwichnięcia w stawie ze znieczuleniem 
(stawy małe – np. nadgarstka, kostki, ręki, stopy, palców) 

∙ ∙ ∙ 150,00 zł

73
Zamknięte nastawienie zwichnięcia w stawie ze znieczuleniem 
(stawy duże – np. bark, biodro, kolano, łokieć)

∙ ∙ ∙ 190,00 zł

74 Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na całą kończynę dolną ∙ ∙ ∙ 100,00 zł

75 Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej – podudzie ∙ ∙ ∙ 75,00 zł

76 Zastosowanie gipsu biodrowego ∙ ∙ ∙ 100,00 zł

77 Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, od barku do ręki (ramienny) ∙ ∙ ∙ 90,00 zł

78 Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, od łokcia do palca (przedramienia) ∙ ∙ ∙ 70,00 zł

79
Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, ręka i dolne przedramię 
(opatrunek rękawiczkowy)

∙ ∙ ∙ 70,00 zł

80 Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego, palec (np. przykurcz) ∙ ∙ ∙ 50,00 zł

81 Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego – ósemkowego ∙ ∙ ∙ 60,00 zł

82 Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego – gips piersiowo-ramienny ∙ ∙ ∙ 110,00 zł

83 Usunięcie lub podzielenie opatrunku gipsowego (kończyna górna) ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

84 Usunięcie lub podzielenie opatrunku gipsowego (kończyna dolna) ∙ ∙ ∙ 45,00 zł

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

Zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych na zlecenie lekarza.

85 Wstrzyknięcia terapeutyczne, profi laktyczne lub diagnostyczne; podskórne lub domięśniowe ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 15,00 zł

86 Wstrzyknięcia terapeutyczne, profi laktyczne lub diagnostyczne; dotętnicze ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 23,00 zł

87 Wstrzyknięcia terapeutyczne, profi laktyczne lub diagnostyczne; dożylne ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 22,00 zł

88
Wlew dożylny celem leczenia lub diagnostyki, podawany przez lekarza 
lub pod bezpośrednim nadzorem lekarza

∙ ∙ ∙ ∙ 55,00 zł

89 Uodparnianie, podanie szczepionki przeciw grypie (procedura zawiera koszt preparatu) ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

90 Uodparnianie, podanie innej szczepionki (koszt preparatu ponosi pacjent) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 17,00 zł
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BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki lekarskiej 
lub specjalisty.

Badania hematologiczne

91
Morfologia krwi obwodowej; kompletna morfologia krwi obwodowej 
(Hgb, Hct, erytrocyty (RBC), leukocyty (WBC) oraz płytki krwi)

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10,00 zł

92
Morfologia krwi obwodowej; kompletna morfologia krwi obwodowej (Hgb, Hct, erytrocyty (RBC), 
leukocyty (WBC) oraz płytki krwi) z automatycznym zliczaniem odsetków leukocytów

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 11,00 zł

93
Morfologia krwi obwodowej; z rozmazem, ocena mikroskopowa oraz ręcznie wykonany wzór 
odsetkowy leukocytów

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 14,00 zł

94 Morfologia krwi obwodowej; retikulocytoza; ręcznie ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 11,00 zł

95 Szybkość opadania krwinek (OB – odczyn Biernackiego); nieautomatycznie ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 6,00 zł

96 Szybkość opadania krwinek (OB – odczyn Biernackiego); automatycznie ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 6,00 zł

Badania krzepliwości

97 Czas krzepnięcia; aktywowany ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10,00 zł

98 Czas tromboplastynowy, częściowy (PTT); w osoczu lub we krwi pełnej ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10,00 zł

99 Czas krzepnięcia; Lee i White ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10,00 zł

100 Czas krwawienia ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

101 Czas protrombinowy ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10,00 zł

102 Fibrynogen; aktywność ∙ ∙ ∙ ∙ 12,00 zł

103 Produkty degradacji fi bryny, D-dimery; jakościowo lub półilościowo ∙ ∙ ∙ 36,00 zł

104 Produkty degradacji fi bryny, D-dimery; ilościowo ∙ ∙ ∙ 39,00 zł

Badania biochemiczne i enzymatyczne

105 Cholesterol całkowity, osocze lub krew pełna ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

106 Lipidogram ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 27,00 zł

107 Trójglicerydy ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 9,00 zł

108 Lipoproteiny, pomiar bezpośredni, cholesterol HDL ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 9,00 zł

109 Białko całkowite ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

110 Aminotransferaza asparaginowa (AspAT) (SCOT) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

111 Aminotransferaza alaninowa (AlAT) (SGPT) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

112 Bilirubina; całkowita ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

113 Bilirubina; bezpośrednia ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 9,00 zł

114 Albumina; w surowicy ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 9,00 zł

115 Amylaza ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 9,00 zł

116 Glukoza; metodą paskową ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 6,00 zł

117 Glukoza; ilościowo, we krwi (nie obejmuje metody paskowej) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

118 Glukoza; po podaniu glukozy (obejmuje glukozę) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 11,00 zł

119 Glukoza; krzywa obciążenia, trzy próbki (obejmuje glukozę) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 24,00 zł

120 Glukoza; krzywa obciążenia, każda dodatkowa próbka powyżej trzech ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 7,00 zł

121 Kreatynina we krwi ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

122 Fosfataza kwaśna; całkowita ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 12,00 zł

123 Fosfataza kwaśna; sterczowa ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 16,00 zł

124 Fosfataza zasadowa ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10,00 zł

125 Fosfataza zasadowa – izoenzymy ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 16,00 zł

126 Glutamylotransferaza, gamma (GGT) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10,00 zł

127 Kinaza kreatynowa (CK), (CPK); tylko frakcja MB ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 18,00 zł

128 Kinaza kreatynowa (CK), (CPK); całkowita ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 15,00 zł
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129 Lipaza ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 17,00 zł

130 Kwas moczowy we krwi ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

131 Cynk ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 45,00 zł

132 Azot mocznikowy; ilościowo ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

133 Białko; frakcjonowanie techniką elektroforezy i ocena ilościowa, w surowicy ∙ ∙ ∙ ∙ 21,00 zł

134 Białko C-reaktywne ∙ ∙ ∙ ∙ 21,00 zł

135 Białko C-reaktywne o wysokiej czułości (hsCRP) ∙ ∙ ∙ ∙ 20,00 zł

136 Ferrytyna ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

137 Transferyna ∙ ∙ ∙ ∙ 34,00 zł

138 Hemoglobina glikozylowana ∙ ∙ ∙ ∙ 30,00 zł

139 Kwas foliowy w surowicy ∙ ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

140 Sód w surowicy ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

141 Potas w surowicy ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

142 Magnez ∙ ∙ ∙ ∙ 9,00 zł

143 Chlorki we krwi ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

144 Ołów ∙ ∙ ∙ ∙ 56,00 zł

145 Wapń; całkowity ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

146 Wapń; zjonizowany ∙ ∙ ∙ ∙ 11,00 zł

147 Żelazo ∙ ∙ ∙ ∙ 9,00 zł

148 Badanie zdolności wiązania żelaza ∙ ∙ ∙ ∙ 15,00 zł

149 Miedź ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

150 Dehydrogenaza mleczanowa (LD), (LDH) ∙ ∙ ∙ ∙ 13,00 zł

151 Ceruloplazmina ∙ ∙ ∙ 43,00 zł

152 Cyjanokobalamina (witamina B
12

) ∙ ∙ ∙ 39,00 zł

153 Transferyna węglowodanowa ∙ ∙ ∙ 32,00 zł

154 Troponina; ilościowo ∙ ∙ ∙ 37,00 zł

155 Beta-2-mikroglobulina ∙ ∙ ∙ 50,00 zł

156 Peptyd C ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

157 Alfa-1-antytrypsyna; całkowita ∙ ∙ ∙ 60,00 zł

Badania immunologiczne

158
Test w kierunku antyglobulin ludzkich (odczyn Coombsa); bezpośredni, osobno każda surowica 
do określania grupy krwi

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 27,00 zł

159
Test w kierunku antyglobulin ludzkich (odczyn Coombsa); pośredni, ocena jakościowa, osobno 
każda surowica do określania grupy krwi

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 27,00 zł

160 Czynnik reumatoidalny; ocena jakościowa ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 15,00 zł

161 Czynnik reumatoidalny; ilościowo ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 15,00 zł

162 Gammaglobulina; IgA, IgD, IgG, IgM, każde ∙ ∙ ∙ ∙ 30,00 zł

163 Gammaglobulina; IgE ∙ ∙ ∙ ∙ 30,00 zł

164 Zapalenie wątroby typu B, przeciwciało przeciw otoczce wirusa (HBsAb) ∙ ∙ ∙ ∙ 32,00 zł

165 Zapalenie wątroby typu B, przeciwciała przeciw rdzeniowi wirusa (HBcAb); całkowite ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

166 Zapalenie wątroby typu B, przeciwciała przeciw rdzeniowi wirusa (HBcAb); przeciwciała IgM ∙ ∙ ∙ ∙ 42,00 zł

167 Przeciwciało; toksoplazmoza ∙ ∙ ∙ ∙ 33,00 zł

168 Przeciwciało; toksoplazmoza, IgM ∙ ∙ ∙ ∙ 34,00 zł

169 Przeciwciało przeciw Chlamydia ∙ ∙ ∙ ∙ 49,00 zł

170 Chlamydia, IgM ∙ ∙ ∙ ∙ 45,00 zł

171 Przeciwciało; mykoplazma ∙ ∙ ∙ ∙ 60,00 zł
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172 Przeciwciało; tyreoglobulina ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

173 Helicobacter pylori ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

174 Wirus cytomegalii (CMV), IgM ∙ ∙ ∙ ∙ 43,00 zł

175 Zapalenie wątroby typu C, test potwierdzający (np. immunoblot) ∙ ∙ ∙ 60,00 zł

176 Zapalenie wątroby typu C, przeciwciało przeciw ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

177 Zapalenie wątroby typu B, antygen powierzchniowy (HBsAg) ∙ ∙ ∙ 22,00 zł

178 Zapalenie wątroby typu A, przeciwciało przeciw (HAAb); całkowite ∙ ∙ ∙ 47,00 zł

179 Zapalenie wątroby typu A, przeciwciało przeciw (HAAb); przeciwciała IgM ∙ ∙ ∙ 49,00 zł

180 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) ∙ ∙ ∙ 55,00 zł

181 Przeciwciała mikrosomalne (np. tarczycowe lub wątrobowo-nerkowe) ∙ ∙ ∙ 44,00 zł

182 Przeciwciało; Varicella-zoster (ospa wietrzna) ∙ ∙ ∙ 80,00 zł

183 Przeciwciało; rotawirus ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

184 Przeciwciało; różyczka ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

185 Przeciwciało; odra ∙ ∙ ∙ 70,00 zł

186 Przeciwciało; świnka ∙ ∙ ∙ 67,00 zł

187 Zapalenie wątroby typu Be, antygen (HBeAg) ∙ ∙ 41,00 zł

188
Immunoglobuliny IgE specyfi czne dla alergenu; ocena jakościowa, badanie przesiewowe 
w kierunku wielu alergenów (paski testowe lub krążki testowe) 

∙ ∙ 45,00 zł

189 Przeciwciało; Yersinia ∙ 110,00 zł

190 Bordetella ∙ 51,00 zł

191 Borrelia burgdorferi (choroba z Lyme), test potwierdzający (np. Western Blot lub immunoblot) ∙ 110,00 zł

192 Borrelia burgdorferi (choroba z Lyme) ∙ 55,00 zł

193 Brucella ∙ 48,00 zł

Badania moczu

194 Badanie ogólne moczu ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,50 zł

195 Białko w moczu ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

196 Albumina; mocz lub inna próbka, ilościowo ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 10,00 zł

197 Albumina; mocz, mikroalbumina, ilościowo ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 18,00 zł

198 Osad moczu ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 7,00 zł

199 Sód w moczu ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

200 Potas w moczu ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

201 Wapń w moczu ilościowo, próbka w czasie ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

202 Chlorki w moczu ∙ ∙ ∙ ∙ 8,50 zł

203 Kwas wanilinomigdałowy (VMA) ∙ ∙ 62,00 zł

Badania kału

204
Krew utajona, metodą aktywności peroksydazy (np. próba gwajakolowa), jakościowo; 
kał, 1–3 jednoczesne oznaczenia

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 18,00 zł

205
Krew utajona, metodą oceny zawartości hemoglobiny w kale z zastosowaniem techniki 
immunoassay, jakościowo; kał, 1–3 jednoczesne oznaczenia

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 18,00 zł

206 Badanie w kierunku owsicy (np. preparat na taśmie celofanowej) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 15,00 zł

207 Jaja i pasożyty; preparaty bezpośrednie, namnażanie i identyfi kacja ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 16,00 zł

Badania serologiczne

208 HIV-1 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

209 HIV-2 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

210 Badanie w kierunku kiły; ocena jakościowa (np. VDRL, RPR, ART) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 13,00 zł

211 Określenie grupy krwi; w układzie AB0, Rh (D) ∙ ∙ ∙ ∙ 33,00 zł

212 Określenie grupy krwi; ustalenie fenotypu Rh, pełne ∙ ∙ ∙ ∙ 30,00 zł
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213 Określenie grupy krwi; antygeny erytrocytarne, inne niż w układzie AB0 lub Rh (D) ∙ ∙ ∙ 32,00 zł

Badania hormonalne i metaboliczne

214 Gonadotropina kosmówkowa (HCG); ilościowo ∙ ∙ ∙ ∙ 33,00 zł

215 Gonadotropina kosmówkowa (HCG); jakościowo ∙ ∙ ∙ ∙ 31,00 zł

216 Gonadotropina; FSH ∙ ∙ ∙ ∙ 26,00 zł

217 Gonadotropina; hormon luteinizujący (LH) ∙ ∙ ∙ ∙ 26,00 zł

218 Hormon stymulujący gruczoł tarczowy (TSH) ∙ ∙ ∙ ∙ 23,00 zł

219 Insulina; całkowita ∙ ∙ ∙ ∙ 30,00 zł

220 Insulina; wolna ∙ ∙ ∙ ∙ 36,00 zł

221 Trójjodotyronina T
3
; wolna ∙ ∙ ∙ ∙ 23,00 zł

222 Tyroksyna; wolna ∙ ∙ ∙ ∙ 23,00 zł

223 Tyroksyna; całkowita ∙ ∙ ∙ ∙ 23,00 zł

224 Trójjodotyronina T
3
; całkowita (tT

3
) ∙ ∙ ∙ ∙ 23,00 zł

225 Glukoza; płyny ustrojowe inne niż krew ∙ ∙ ∙ ∙ 7,00 zł

226 Kalcytonina ∙ ∙ ∙ 50,00 zł

227 Kortyzol; wolny ∙ ∙ ∙ 32,00 zł

228 Kortyzol; całkowity ∙ ∙ ∙ 31,00 zł

229 Parathormon (hormon przytarczyc) ∙ ∙ ∙ 42,00 zł

230 Progesteron ∙ ∙ ∙ 27,00 zł

231 Prolaktyna ∙ ∙ ∙ 26,00 zł

232 Tyreoglobulina ∙ ∙ ∙ 41,00 zł

233 Testosteron; wolny ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

234 Testosteron; całkowity ∙ ∙ ∙ 29,00 zł

235 Dehydroepiandrosteron (DHEA) ∙ ∙ ∙ 39,00 zł

236 Erytropoetyna ∙ ∙ ∙ 45,00 zł

237 Homocystyna ∙ ∙ 52,00 zł

238 Hormony tarczycy (T
3
 lub T

4
) – wychwyt lub wskaźnik wiązania hormonów tarczycy (THBR) ∙ ∙ 24,00 zł

239 Aldosteron ∙ ∙ 45,00 zł

240 Androstendion ∙ ∙ 42,00 zł

241 Androsteron ∙ ∙ 43,00 zł

242 Estradiol ∙ ∙ 27,00 zł

243 Estriol ∙ ∙ 35,00 zł

244 Globulina wiążąca hormony płciowe (sex hormone binding globulin – SHBG) ∙ 37,00 zł

245 Hydroksykortykosteroidy, 17-(17-OHCS) ∙ 50,00 zł

Badania mikrobiologiczne

246
Posiew, w kierunku bakterii; kał – w warunkach tlenowych, izolacja i przybliżona ocena 
(np. KIA, LIA); Salmonella i Shigella

∙ ∙ ∙ ∙ 45,00 zł

247
Posiew, w kierunku bakterii; kał – w warunkach tlenowych, dodatkowe patogeny, izolacja 
i wstępna identyfi kacja wyizolowanych szczepów

∙ ∙ ∙ ∙ 43,00 zł

248 Posiew, w kierunku bakterii; mocz; ilościowy – zliczenie kolonii ∙ ∙ ∙ ∙ 36,00 zł

249 Posiew, w kierunku bakterii; mocz – izolacja i wstępna identyfi kacja wyizolowanych szczepów ∙ ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

250
Posiew, w kierunku bakterii; krew, w warunkach tlenowych, izolacja i wstępna identyfi kacja 
wyizolowanych szczepów (jeśli wymaga tego sytuacja kliniczna, obejmuje również hodowlę 
w warunkach beztlenowych)

∙ ∙ ∙ 47,00 zł

251
Posiew, w kierunku bakterii; każdy inny preparat poza moczem, krwią lub kałem, w warunkach 
tlenowych, izolacja i wstępna identyfi kacja wyizolowanych szczepów

∙ ∙ ∙ 43,00 zł

252
Posiew, w kierunku bakterii; każdy preparat poza moczem, krwią lub kałem; ilościowo, 
w warunkach beztlenowych, izolacja i wstępna identyfi kacja wyizolowanych szczepów 

∙ ∙ ∙ 46,00 zł
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253 Posiew, w kierunku mykoplazmy; każdy preparat ∙ ∙ ∙ 52,00 zł

254 Posiew, w kierunku Chlamydii; każdy preparat ∙ ∙ ∙ 52,00 zł

255
Posiew, w kierunku gruźlicy lub innych bakterii kwasoopornych (np. TB, AFB, mycobacteria); 
każdy preparat, izolacja i wstępna identyfi kacja wyizolowanych szczepów 

∙ ∙ ∙ 48,00 zł

256
Posiew, grzyby (pleśniowe lub drożdżaki); izolacja, wstępna identyfi kacja wyizolowanych 
szczepów; skóra, włosy lub paznokcie

∙ ∙ ∙ 42,00 zł

257
Posiew, grzyby (pleśniowe lub drożdżaki); izolacja, wstępna identyfi kacja wyizolowanych 
szczepów; inne preparaty (poza krwią)

∙ ∙ ∙ 42,00 zł

258 Posiew, grzyby; identyfi kacja ostateczna, każdy drobnoustrój, pleśniowe ∙ ∙ ∙ 42,00 zł

Markery nowotworowe

259 Antygen sterczowy (prostate specifi c antigen – PSA); całkowity ∙ ∙ ∙ ∙ 33,00 zł

260 Antygen sterczowy (prostate specifi c antigen – PSA); wolny ∙ ∙ ∙ ∙ 43,00 zł

261 CA 125 ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

262 Badanie typu immunoassay w kierunku antygen guza, ilościowo; CA 15-3 (27.29) ∙ ∙ ∙ 41,00 zł

263 CA 19-9 ∙ ∙ ∙ 41,00 zł

264 Antygen karcynoembrionalny (CEA) ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

265 Alfa-fetoproteina; w surowicy ∙ ∙ ∙ 34,00 zł

Monitorowanie stężenia leków

266 Karbamazepina (całkowita) ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

267 Digoksyna ∙ ∙ ∙ 42,00 zł

268 Kwas walproinowy ∙ ∙ ∙ 42,00 zł

Badanie cytologiczne

269 Badanie cytologiczne ∙ ∙ ∙ ∙ 32,00 zł

Inne badania laboratoryjne

270 Chlorki; inny materiał ∙ ∙ ∙ ∙ 8,00 zł

271 Rozmaz z nosa w kierunku granulocytów eozynofi lnych ∙ ∙ 37,00 zł

BIOPSJE I BADANIA ENDOSKOPOWE

Biopsje i badania endoskopowe wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza.

272
Badanie endoskopowe przełyku, sztywnym lub giętkim endoskopem; 
z biopsją, pojedynczą lub wielokrotną

∙ ∙ ∙ 170,00 zł

273
Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego obejmujące przełyk, żołądek, 
a także dwunastnicę i/lub jelito czcze w razie potrzeby; z biopsją, pojedynczą lub wielokrotną

∙ ∙ ∙ 200,00 zł

274
Badanie endoskopowe przełyku, sztywnym lub giętkim endoskopem; diagnostyczne, 
z pobraniem próbek metodą szczoteczkową lub popłuczyn (oddzielna procedura) lub bez

∙ ∙ ∙ 170,00 zł

275
Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, proste badanie pierwotne 
(np. za pomocą giętkiego endoskopu o małej średnicy) (oddzielna procedura)

∙ ∙ ∙ 150,00 zł

276
Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego obejmujące przełyk, żołądek, 
a także dwunastnicę i/lub jelito czcze w razie potrzeby; diagnostyczne, z pobraniem próbki 
(próbek) metodą szczoteczkową lub popłuczyn (oddzielna procedura) lub bez

∙ ∙ ∙ 180,00 zł

277 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa; bez kontroli badań obrazowych ∙ ∙ 110,00 zł

278 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa; pod kontrolą badań obrazowych ∙ ∙ 160,00 zł

279
Biopsja skóry, tkanki podskórnej i/lub błony śluzowej (włączając w to proste zamknięcie rany), 
w przypadku gdy nie jest to podane w innym miejscu; zmiana pojedyncza

∙ ∙ 150,00 zł

280
Kolonoskopia; giętki endoskop, proksymalnie od zagięcia śledzionowego okrężnicy; 
z biopsją, pojedynczą lub wielokrotną

∙ ∙ 350,00 zł

281
Kolonoskopia; giętki endoskop, proksymalnie od zagięcia śledzionowego okrężnicy; 
diagnostyczna, z pobraniem materiału do badania metodą szczoteczkową lub popłuczyn 
(oddzielna procedura) lub bez, z odbarczeniem jelita grubego (oddzielna procedura) lub bez

∙ ∙ 350,00 zł

282
Znieczulenie do procedur endoskopowych w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, 
endoskop wprowadzony proksymalnie w stosunku do dwunastnicy

∙ 190,00 zł

283
Znieczulenie do procedur endoskopowych w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, 
endoskop wprowadzony dystalnie w stosunku do dwunastnicy

∙ 190,00 zł
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ALERGICZNE TESTY SKÓRNE

Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza.

284
Testy przezskórne (skaryfi kacje, nakłucia) z wyciągami alergenów; natychmiastowa reakcja 
skórna

∙ ∙ 7 zł/szt.

285 Testy śródskórne z wyciągami alergenów; reakcja typu opóźnionego; obejmuje odczytanie ∙ ∙ 7 zł/szt.

286 Próby płatkowe (z zestawem alergenów kontaktowych) ∙ ∙ 7 zł/szt.

287 Testy śródskórne z wyciągami alergenów; reakcja typu natychmiastowego ∙ ∙ 7 zł/szt.

BADANIA RADIOLOGICZNE

Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza.

288 Badanie radiologiczne; zatoki ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

289 Badanie radiologiczne; czaszka ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

290 Badanie radiologiczne; klatka piersiowa; jedna projekcja – czołowa (PA) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

291 Badanie radiologiczne; klatka piersiowa; dwie projekcje – czołowa (PA) i boczna ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 50,00 zł

292 Badanie radiologiczne; żuchwa ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

293 Badanie radiologiczne; układ kostny twarzy ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

294 Badanie radiologiczne; klatka piersiowa; specjalne projekcje (np. w pozycji leżącej na boku) ∙ ∙ ∙ ∙ 45,00 zł

295 Badanie radiologiczne; żebra; jednostronne ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

296 Badanie radiologiczne; żebra; obustronne ∙ ∙ ∙ ∙ 50,00 zł

297 Badanie radiologiczne; mostek ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

298 Badanie radiologiczne; staw lub stawy mostkowo-obojczykowe ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

299 Badanie radiologiczne; kręgosłup – całość; badanie przeglądowe, projekcja PA lub boczna ∙ ∙ ∙ ∙ 65,00 zł

300 Badanie radiologiczne; kręgosłup szyjny ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

301 Badanie radiologiczne; kręgosłup – odcinek piersiowo-lędźwiowy; w pozycji stojącej (skolioza) ∙ ∙ ∙ ∙ 50,00 zł

302 Badanie radiologiczne; kręgosłup – odcinek piersiowy ∙ ∙ ∙ ∙ 45,00 zł

303 Badanie radiologiczne; kręgosłup – odcinek piersiowo-lędźwiowy ∙ ∙ ∙ ∙ 50,00 zł

304
Badanie radiologiczne skoliozy; obejmuje projekcję u chorego leżącego na plecach 
oraz w pozycji stojącej

∙ ∙ ∙ ∙ 60,00 zł

305 Badanie radiologiczne; kręgosłup – odcinek lędźwiowo-krzyżowy ∙ ∙ ∙ ∙ 45,00 zł

306 Badanie radiologiczne; miednica ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

307 Badanie radiologiczne; stawy krzyżowo-biodrowe ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

308 Badanie radiologiczne; kość krzyżowa i kość ogonowa ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

309 Badanie radiologiczne; obojczyk; całkowite ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

310 Badanie radiologiczne; łopatka; całkowite ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

311 Badanie radiologiczne; bark ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

312 Badanie radiologiczne; stawy barkowo-obojczykowe ∙ ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

313 Badanie radiologiczne; kość ramienna ∙ ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

314 Badanie radiologiczne; staw łokciowy ∙ ∙ ∙ ∙ 37,00 zł

315 Badanie radiologiczne; przedramię ∙ ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

316 Badanie radiologiczne; nadgarstek ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

317 Badanie radiologiczne; ręka ∙ ∙ ∙ ∙ 35,00 zł

318 Badanie radiologiczne; palec (palce) ręki ∙ ∙ ∙ ∙ 33,00 zł

319 Badanie radiologiczne; biodro ∙ ∙ ∙ ∙ 36,00 zł

320 Badanie radiologiczne; kość udowa ∙ ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

321 Badanie radiologiczne; kolano ∙ ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

322 Badanie radiologiczne; oba kolana; w pozycji stojącej w projekcji P ∙ ∙ ∙ ∙ 49,00 zł

323 Badanie radiologiczne; piszczel i strzałka ∙ ∙ ∙ ∙ 42,00 zł
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324 Badanie radiologiczne; staw skokowy ∙ ∙ ∙ ∙ 38,00 zł

325 Badanie radiologiczne; stopa ∙ ∙ ∙ ∙ 37,00 zł

326 Badanie radiologiczne; kość piętowa ∙ ∙ ∙ ∙ 33,00 zł

327 Mammografi a ∙ ∙ ∙ ∙ 92,00 zł

328 Badanie radiologiczne; jama brzuszna; pojedyncza projekcja PA ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

329 Badanie radiologiczne; przełyk ∙ ∙ ∙ 56,00 zł

330
Urografi a (pielografi a), dożylna, z radiologicznym badaniem nerek, moczowodów 
i pęcherza moczowego lub bez, z tomografi ą lub bez

∙ ∙ ∙ 170,00 zł

331
Urografi a, wsteczna (nefrostogram, pielostogram, ocena pętli), z radiologicznym badaniem 
nerek, moczowodów i pęcherza moczowego lub bez

∙ ∙ ∙ 170,00 zł

332 Badanie densytometryczne ∙ ∙ ∙ 75,00 zł

333 Badanie radiologiczne; przewód pokarmowy – górny odcinek; wraz z jelitem cienkim ∙ ∙ 80,00 zł

334
Badanie radiologiczne; przewód pokarmowy – górny odcinek; z zakontrastowaniem powietrznym, 
z zastosowaniem barytu o wysokiej gęstości, czynnika musującego, z glukagonem lub bez; 
z dalszą oceną jelita cienkiego

∙ ∙ 110,00 zł

335 Badanie radiologiczne; jelito cienkie – górny odcinek ∙ ∙ 100,00 zł

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje tomografi i kompute-
rowych niewymienionych poniżej, w szczególności: dental CT, badań naczyń wieńcowych i serca, rekonstrukcji, wirtualnej 
kolonoskopii, artroskopii, TK PET.

336 Tomografi a komputerowa; głowa lub mózg; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 300,00 zł

337
Tomografi a komputerowa; oczodół, siodło lub tylna jama lub ucho zewnętrze, 
środkowe lub wewnętrzne; bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 300,00 zł

338 Tomografi a komputerowa; okolica szczękowo-twarzowa; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 300,00 zł

339 Tomografi a komputerowa; tkanki miękkie szyi; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 320,00 zł

340 Tomografi a komputerowa; klatka piersiowa; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 330,00 zł

341 Tomografi a komputerowa; kręgosłup szyjny; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 310,00 zł

342 Tomografi a komputerowa; odcinek piersiowy kręgosłupa; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 310,00 zł

343 Tomografi a komputerowa; odcinek lędźwiowy kręgosłupa; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 310,00 zł

344 Tomografi a komputerowa; miednica; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 320,00 zł

345 Tomografi a komputerowa; kończyna górna; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 310,00 zł

346 Tomografi a komputerowa; kończyna dolna; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 310,00 zł

347 Tomografi a komputerowa; jama brzuszna; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 350,00 zł

348 Tomografi a komputerowa; głowa lub mózg; z kontrastem ∙ 380,00 zł

349
Tomografi a komputerowa; oczodół, siodło lub tylna jama lub ucho zewnętrze, 
środkowe lub wewnętrzne; z kontrastem

∙ 400,00 zł

350 Tomografi a komputerowa; okolica szczękowo-twarzowa; z kontrastem ∙ 400,00 zł

351 Tomografi a komputerowa; tkanki miękkie szyi; z kontrastem ∙ 430,00 zł

352 Tomografi a komputerowa; klatka piersiowa; z kontrastem ∙ 440,00 zł

353 Tomografi a komputerowa; kręgosłup szyjny; z kontrastem ∙ 430,00 zł

354 Tomografi a komputerowa; odcinek piersiowy kręgosłupa; z kontrastem ∙ 430,00 zł

355 Tomografi a komputerowa; odcinek lędźwiowy kręgosłupa; z kontrastem ∙ 430,00 zł

356 Tomografi a komputerowa; miednica; z kontrastem ∙ 440,00 zł

357 Tomografi a komputerowa; kończyna górna; z kontrastem ∙ 420,00 zł

358 Tomografi a komputerowa; kończyna dolna; z kontrastem ∙ 430,00 zł

359 Tomografi a komputerowa; jama brzuszna; z kontrastem ∙ 460,00 zł

REZONANS MAGNETYCZNY

Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje obrazowania rezo-
nansu magnetycznego niewymienionego poniżej, w szczególności: opcji dynamicznej, cholangio MR, artroskopii MR.

360 Obrazowanie rezonansu magnetycznego; oczodół, twarz i szyja; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 540,00 zł
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361 Obrazowanie rezonansu magnetycznego; mózg (z uwzględnieniem pnia mózgu); bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 540,00 zł

362
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; klatka piersiowa (np. w celu oceny ewentualnej 
limfadenopatii we wnękach płuc lub w obrębie śródpiersia); bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 540,00 zł

363
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość – odcinek szyjny 
kręgosłupa; bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 520,00 zł

364
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość – odcinek piersiowy 
kręgosłupa; bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 520,00 zł

365
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość – odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa; bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 520,00 zł

366 Obrazowanie rezonansu magnetycznego; miednica; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 540,00 zł

367
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kończyna górna; badanie nieskierowane na stawy; 
bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 540,00 zł

368
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; którykolwiek staw w obrębie kończyny górnej; 
bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 540,00 zł

369
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kończyna dolna; badanie nieskierowane na stawy; 
bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 540,00 zł

370
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; którykolwiek staw w obrębie kończyny dolnej; 
bez kontrastu

∙ ∙ ∙ 550,00 zł

371 Obrazowanie rezonansu magnetycznego; jama brzuszna; bez kontrastu ∙ ∙ ∙ 560,00 zł

372 Obrazowanie rezonansu magnetycznego serca celem oceny budowy serca; bez kontrastu ∙ ∙ 640,00 zł

373
Obrazowanie rezonansu magnetycznego serca celem oceny jego funkcji czynnościowych, 
z jednoczasową oceną budowy serca lub bez; badanie całkowite

∙ ∙ 710,00 zł

374 Obrazowanie rezonansu magnetycznego; oczodół, twarz i szyja; z kontrastem ∙ 680,00 zł

375 Obrazowanie rezonansu magnetycznego; mózg (z uwzględnieniem pnia mózgu); z kontrastem ∙ 680,00 zł

376
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; klatka piersiowa (np. w celu oceny ewentualnej 
limfadenopatii we wnękach płuc lub w obrębie śródpiersia); z kontrastem

∙ 680,00 zł

377
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość – odcinek szyjny 
kręgosłupa; z kontrastem 

∙ 680,00 zł

378
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość – odcinek piersiowy 
kręgosłupa; z kontrastem 

∙ 680,00 zł

379
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kanał kręgowy i jego zawartość – odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa; z kontrastem 

∙ 680,00 zł

380 Obrazowanie rezonansu magnetycznego; miednica; z kontrastem ∙ 700,00 zł

381
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kończyna górna; badanie nieskierowane na stawy; 
z kontrastem

∙ 680,00 zł

382
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; którykolwiek staw w obrębie kończyny górnej; 
z kontrastem

∙ 680,00 zł

383
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; kończyna dolna; badanie nieskierowane na stawy; 
z kontrastem

∙ 690,00 zł

384
Obrazowanie rezonansu magnetycznego; którykolwiek staw w obrębie kończyny dolnej; 
z kontrastem

∙ 680,00 zł

385 Obrazowanie rezonansu magnetycznego; jama brzuszna; z kontrastem ∙ 700,00 zł

ULTRASONOGRAFIA

Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje badań wykonywanych 
w technologii 3D/4D.

386
Badanie ultrasonografi czne tkanek miękkich okolicy głowy i szyi 
(np. tarczyca, przytarczyce, ślinianka przyuszna)

∙ ∙ ∙ 75,00 zł

387 Badanie ultrasonografi czne; klatka piersiowa ∙ ∙ ∙ 75,00 zł

388 Badanie ultrasonografi czne; piersi ∙ ∙ ∙ 80,00 zł

389 Badanie ultrasonografi czne; jama brzuszna ∙ ∙ ∙ 75,00 zł

390 Badanie ultrasonografi czne; macica ciężarna; badanie przez powłoki jamy brzusznej ∙ ∙ ∙ 80,00 zł

391 Badanie ultrasonografi czne, badanie przezpochwowe ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

392 Badanie ultrasonografi czne; macica ciężarna; badanie przezpochwowe ∙ ∙ ∙ 90,00 zł

393 Badanie ultrasonografi czne miednicy ∙ ∙ ∙ 80,00 zł
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394 Badanie ultrasonografi czne moszny i jej zawartości ∙ ∙ ∙ 75,00 zł

395 Badanie ultrasonografi czne transrektalne (TRUS) ∙ ∙ ∙ 90,00 zł

396 Badanie ultrasonografi czne; kończyna; nienaczyniowe ∙ ∙ ∙ 90,00 zł

397 Badanie ultrasonografi czne; stawy biodrowe niemowlęcia ∙ ∙ ∙ 85,00 zł

398 Badanie obrazowe jąder ∙ ∙ ∙ 75,00 zł

399
Badanie typu Duplex scan tętnic kończyn dolnych lub tętniczych przeszczepów naczyniowych 
w kończynach dolnych; całkowite badanie obustronne

∙ ∙ ∙ 125,00 zł

400
Badanie typu Duplex scan tętnic kończyn dolnych lub tętniczych przeszczepów naczyniowych 
w kończynach dolnych; badanie jednostronne lub ograniczone

∙ ∙ ∙ 115,00 zł

401
Badanie typu Duplex scan tętnic kończyn górnych lub tętniczych przeszczepów naczyniowych 
w kończynach górnych; całkowite badanie obustronne

∙ ∙ ∙ 120,00 zł

402
Badanie typu Duplex scan tętnic kończyn górnych lub tętniczych przeszczepów naczyniowych 
w kończynach górnych; badanie jednostronne lub ograniczone

∙ ∙ ∙ 115,00 zł

403
Badanie typu Duplex scan żył kończyn obejmujące ocenę odpowiedzi na ucisk i inne manewry; 
całkowite badanie obustronne

∙ ∙ ∙ 135,00 zł

404
Badanie typu Duplex scan żył kończyn obejmujące ocenę odpowiedzi na ucisk i inne manewry; 
badanie jednostronne lub ograniczone

∙ ∙ ∙ 115,00 zł

405
Badanie typu Duplex scan napływu tętniczego i odpływu żylnego w obrębie narządów 
jamy brzusznej, miednicy, moszny i/lub w przestrzeni zaotrzewnowej; badanie całkowite

∙ ∙ ∙ 115,00 zł

406
Badanie typu Duplex scan aorty, żyły głównej dolnej, naczyń biodrowych 
lub przeszczepów naczyniowych; badanie całkowite

∙ ∙ ∙ 115,00 zł

407
Badanie typu Duplex scan aorty, żyły głównej dolnej, naczyń biodrowych 
lub przeszczepów naczyniowych; badanie jednostronne lub ograniczone

∙ ∙ ∙ 110,00 zł

408
Ocena przepływów z zastosowaniem techniki Dopplerowskiej; przepływy płodowe; 
tętnica pępowinowa

∙ ∙ 110,00 zł

409 Ocena przepływów z zastosowaniem techniki Dopplerowskiej; tętnica środkowa mózgu ∙ ∙ 120,00 zł

410 Przezczaszkowe badanie Dopplerowskie tętnic wewnątrzczaszkowych; badanie kompletne ∙ ∙ 115,00 zł

411
Nieinwazyjne, fi zjologiczne badanie tętnic kończyn górnych lub dolnych – jeden poziom; 
obustronne (np. indeks kostkowy lub ramieniowy, ocena wykresu Dopplerowskiego, 
pletyzmografi a objętościowa, przezskórny pomiar ciśnienia parcjalnego tlenu)

∙ ∙ 120,00 zł

412
Nieinwazyjne, fi zjologiczne badanie żył w kończynach; całkowite badanie obustronne 
(np. ocena wykresu Dopplerowskiego z oceną odpowiedzi na ucisk i inne manewry, 
fl eboreografi a, pletyzmografi a techniką impedancji)

∙ ∙ 125,00 zł

Ultrasonografi a kardiologiczna
Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza.

413
Echokardiografi a; przez ścianę klatki piersiowej, w czasie rzeczywistym z zapisywaniem 
obrazów (dwuwymiarowym), z lub bez zapisów w trybie M-mode; badanie całkowite

∙ ∙ ∙ 98,00 zł

414
Echokardiografi a; przez ścianę klatki piersiowej, w czasie rzeczywistym z zapisywaniem 
dwuwymiarowego obrazu, z lub bez zapisu w trybie M-mode, w spoczynku i podczas próby 
wysiłkowej z wykorzystaniem bieżni, cykloergometru i/lub próby wysiłkowej

∙ ∙ ∙ 100,00 zł

415
Echokardiografi a Dopplerowska, fala pulsująca lub ciągła z wyświetlaniem spektralnym; 
badanie całkowite 

∙ 105,00 zł

416 Echokardiografi a Dopplerowska z zastosowaniem analizy szybkości przepływów (kolor-Doppler) ∙ 105,00 zł

BADANIA CZYNNOŚCIOWE

Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza.

417 Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 5,00 zł

418 Spirometria ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 33,00 zł

419
Odpowiedź na środki rozszerzające oskrzela, spirometria przed i po podaniu środka 
rozszerzającego oskrzela 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 50,00 zł

420 Elektrokardiogram, rutynowe EKG, co najmniej 12 elektrod; interpretacja i opis ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 27,00 zł

421 Audiometria ∙ ∙ ∙ ∙ 30,00 zł

422 Holter EKG; obejmuje zapisanie wyniku wraz z opisem oraz ocenę przez lekarza i interpretację ∙ ∙ ∙ 100,00 zł

423 Holter ciśnieniowy ∙ ∙ ∙ 95,00 zł
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424 Próba wysiłkowa ∙ ∙ ∙ 100,00 zł

425 Elektroencefalogram (EEG) ∙ ∙ 85,00 zł

REHABILITACJA

Rehabilitacja wykonywana jest na podstawie skierowania od lekarza. Ubezpieczenie obejmuje łącznie do 20 zabiegów 
w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu.

426
Ćwiczenia indywidualne – procedura terapeutyczna, w obrębie jednego obszaru lub licznych 
obszarów; ćwiczenia terapeutyczne mające na celu rozwijanie siły i wytrzymałości, zakresu 
ruchomości i giętkości; 30 minut

∙ 35,00 zł

427
Ćwiczenia grupowe (do 6 osób) – procedura terapeutyczna, w obrębie jednego obszaru 
lub licznych obszarów; ćwiczenia terapeutyczne mające na celu rozwijanie siły 
i wytrzymałości, zakresu ruchomości i giętkości; 30 minut

∙ 18,00 zł

428
Techniki terapii manualnej (np. metody McKenziego, Cyriax, Mulligana i PNF 
jeden lub więcej obszarów, mobilizacje i manipulacje); 15 min

∙ 30,00 zł

429
Wyciągi – zastosowanie techniki w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; trakcja 
mechaniczna

∙ 14,50 zł

430
Rower (rotor), cykloergometr – zastosowanie techniki w obrębie jednego obszaru 
lub licznych obszarów

∙ 11,00 zł

431 Kinezjotaping ∙ 30,00 zł

432 Zastosowanie techniki fi zykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; diatermia ∙ 11,00 zł

433
Zastosowanie techniki fi zykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; 
podczerwień (sollux)

∙ 9,00 zł

434 Zastosowanie techniki fi zykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; ultrafi olet ∙ 10,00 zł

435 Zastosowanie techniki fi zykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; ultradźwięki ∙ 11,00 zł

436 Zastosowanie techniki fi zykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; jonoforeza ∙ 11,00 zł

437 Galwanizacja ∙ 10,50 zł

438 Elektrostymulacja ∙ 11,00 zł

439 Tonoliza ∙ 10,50 zł

440 Prądy diadynamiczne ∙ 11,00 zł

441 Prądy interferencyjne ∙ 11,00 zł

442 Prądy Kotza ∙ 11,00 zł

443 Prądy Tens ∙ 11,00 zł

444 Prądy Träberta ∙ 10,50 zł

445 Impulsowe pole magnetyczne ∙ 11,50 zł

446 Laseroterapia (skaner, punktowo) ∙ 13,00 zł

447
Zastosowanie techniki fi zykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; 
okłady ciepłe lub zimne (termożele)

∙ 9,50 zł

448 Krioterapia – miejscowa ∙ 14,50 zł

449 Krioterapia – zabieg w kriokomorze ∙ 31,00 zł

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Przegląd stomatologiczny. Ubezpieczenie obejmuje łącznie do 2 przeglądów w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy 
ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu.

450 Badanie stanu jamy ustnej i uzębienia – przegląd stomatologiczny ∙ ∙ ∙ 40,00 zł

STOMATOLOGIA

Zakres ubezpieczenia obejmuje 50% rabatu od ceny obowiązującej w placówce medycznej w dniu wykonania usługi. 
Rabat dotyczy wyłącznie świadczeń wymienionych w poniższym zakresie. Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić w pla-
cówce medycznej 50% ceny każdej z wykonanych usług.

451 Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6. roku życia2) ∙ 50,00 zł

452 Konsultacja stomatologiczna – dzieci2) ∙ 50,00 zł

453 Konsultacja stomatologiczna – dorośli2) ∙ 50,00 zł

454 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe ∙ 15,00 zł
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455 Znieczulenie miejscowe nasiękowe ∙ 30,00 zł

456 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne ∙ 30,00 zł

457 Rentgenodiagnostyka – wykonanie zdjęcia ∙ 30,00 zł

458 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomografi czne ∙ 70,00 zł

459 Usunięcie złogów nazębnych z łuku zębowego – kamień nazębny ∙ 70,00 zł

460 Usunięcie złogów nazębnych z łuku zębowego – osad ∙ 60,00 zł

461 Usunięcie złogów nazębnych z łuku zębowego – piaskowanie ∙ 90,00 zł

462 Usunięcie złogów nazębnych z łuku zębowego – kiretaż ∙ 150,00 zł

463 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) ∙ 40,00 zł

464 Zabezpieczenie profi laktyczne bruzd lakiem szczelinowym ∙ 50,00 zł

465 Lakierowanie zębów 1/2 łuku zębowego ∙ 40,00 zł

466 Indywidualna fl uoryzacja metodą kontaktową ∙ 80,00 zł

467 Badanie żywotności zęba ∙ 15,00 zł

468 Leczenie nadwrażliwości zębów w obrębie 1/2 łuku zębowego ∙ 40,00 zł

469 Leczenie próchnicy powierzchniowej – pojedynczy ząb ∙ 85,00 zł

470 Całkowite opracowanie ubytku próchnicowego z założeniem podkładu ∙ 50,00 zł

471 Postępowanie przy próchnicy głębokiej – pośrednie pokrycie miazgi ∙ 60,00 zł

472 Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi ∙ 60,00 zł

473 Opatrunek leczniczy ∙ 50,00 zł

474 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego ∙ 100,00 zł

475 Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni ∙ 110,00 zł

476 Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach ∙ 140,00 zł

477 Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 powierzchniach ∙ 180,00 zł

478 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem ∙ 70,00 zł

479 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem ∙ 75,00 zł

480 Amputacja przyżyciowa miazgi ∙ 60,00 zł

481 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi (obejmuje każdy kanał) ∙ 50,00 zł

482 Dezynfekcja i przemycie 1 kanału ∙ 40,00 zł

483 Leczenie zgorzeli ∙ 100,00 zł

484 Udrażnianie i opracowywanie kanału metodą fi zykochemiczną ∙ 120,00 zł

485 Udrażnianie i opracowywanie kanału metodą mechaniczną ∙ 120,00 zł

486 Udrażnianie i opracowywanie kanału za pomocą mikroskopu ∙ 180,00 zł

487 Ponowne udrożnienie wypełnionego kanału ∙ 150,00 zł

488 Czasowe wypełnienie kanału – opatrunek ∙ 50,00 zł

489 Ostateczne wypełnienie 1 kanału ∙ 120,00 zł
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ŚWIADCZENIA ASSISTANCE

Świadczenia dodatkowe, tj. pozycje od nr 490 do nr 496, przysługują pod warunkiem, że nagłe zachorowanie lub nie-
szczęśliwy wypadek, będące przyczyną konieczności realizacji świadczenia, miały miejsce w okresie udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej. Świadczenia dodatkowe są realizowane do wskazanych limitów.

Defi nicje dodatkowe: 

hospitalizacja – leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie więcej niż 24 godziny;

lekarz Operatora AXA – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z polskim prawem, wskazana przez 
całodobową infolinię medyczną i uprawniona do występowania w imieniu Operatora AXA;

lekarz prowadzący – lekarz przydzielony do opieki nad Ubezpieczonym z ramienia placówki medycznej, w której Ubezpie-
czony poddał się leczeniu;

nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzie-
lenia pilnej pomocy medycznej, jednakże niezagrażający życiu i niewymagający świadczeń pogotowia ratunkowego;

nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie 
wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
i wymaga pomocy lekarskiej, jednakże niezagrażające życiu i niewymagające świadczeń pogotowia ratunkowego.

Medyczna platforma informacyjna 
Na wniosek Ubezpieczonego Operator AXA zapewni:

490

 1.  Dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z wykwalifi kowanym per-
sonelem medycznym, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących 
możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej ogólnej informacji na temat:

 a)  stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej i zasad jej udzielania,

 b)  jednostek chorobowych, w tym chorób rzadkich, typowo stosowanego leczenia, metod 
leczenia dostępnych na terenie RP,

 c)  zachowań prozdrowotnych – diet (np. zalecanych dla diabetyków, przy nadciśnieniu tęt-
niczym), zdrowego odżywiania,

 d)  opisów badań,

 e)  sposobów przygotowania do badań,

 f)  leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu,

 g)  grup wsparcia i telefonów zaufania na terenie RP, świadczących pomoc osobom dotknię-
tym alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na choroby przewlekłe, ma-
jącym problemy zdrowotne, rodzicom ciężko chorych dzieci,

 h)  placówek medycznych i diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, sanato-
riów oraz placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego 
stopnia referencji oraz kliniki uniwersytetów medycznych), znajdujących się na terenie 
RP, w tym ich adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających 
potrzebom Ubezpieczonego,

 i)  aptek znajdujących się na terytorium RP, w tym w szczególności na temat godzin ich 
otwarcia, adresów, numerów telefonów,

 j)  działań, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży – szczepień, specyfi ki danego 
kraju lub regionu świata – w aspekcie medycznym,

 k)  placówek opieki społecznej, schorzeń wieku podeszłego, zasad zdrowego żywienia – infor-
macje dla osób starszych.

 2.  Udzielenie Ubezpieczonemu przez lekarza Operatora AXA pierwszej informacji medycznej 
drogą telefoniczną w oparciu o informacje otrzymane od Ubezpieczonego.

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ bez limitu

Transport do placówki medycznej 
Świadczenie realizowane jest w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

491

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zaistniała konieczność 
przewiezienia Ubezpieczonego do placówki medycznej, Operator AXA zapewnia zorganizowanie i po-
krycie kosztów do wysokości limitu na zdarzenie i zgodnie z warunkami dodatkowymi. Transport jest 
organizowany, o ile stan zdrowia Ubezpieczonego nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. 
O środku transportu decyduje lekarz Operatora AXA.

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

1 000 zł

maks. 2 razy 
w rocznym 

okresie 
ubezpieczenia

Transport pomiędzy placówkami medycznymi 
Świadczenie realizowane jest w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

492

Jeżeli placówka medyczna, w której przebywa Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wy-
padku lub nagłego zachorowania, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu 
zdrowia lub Ubezpieczony jest skierowany na zabieg lub badania lekarskie do innej placówki me-
dycznej, Operator AXA zorganizuje i pokryje koszty ww. transportu do wysokości limitu na zdarze-
nie i zgodnie z warunkami dodatkowymi, na pisemne zlecenie lekarza prowadzącego leczenie, po 
konsultacji z lekarzem Operatora AXA. W przypadku gdy Ubezpieczony jest jedynie skierowany na 
zabiegi lub badania do innej placówki medycznej, świadczenie obejmuje również transport powrot-
ny do placówki medycznej, w której Ubezpieczony jest leczony.

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

1 000 zł

skierowanie 
od lekarza 

prowadzącego 
oraz akceptacja 

przez lekarza 
Operatora AXA

maks. 2 razy 
w rocznym 

okresie 
ubezpieczenia
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Transport z placówki medycznej do miejsca zamieszkania/miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na terytorium RP
Świadczenie realizowane jest w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

493

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczony przebywa 
w placówce medycznej i zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza prowadzącego leczenie Ubezpie-
czony wymaga transportu z placówki medycznej do miejsca zamieszkania/miejsca wskazanego 
przez Ubezpieczonego, zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w zależności od 
tego, które z miejsc znajduje się bliżej placówki medycznej, w której znajduje się Ubezpieczony), 
Operator AXA zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów ww. transportu do wysokości limitu na 
zdarzenie i zgodnie z warunkami dodatkowymi, jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego utrudnia sko-
rzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu. O wyborze środka trans-
portu decyduje lekarz Operatora AXA w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

1 000 zł

skierowanie 
od lekarza 

prowadzącego 
oraz akceptacja 

przez lekarza 
Operatora AXA

maks. 2 razy 
w rocznym 

okresie 
ubezpieczenia

Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu
Świadczenie realizowane jest w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

494

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, zgodnie z pisemnym 
zleceniem lekarza prowadzącego, Ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej w miejscu pobytu 
(z wyłączeniem pobytu w placówkach medycznych), Operator AXA zorganizuje i pokryje koszty do-
jazdu i honorarium pielęgniarki do wysokości limitu na zdarzenie i zgodnie z warunkami dodatko-
wymi. Zakres świadczeń obejmuje m.in.:

 a) czynności związane z utrzymaniem higieny, 

 b)  zabiegi lecznicze, takie jak: okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie leków 
itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego Ubezpieczonego,

 c)  czynności diagnostyczne, takie jak: pomiar ciśnienia i tętna, ważenie itp. – zgodnie z zale-
ceniami lekarza prowadzącego Ubezpieczonego,

 d)  czynności pomagające w odżywianiu, przy czym koszty żywności, leków i środków medycz-
nych pokrywane są przez Ubezpieczonego. 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

3 wizyty, każda 
maks. 8 godzin 

zlecenie lekarza 
prowadzącego

maks. 2 razy 
w rocznym 

okresie 
ubezpieczenia

Sprzęt rehabilitacyjny 
Świadczenie realizowane jest w razie nieszczęśliwego wypadku.

495

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony, zgodnie z pisemnym zleceniem le-
karza specjalisty, powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, Operator AXA zorganizuje i pokryje 
koszty wypożyczenia lub zakupu oraz transportu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu 
Ubezpieczonego, do wysokości limitu na zdarzenie i zgodnie z warunkami dodatkowymi. Operator 
AXA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową przebiegu i skutków terapii prowadzonej w ramach 
rehabilitacji przy użyciu ww. sprzętu.

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

3 000 zł

zlecenie lekarza 
prowadzącego

maks. 2 razy 
w rocznym 

okresie 
ubezpieczenia

Dostarczenie lekarstw 
Świadczenie realizowane jest w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

496

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczony, zgodnie 
z pisemnym zleceniem lekarza prowadzącego, musi przebywać w miejscu pobytu w pozycji leżącej, 
Operator AXA zorganizuje dokonanie zakupu oraz pokryje do wysokości limitu na zdarzenie i zgod-
nie z warunkami dodatkowymi koszt dostarczenia leków przepisanych przez lekarza do miejsca 
pobytu Ubezpieczonego. Niniejsze świadczenie przysługuje jedynie w przypadku, gdy w miejscu po-
bytu Ubezpieczonego nie ma osoby, która mogłaby zapewnić Ubezpieczonemu taką pomoc. Koszt 
leków pokrywa Ubezpieczony. 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

300 zł

zlecenie leżenia 
przez lekarza 

prowadzącego

w miejscu pobytu 
Ubezpieczonego 

nie ma żadnej 
osoby, która 

mogłaby takie 
leki dostarczyć

OBJAŚNIENIA:

1) Opcja wyłączenia podstawowej opieki lekarskiej
We wszystkich wariantach opieki ambulatoryjnej istnieje możliwość obniżenia składki dzięki wyłączeniu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
świadczeń podstawowej opieki lekarskiej, tj. pozycji nr 2 do 6 niniejszego katalogu świadczeń zdrowotnych. 

2) Opcja współpłatności
We wszystkich wariantach opieki ambulatoryjnej istnieje możliwość obniżenia składki dzięki opcji współpłatności za konsultacje lekarskie. 
Ubezpieczeni w ramach wariantu z opcją współpłatności będą zobowiązani każdorazowo zapłacić w placówce medycznej 20 zł za każdą 
konsultację, niezależnie od jej faktycznego kosztu ponoszonego przez AXA. Współpłatność dotyczy konsultacji w ramach podstawowej opieki 
lekarskiej, specjalistycznych i innych, w tym także stomatologicznych. W przypadku jednoczesnego wyboru obu opcji obniżających składkę, 
współpłatność dotyczy konsultacji specjalistycznych i innych, w tym także stomatologicznych.

UWAGA!
Terminy dostępności dotyczą dostępu do konsultacji w zakresie danej specjalizacji, a nie do konkretnego lekarza, w wybranej porze dnia czy 
w określonej lokalizacji w danym mieście.

Usługi medyczne świadczone są w godzinach pracy poszczególnych placówek medycznych.
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CAŁODOBOWA INFOLINIA MEDYCZNA

 1

Konsultanci zapewniają kompleksową obsługę klienta: od przyjęcia zgłoszenia, przez umówienie 
wizyt, badań diagnostycznych, organizację i pokrycie kosztów świadczeń w placówkach medycz-
nych, a także pomoc i porady dotyczące procesu diagnozy lub leczenia. Rejestracja usług odbywa 
się poprzez kontakt telefoniczny z 24-godzinną infolinią pod numerem telefonu 801 707 200.

∙ ∙ nie dotyczy

HOSPITALIZACJA

Podwyższony standard hospitalizacji

 2
Hospitalizacja realizowana w placówce medycznej należącej do sieci Operatora AXA w związku 
z autoryzowanym zabiegiem lub operacją medyczną odbywać się będzie w jedno- lub dwuosobo-
wym pokoju szpitalnym o podwyższonym standardzie (np. łazienka, TV, klimatyzacja). 

∙ ∙ nie dotyczy

Indywidualna opieka pielęgniarska podczas hospitalizacji

 3

Podczas hospitalizacji realizowanej w placówce medycznej należącej do sieci Operatora AXA 
w związku z autoryzowanym zabiegiem lub operacją medyczną, Ubezpieczony ma prawo do indy-
widualnych dyżurów pielęgniarskich (poza salami pooperacyjnymi oraz oddziałami intensywnej 
opieki) po zabiegach operacyjnych; łącznie do 36 godzin dyżuru.

∙ nie dotyczy

OPERACJE I ZABIEGI

Zabiegi i operacje z zakresu okulistyki

 4 Chirurgiczne usunięcie skrzydlika ∙ ∙ 1 000,00 zł

 5 Leczenie operacyjne gradówki ∙ ∙ 1 000,00 zł

 6 Operacja brodawek powiek ∙ ∙ 500,00 zł

 7 Operacja wywinięcia lub wwinięcia powieki (jedno oko) ∙ ∙ 1 100,00 zł

 8 Płukanie, zgłębnikowanie dróg łzowych u dzieci ∙ ∙ 500,00 zł

 9 Usunięcie kaszaka powieki ∙ ∙ 500,00 zł

 10 Wycięcie cysty spojówki ∙ ∙ 500,00 zł

 11 Operacja oczopląsu ∙ 3 500,00 zł

 12 Operacja zaćmy metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki twardej ∙ 3 500,00 zł

 13 Operacja zaćmy niepowikłanej metodą fakoemulsyfi kacji bez wszczepu soczewki ∙ 3 500,00 zł

 14 Operacja zaćmy niepowikłanej metodą fakoemulsyfi kacji z wszczepem soczewki Natural ∙ 4 500,00 zł

 15 Operacja zaćmy niepowikłanej metodą fakoemulsyfi kacji z wszczepem soczewki twardej ∙ 4 000,00 zł

 16 Operacja zaćmy niepowikłanej metodą fakoemulsyfi kacji z wszczepem soczewki zwijalnej ∙ 4 200,00 zł

 17
Operacja zaćmy niepowikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy bez wszczepu 
soczewki

∙ 3 000,00 zł

 18
Operacja zaćmy niepowikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem 
soczewki Natural

∙ 4 500,00 zł

 19
Operacja zaćmy niepowikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem 
soczewki zwijalnej

∙ 4 000,00 zł

 20 Operacja zaćmy powikłanej metodą fakoemulsyfi kacji bez wszczepu soczewki ∙ 4 000,00 zł

 21 Operacja zaćmy powikłanej metodą fakoemulsyfi kacji z wszczepem soczewki Natural ∙ 5 000,00 zł

 22 Operacja zaćmy powikłanej metodą fakoemulsyfi kacji z wszczepem soczewki twardej ∙ 4 500,00 zł

 23 Operacja zaćmy powikłanej metodą fakoemulsyfi kacji z wszczepem soczewki zwijalnej ∙ 4 500,00 zł

 24
Operacja zaćmy powikłanej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy bez wszczepu 
soczewki

∙ 3 000,00 zł

Zabiegi i operacje z zakresu laryngologii

 25 Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia bezpośrednia z wycięciem łagodnej zmiany metodą klasyczną ∙ ∙ 1 500,00 zł

Załącznik nr 2 
do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Plan Zdrowotny 
Katalog świadczeń szpitalnych
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 26 Mikrolaryngoskopia/laryngoskopia bezpośrednia z wycięciem łagodnej zmiany metodą laserową ∙ ∙ 2 200,00 zł

 27
Nacięcie błony bębenkowej i biopsja zmiany chorobowej w uchu środkowym w znieczuleniu 
ogólnym

∙ ∙ 1 000,00 zł

 28 Nacięcie migdałka (tonsilotomia) ∙ ∙ 2 000,00 zł

 29 Repozycja kości nosa, z gipsem ∙ ∙ 2 000,00 zł

 30 Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki ∙ ∙ 2 000,00 zł

 31 Usunięcie zmian śluzówkowych w obrębie jamy ustnej ∙ ∙ 1 000,00 zł

 32 Usuwanie polipów z otwarciem zatok (metodą zwykłą) ∙ ∙ 3 000,00 zł

 33 Włożenie drenów w błony bębenkowe (znieczulenie miejscowe) ∙ ∙ 1 100,00 zł

 34 Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO
2
 lub lasera diodowego ∙ 7 000,00 zł

 35 Mikrochirurgia krtani, z pobraniem materiału tkankowego do badania histopatologicznego ∙ 4 000,00 zł

 36 Operacja rekonstrukcyjna błony bębenkowej z plastyką kosteczek słuchowych ∙ 5 500,00 zł

 37 Operacja ślinianki podżuchwowej ∙ 4 000,00 zł

 38 Operacja ślinianki przyusznej ∙ 5 000,00 zł

 39 Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi ∙ 4 000,00 zł

 40 Operacja usunięcia torbieli środkowej szyi ∙ 3 500,00 zł

 41 Operacja zatoki szczękowej metotą Caldwella-Luca ∙ 3 000,00 zł

 42 Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) ∙ 3 500,00 zł

 43 Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) + korekcja małżowin nosowych ∙ 5 000,00 zł

 44 Usunięcie węzła chłonnego szyi ∙ 3 000,00 zł

 45 Wycięcie migdałka (tonsilektomia) ∙ 2 000,00 zł

 46 Wycięcie migdałka gardłowego (adenotomia) ∙ 2 000,00 zł

 47 Wycięcie migdałka gardłowego i podcięcie bocznych migdałów (adenotomia + tonsilotomia) ∙ 3 000,00 zł

 48 Wycięcie polipa nosa – znieczulenie miejscowe ∙ 2 000,00 zł

 49 Wycięcie polipa nosa – znieczulenie ogólne ∙ 2 500,00 zł

 50 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwella-Luca ∙ 3 500,00 zł

Zabiegi i operacje z zakresu ortopedii

 51 Iniekcja dostawowa pod kontrolą RTG lub USG z kosztem leku ∙ ∙ 500,00 zł

 52 Obkurczenie termalne torebki stawowej ∙ ∙ 5 000,00 zł

 53 Odbarczenie nerwu podłopatkowego (endoskopowo lub klasycznie) ∙ ∙ 5 000,00 zł

 54 Odbarczenie ścięgna mięśnia czworogłowego ∙ ∙ 5 000,00 zł

 55 Odbarczenie ścięgna rzepkowego ∙ ∙ 5 000,00 zł

 56 Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki ∙ ∙ 5 000,00 zł

 57
Przecięcie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego z powodu kręczu szyi; 
operacja metodą otwartą

∙ ∙ 5 000,00 zł

 58 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra ∙ ∙ 4 000,00 zł

 59 Przemieszczenie nerwu obwodowego/czaszkowego (transpozycja nerwu łokciowego) ∙ ∙ 3 500,00 zł

 60 Relaksacja blizny lub przykurczy skóry, Z-plastyka skóry ∙ ∙ 4 000,00 zł

 61 Resekcja głowy kości promieniowej ∙ ∙ 5 000,00 zł

 62 Resekcja obrąbka stawowego ∙ ∙ 5 000,00 zł

 63
Resekcje kostne w obrębie nadgarstka (wyrostek rylcowaty kości łokciowej, promieniowej itd.) 
– bez artroskopii

∙ ∙ 3 500,00 zł

 64 Rewizja kikuta po amputacji lub powtórna amputacja ∙ ∙ 3 500,00 zł

 65 Synowektomia, chondrektomia, toaleta, uwolnienie boczne rzepki ∙ ∙ 4 000,00 zł

 66 Synowektomia, toaleta ∙ ∙ 5 000,00 zł

 67 Synowektomia, toaleta, usunięcie krwiaka, ciała wolnego ∙ ∙ 4 000,00 zł

 68 Synowektomia pochewek ścięgnistych, dekompresja w zespołach uciskowych ∙ ∙ 4 000,00 zł

 69 Wycięcie kaletki przedrzepkowej, małe gangliony ∙ ∙ 3 000,00 zł
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 70 Wycięcie kaletki łokciowej ∙ ∙ 3 000,00 zł

 71 Wycięcie kaletki okolicy stopy (śruby/drut chromowo-niklowy) ∙ ∙ 4 000,00 zł

 72
Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią pierwszej kości śródstopia 
(śruby/drut chromowo-niklowy)

∙ ∙ 4 500,00 zł

 73 Wycięcie powięzi ręki – inne, uwolnienie przykurczu Dupuytrena I/II stopień ∙ ∙ 3 000,00 zł

 74 Wycięcie powięzi ręki – inne, uwolnienie przykurczu Dupuytrena III/IV stopień ∙ ∙ 4 000,00 zł

 75 Wycięcie torbieli galaretowatej okolicy kolana: cysta Bakera ∙ ∙ 4 000,00 zł

 76
Wycięcie zmiany pochewki ścięgna ręki, wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna 
ręki (nadgarstek)

∙ ∙ 2 500,00 zł

 77
Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (kość promieniowa/łokciowa) 
– z ewentualną stabilizacją przezskórną drutem Kirschnera

∙ ∙ 2 000,00 zł

 78
Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (kość ramieniowa) 
– z ewentualną stabilizacją przezskórną drutem Kirschnera

∙ ∙ 2 000,00 zł

 79
Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (strzałka i kość piszczelowa, podudzie – inne) 
– z ewentualną stabilizacją przezskórną drutem Kirschnera

∙ ∙ 2 000,00 zł

 80 Amputacja i wyłuszczenie palca w stawie ∙ 3 500,00 zł

 81 Artrodeza międzypaliczkowa ∙ 4 000,00 zł

 82 Artrodeza podskokowa (śruby/drut chromowo-niklowy) ∙ 5 000,00 zł

 83 Artrodeza skokowo-piszczelowa ∙ 7 000,00 zł

 84 Artrodeza stępowo-śródstopna (śruby/drut chromowo-niklowy) ∙ 5 000,00 zł

 85 Artrodeza stopy – inne (śruby/drut chromowo-niklowy) ∙ 5 000,00 zł

 86 Artrodeza śródręczno-paliczkowa ∙ 4 000,00 zł

 87 Artrodeza śródstopia (śruby/drut chromowo-niklowy) ∙ 5 000,00 zł

 88 Artrodeza śródstopno-palcowa (śruby/drut chromowo-niklowy) ∙ 4 000,00 zł

 89 Artroskopia diagnostyczna biodra ∙ 5 000,00 zł

 90 Artroskopia diagnostyczna kolana ∙ 4 000,00 zł

 91 Artroskopia stawu łokciowego ∙ 3 500,00 zł

 92 Artroskopia w obrębie nadgarstka (synowektomia, toaleta, ciało wolne) ∙ 4 000,00 zł

 93 Artroskopie i endoskopie w obrębie stopy ∙ 4 000,00 zł

 94 Artroskopowa rekonstrukcja powierzchni stawowych w złamaniach ∙ 7 000,00 zł

 95
Artroskopowe usunięcie zespolenia, śrub interferencyjnych z piszczeli i/lub uda 
ze spongioplastyką kości

∙ 5 000,00 zł

 96
Biodro przeskakujące – nacięcie powięzi/rozdzielenie powięzi/rozdzielenie pasma 
biodrowo-piszczelowego

∙ 4 000,00 zł

 97 Chondrektomia ∙ 5 000,00 zł

 98 Dekompresja podbarkowa ∙ 5 000,00 zł

 99 Endoskopowe uwolnienienie kanału nadgarstka ∙ 3 500,00 zł

 100 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (kości nadgarstka i śródręcza) ∙ 4 000,00 zł

 101 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (kości stępu i kości śródstopia) ∙ 6 000,00 zł

 102 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa) ∙ 6 000,00 zł

 103 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (kość promieniowa i kość łokciowa) ∙ 5 500,00 zł

 104 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (kość ramienna) ∙ 6 000,00 zł

 105 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (kość udowa) ∙ 6 000,00 zł

 106
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa – żebra 
i mostek)

∙ 6 000,00 zł

 107 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (paliczki – stopy, dłoni) ∙ 4 000,00 zł

 108 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości (rzepka) ∙ 5 500,00 zł

 109 Miotomia ∙ 4 000,00 zł

 110 Nacięcie powięzi ręki ∙ 2 500,00 zł

 111 Nacięcie ścięgna Achillesa / Dekompresja ścięgna Achillesa z ew. artroskopią ∙ 4 500,00 zł
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 112 Nacięcie ścięgna ręki ∙ 2 500,00 zł

 113 Operacja łokcia tenisisty ∙ 3 500,00 zł

 114 Operacja łopatki strzelającej ∙ 5 000,00 zł

 115 Operacja palca szponiastego (śruby/drut chromowo-niklowy) ∙ 4 000,00 zł

 116 Operacja w obrębie ścięgna rzepkowego (kolano skoczka, Osgood-Schlater) ∙ 4 000,00 zł

 117 Operacje nerwiaków (bez zespołu Mortona) ∙ 3 500,00 zł

 118 Rekonstrukcja torebkowo-więzadłowa w obrębie ręki ∙ 6 000,00 zł

 119 Szycie łękotki ∙ 4 000,00 zł

 120 Szycie mięśnia/ścięgna czworogłowego ∙ 4 500,00 zł

 121 Szycie mięśnia, ścięgna i powięzi ręki ∙ 4 000,00 zł

 122
Szycie mięśnia, ścięgna i powięzi – stopa, podudzie, przedramię 
(bez ścięgna Achillesa i ścięgna mięśnia czworogłowego)

∙ 4 000,00 zł

 123 Szycie nerwu inne ∙ 4 000,00 zł

 124 Szycie nerwu palca stopy/ręki ∙ 4 000,00 zł

 125 Szycie nerwu stopy/ręki ∙ 4 000,00 zł

 126 Szycie, wydłużenie, wycięcie ścięgna mięśnia, powięzi ∙ 4 000,00 zł

 127 Toaleta artroskopowa, usunięcie ciała wolnego ∙ 5 000,00 zł

 128 Usunięcie małych zespoleń (śruba, klamra, pręt R z wszystkich kości) ∙ 3 000,00 zł

 129 Usztywnienie w obrębie nadgarstka (bez stabilizatora zewnętrznego) ∙ 5 000,00 zł

 130 Uwolnienie kanału nadgarstka ∙ 3 000,00 zł

 131 Uwolnienie kanału stępu ∙ 4 000,00 zł

 132
Uwolnienie zrostu/odbarczenie nerwu obwodowego/zwoju – inne, 
neuroliza nerwu obwodowego – inne

∙ 3 500,00 zł

 133
Wycięcie kaletki z korekcją palucha koślawego i zniekształceń innych palców 
(zabieg na tkankach miękkich) 

∙ 4 000,00 zł

 134 Wycięcie kikuta ACL, wycięcie PMP, usunięcie krwiaka, ciała wolnego ∙ 4 000,00 zł

 135 Wycięcie kości dodatkowej ∙ 4 000,00 zł

 136 Wycięcie łękotki ∙ 4 000,00 zł

 137 Wycięcie ostrogi piętowej, ostrogi guza piętowego ∙ 4 000,00 zł

 138 Wycięcie patologii okołostawowej (skostnienie pozaszkieletowe) ∙ 4 000,00 zł

 139 Wycięcie zwłóknień ∙ 4 000,00 zł

Zabiegi i operacje z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej

 140 Biopsja odbytnicy z badaniem histopatologicznym ∙ ∙ 1 000,00 zł

 141 Biopsja; tkanki miękkie ∙ ∙ 500,00 zł

 142 Laparoskopia zwiadowcza ∙ ∙ 2 500,00 zł

 143 Laparoskopowe zaopatrzenie torbieli wątroby ∙ ∙ 4 000,00 zł

 144 Leczenie żylaków odbytu – gumkowanie (1 gumka) ∙ ∙ 500,00 zł

 145 Nacięcie i drenaż – głęboko położony ropień lub krwiak ∙ ∙ 1 000,00 zł

 146 Operacja szczeliny odbytu ∙ ∙ 2 500,00 zł

 147 Operacja żylaków kończyn dolnych – sklerotyzacja ∙ ∙ 1 000,00 zł

 148 Operacja żylaków kończyn dolnych – minifl ebektomia ∙ ∙ 1 500,00 zł

 149 Operacja żylaków odbytu metodą LONGO ∙ ∙ 2 000,00 zł

 150 Usunięcie guza tkanek miękkich – tłuszczaka/włókniaka/kaszaka ∙ ∙ 1 000,00 zł

 151 Usunięcie mnogich tłuszczaków ∙ ∙ 2 000,00 zł

 152 Usunięcie mnogich zmian skórnych ∙ ∙ 2 000,00 zł

 153 Usunięcie torbieli łuku brwiowego ∙ ∙ 2 000,00 zł

 154
Usunięcie złośliwych i niezłośliwych zmian skórnych (w tym: kaszaki, tłuszczaki) 
i tkanki podskórnej (guzy) 

∙ ∙ 1 200,00 zł
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 155
Usunięcie złośliwych i niezłośliwych zmian skórnych (w tym: kaszaki, tłuszczaki) 
i tkanki podskórnej (guzy) – twarzy 

∙ ∙ 1 400,00 zł

 156 Wycięcie łagodnej zmiany sutka lub guza sutka metodą klasyczną ∙ ∙ 2 000,00 zł

 157 Wycięcie polipa kanału odbytu ∙ ∙ 2 000,00 zł

 158 Wycięcie torbieli skórzastej lub zatoki włosowej ∙ ∙ 2 500,00 zł

 159 Wycięcie torbieli włosowej ∙ ∙ 2 500,00 zł

 160 Laparoskopia zwiadowcza z pobraniem materiału do badań ∙ 3 000,00 zł

 161 Laparoskopia zwiadowcza z uwolnieniem zrostów ∙ 3 500,00 zł

 162 Laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego i uchyłka Meckela ∙ 4 500,00 zł

 163 Laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego i uchyłka Meckela (staplerem) ∙ 5 500,00 zł

 164
Laparoskopowe zaopatrzenie przepukliny pachwinowej dwustronnej 
(standardowa siatka w ramach zabiegu)

∙ 6 500,00 zł

 165
Laparoskopowe zaopatrzenie przepukliny pachwinowej jednostronnej 
(standardowa siatka w ramach zabiegu)

∙ 500,00 zł

 166 Mastektomia obustronna ∙ 12 000,00 zł

 167 Mastektomia prosta ∙ 6 000,00 zł

 168 Mastektomia radykalna ∙ 10 000,00 zł

 169 Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej bez użycia siatki ∙ 3 000,00 zł

 170
Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej z użyciem siatki 
(standardowa siatka w ramach zabiegu)

∙ 3 500,00 zł

 171 Operacja przepukliny mosznowej obustronnej bez użycia siatki ∙ 3 500,00 zł

 172
Operacja przepukliny mosznowej obustronnej z użyciem siatki 
(standardowa siatka w ramach zabiegu)

∙ 4 500,00 zł

 173 Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej bez użycia siatki ∙ 2 500,00 zł

 174
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej z użyciem siatki 
(standardowa siatka w ramach zabiegu)

∙ 3 000,00 zł

 175 Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej bez użycia siatki ∙ 3 500,00 zł

 176
Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej z użyciem siatki 
(standardowa siatka w ramach zabiegu)

∙ 4 000,00 zł

 177 Operacja przepukliny pępkowej bez użycia siatki ∙ 2 500,00 zł

 178 Operacja przepukliny pępkowej z użyciem siatki (standardowa siatka w ramach zabiegu) ∙ 3 000,00 zł

 179 Operacja przepukliny powłok jamy brzusznej (w bliźnie pooperacyjnej) – I stopnia ∙ 2 500,00 zł

 180 Operacja przepukliny powłok jamy brzusznej (w bliźnie pooperacyjnej) – II stopnia ∙ 3 500,00 zł

 181 Operacja przepukliny powłok jamy brzusznej (w bliźnie pooperacyjnej) – III stopnia ∙ 5 500,00 zł

 182 Operacja przepukliny udowej jednostronnej bez siatki ∙ 3 000,00 zł

 183 Operacja przepukliny udowej obustronna bez siatki ∙ 4 500,00 zł

 184 Operacja przepukliny w kresie białej ∙ 3 000,00 zł

 185 Operacja przetoki odbytu ∙ 3 000,00 zł

 186 Operacja rozstępu mięśni prostych brzucha sposobem beznapięciowym ∙ 4 000,00 zł

 187 Operacja żylaków kończyn dolnych – metoda EVLT ∙ 4 000,00 zł

 188 Operacja żylaków kończyn dolnych metodą klasyczną – 1 kończyna ∙ 3 500,00 zł

 189 Operacja żylaków kończyn dolnych metodą klasyczną – 2 kończyny (I stopień) ∙ 3 000,00 zł

 190 Operacja żylaków kończyn dolnych metodą klasyczną – 2 kończyny (II stopień) ∙ 3 500,00 zł

 191 Operacja żylaków kończyn dolnych metodą klasyczną – 2 kończyny (III stopień) ∙ 4 500,00 zł

 192 Operacja żylaków odbytu metodą klasyczną ∙ 3 000,00 zł

 193 Operacje brodawki sutkowej ∙ 4 500,00 zł

 194 Otwarte wycięcie zmiany chorobowej odbytnicy ∙ 2 500,00 zł

 195 Przezskórna implantacja protezy dróg żółciowych ∙ 4 000,00 zł

 196 Przezskórna rewizja zespolenia dróg żółciowych ∙ 4 000,00 zł

 197 Usunięcie układu chłonnego (lymphadenectomia) ∙ 4 500,00 zł
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 198 Wycięcie kłykcin kończystych ∙ 3 000,00 zł

 199 Wycięcie łagodnej zmiany sutka lub guza sutka metodą ABBI ∙ 3 500,00 zł

 200 Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną/Cholecystektomia metodą klasyczną ∙ 3 500,00 zł

 201
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną/Cholecystektomia metodą klasyczną 
i operacja na drogach żółciowych

∙ 5 500,00 zł

 202 Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową/Cholecystektomia metodą laparoskopową ∙ 4 000,00 zł

 203 Wycięcie tylnej krypty ∙ 2 000,00 zł

 204 Wycięcie węzłów chłonnych pachowych (lymphadenectomia) ∙ 3 500,00 zł

Zabiegi i operacje z zakresu ginekologii

 205 Elektrokonizacja ∙ ∙ 1 500,00 zł

 206 Histeroskopia diagnostyczna (bez znieczulenia techniką waginoskopową) ∙ ∙ 1 500,00 zł

 207 Histeroskopia diagnostyczna z biopsją + wyłyżeczkowanie jamy macicy ∙ ∙ 1 500,00 zł

 208 Histeroskopowe usunięcia mięśniaka ∙ ∙ 2 000,00 zł

 209 Histeroskopowe usunięcia polipa ∙ ∙ 2 000,00 zł

 210 Konizacja chirurgiczna szyjki macicy ∙ ∙ 2 000,00 zł

 211 Laparoskopia diagnostyczna ∙ ∙ 2 500,00 zł

 212 Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina ∙ ∙ 2 000,00 zł

 213 Nacięcie i drenaż ropnia gruczołu Bartholina ∙ ∙ 1 500,00 zł

 214 Operacja plastyczna szyjki ∙ ∙ 1 500,00 zł

 215 Pobranie wycinków z szyjki lub sromu (znieczulenie miejscowe) ∙ ∙ 1 200,00 zł

 216 Pobranie wycinków z szyjki lub sromu (znieczulenie ogólne) ∙ ∙ 1 200,00 zł

 217 Usunięcie polipa szyjkowego (znieczulenie miejscowe) ∙ ∙ 1 200,00 zł

 218 Usunięcie polipa szyjkowego (znieczulenie ogólne) ∙ ∙ 1 200,00 zł

 219 Wycięcie endometriozy z blizny powłok brzusznych ∙ ∙ 2 000,00 zł

 220 Wycięcie gruczołu lub torbieli gruczołu Bartholina ∙ ∙ 2 000,00 zł

 221 Wyłyżeczkowanie frakcjonowane kanału szyjki i jamy macicy ∙ ∙ 1 500,00 zł

 222 Całkowite usunięcie macicy z przydatkami lub bez drogą brzuszną ∙ 4 500,00 zł

 223 Histeroskopia diagnostyczna (w znieczuleniu ogólnym) ∙ 1 500,00 zł

 224 Histeroskopowa resekcja endometrium ∙ 2 000,00 zł

 225 Histeroskopowe leczenie całkowitego zespołu Ashermana ∙ 2 500,00 zł

 226 Histeroskopowe usunięcie zrostów wewnątrzmacicznych o małym i średnim nasileniu ∙ 2 000,00 zł

 227 Laparoskopia operacyjna ∙ 3 500,00 zł

 228 Laparoskopowe usunięcie trzonu macicy ∙ 4 500,00 zł

 229 Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaków ∙ 3 500,00 zł

 230 Operacja z powodu guza niezłośliwego jajnika drogą brzuszną z badaniem śródoperacyjnym ∙ 4 000,00 zł

 231 Rekonstrukcja jajowodów technikami mikrochirurgicznymi (laparoskopia) ∙ 6 000,00 zł

 232 Usunięcie ciąży pozamacicznej metodą laparoskopową ∙ 5 500,00 zł

 233 Usunięcie jajnika/torbieli klasycznie ∙ 4 500,00 zł

 234 Usunięcie jajnika/torbieli laparoskopowo ∙ 4 500,00 zł

 235 Usunięcie macicy przez pochwę ∙ 4 500,00 zł

 236 Usunięcie mięśniaka/mięśniaków macicy drogą brzuszną ∙ 4 000,00 zł

 237 Usunięcie trzonu macicy drogą brzuszną ∙ 4 000,00 zł

Zabiegi i operacje z zakresu urologii, operacje jąder

 238 Kalibracja i rozszerzenie cewki moczowej ze znieczuleniem ∙ ∙ 1 500,00 zł

 239 ESWL – kruszenie kamienia falą uderzeniową pozaustrojową ∙ ∙ 1 500,00 zł

 240 Implantacja cewnika moczowodowego Double J ∙ ∙ 3 000,00 zł

 241 Obrzezanie w znieczuleniu ∙ ∙ 1 000,00 zł

 242 Operacje stulejki w znieczuleniu ∙ ∙ 2 000,00 zł



37

Lp. ZAKRES ŚWIADCZEŃ

O
pi

ek
a 

sz
pi

ta
ln

a

O
pi

ek
a 

sz
pi

ta
ln

a 
V
IP Maksymalna wartość 

refundacji kosztów 
świadczeń wykonanych 

w placówkach medycznych 
nienależących do sieci 

Operatora AXA

 243 Operacje ujścia cewki moczowej ∙ ∙ 3 000,00 zł

 244 Operacje ujścia moczowodu ∙ ∙ 3 000,00 zł

 245 Przezskórna przetoka nerkowa pod kontrolą USG ∙ ∙ 2 000,00 zł

 246 Przezskórna punkcja torbieli nerki pod kontrolą USG ∙ ∙ 2 000,00 zł

 247 Usunięcie cewnika moczowodowego Double J w znieczuleniu miejscowym ∙ ∙ 1 000,00 zł

 248 Usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki endoskopowo ∙ ∙ 2 000,00 zł

 249 Usunięcie kamienia lub ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową lub przetokę nadłonową ∙ ∙ 3 000,00 zł

 250 Usunięcie kamienia lub ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie ∙ ∙ 2 000,00 zł

 251 Zniszczenie zmian na prąciu ∙ ∙ 1 500,00 zł

 252 Cystouretroskopia ∙ 2 000,00 zł

 253 Endoskopowe nacięcie zwężenia cewki moczowej – UIO ∙ 3 500,00 zł

 254 Implementacja protezy jądra – bez kosztów protezy ∙ 3 500,00 zł

 255 Nadłonowe usunięcie gruczolaka stercza – adenomektomia ∙ 11 000,00 zł

 256 Operacja wodniaka jądra i powrózka nasiennego – hydrocoele ∙ 4 000,00 zł

 257 Operacje jądra, najądrza ∙ 4 000,00 zł

 258 PCNL – usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu, endoskopowe przez przetokę nerkową ∙ 6 000,00 zł

 259
Przeszczepienie moczowodu do pęcherza – ujścia pęcherzowego moczowodu 
– ureterocystoneostomia

∙ 13 000,00 zł

 260 Resekcja przezcewkowa gruczolaka stercza – TURP ∙ 6 000,00 zł

 261 Resekcja przezcewkowa guza pęcherza – TURB ∙ 4 500,00 zł

 262 URS – ureteroskopia diagnostyczna ∙ 2 500,00 zł

 263 URSL – usunięcie kamienia z nerki lub moczowodu, endoskopowe z dostępu przez moczowód ∙ 4 500,00 zł

 264 Usunięcie jądra lub obu jąder – orchiektomia ∙ 4 500,00 zł

 265 Usunięcie moczowodu ∙ 13 000,00 zł

 266 Usunięcie nadnercza – adrenalektomia ∙ 16 000,00 zł

 267 Usunięcie nerki – nefrektomia ∙ 16 000,00 zł

 268 Usunięcie nerki z moczowodem – nefrouretektomia ∙ 16 000,00 zł

 269 Usunięcie prącia ∙ 7 000,00 zł

 270 Usunięcie torbieli nasiennej – spermatoele ∙ 4 000,00 zł

 271 Usunięcie torbieli nerki – marsupializacja ∙ 12 000,00 zł

 272 Usunięcie uchyłka pęcherza ∙ 11 000,00 zł

 273 Usunięcie węzłów chłonnych zaotrzewnowych ∙ 16 000,00 zł

 274 Usunięcie żylaków powrózka nasiennego – varicocoele ∙ 4 500,00 zł

DRUGA OPINIA LEKARSKA

 275
Pokrycie kosztów i organizacja procesu sporządzenia Drugiej Opinii Lekarskiej 
w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego u Ubezpieczonego.

∙ nie dotyczy

Defi nicje:

Druga Opinia Lekarska – opinia dotycząca diagnozy, stanu zdrowia i leczenia Ubezpieczonego, sporządzona przez lekarza eksperta;

lekarz ekspert – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza medycyny na terenie Polski lub innych krajów świata, 
uznana za specjalistę w polskim lub światowym środowisku medycznym w danej specjalności lub subspecjalności medycznej; wybór lekarza 
eksperta w odniesieniu do Ubezpieczonego będzie dokonywany przez Organizatora procesu Drugiej Opinii Lekarskiej z uwzględnieniem 
specyfi ki poważnego stanu chorobowego, specjalności lekarzy oraz ich doświadczenia;

Organizator procesu Drugiej Opinii Lekarskiej – ADVANCE MEDICAL – Healthcare Management Services S.A. z siedzibą w Barcelonie, 
współpracujący z AXA w ramach organizowania procesu sporządzenia Drugiej Opinii Lekarskiej;
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poważny stan chorobowy – jedna z poniżej wymienionych chorób Ubezpieczonego (rodzaj i moment wystąpienia poważnego stanu chorobowego 
ustalane są na podstawie dokumentacji medycznej):

 a) choroby serca:

  –  zawał serca – martwica ograniczonego obszaru mięśnia sercowego jako skutek ostrego niedokrwienia, potwierdzona przez występu-
jące łącznie: charakterystyczne bóle stenokardialne w wywiadzie przemawiające za chorobą niedokrwienną serca; świeże zmiany 
w zapisie EKG typowe dla zawału mięśnia sercowego z towarzyszącym znamiennym podwyższeniem poziomu w surowicy krwi marke-
rów enzymatycznych specyfi cznych dla zawału mięśnia sercowego; wykluczeniu podlegają przypadki tzw. zawału niemego, które nie 
wymagają pilnej hospitalizacji, są leczone oraz nie pozostawiają trwałych zmian w zapisie EKG,

  –  stany chorobowe serca, dla których leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne włącznie z angioplastyką,

  –  leczenie operacyjne naczyń wieńcowych – zabieg kardiochirurgiczny przeprowadzony na otwartym sercu celem korekcji zwężenia lub 
zamknięcia co najmniej dwóch naczyń wieńcowych, polegający na wszczepieniu omijających pomostów aortalno-wieńcowych (bypass); 
dokonanie operacji winno być jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną oraz wynikami badań naczyniowych (koronaro-
grafi a),

  –  inne stany chorobowe serca prowadzące do degeneracji funkcji mięśnia sercowego,

 b) choroby neurologiczne:

  –  udar mózgu – nagłe, w efekcie trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej wskutek wynaczynienia krwi, niedokrwienia lub zatoru tętnicy 
śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu krwionośnego, skutkujące wystąpieniem defi cytów neurologicznych trwających 
nie krócej niż 24 godziny i potwierdzonych badaniem lekarskim; wykluczeniu podlegają: epizody przejściowego niedokrwienia ośrod-
kowego układu nerwowego (OUN), udar niepozostawiający trwałego ubytku funkcji OUN; rozpoznanie trwałego uszkodzenia OUN 
winno być potwierdzone badaniem specjalisty neurologa i wynikiem badania metodą tomografi i komputerowej i/lub rezonansu ma-
gnetycznego, nie wcześniej jednak niż po upływie 8 tygodni od czasu wystąpienia pierwszych objawów,

  –  guzy mózgu – wszystkie guzy mózgu, które nie są klasyfi kowane jako złośliwe; potwierdzone przez specjalistę neurologa lub neuro-
chirurga, wymagające usunięcia lub w przypadku zaniechania operacji, powodujące trwały ubytek neurologiczny; wykluczeniu podle-
gają: krwiaki, ziarniaki, cysty, guzy szyszynki lub przysadki mózgowej oraz malformacje naczyń mózgowych,

  –  choroby degeneracyjne układu nerwowego i demielinizacja,

 c)  nowotwór złośliwy – niekontrolowana proliferacja komórek nowotworowych z naciekaniem i destrukcją tkanek sąsiadujących; ponadto 
do tej kategorii zalicza się białaczki (z wyłączeniem przewlekłej białaczki limfatycznej) oraz chłoniaki; wykluczeniu podlegają: nowotwo-
ry łagodne, nowotwory „in situ” i przedinwazyjne, w tym rak szyjki macicy w stopniu zaawansowania CIN-1, CIN-2, CIN-3 oraz rak pro-
staty we wczesnym stadium zaawansowania (T1a oraz T1b WHO), nowotwory w przebiegu infekcji HIV, nowotwory skóry z wyjątkiem 
czerniaka w stadium III wg Clarka lub wyższym, ziarnica złośliwa w stadium I zaawansowania; rozpoznanie choroby nowotworowej 
winno być udokumentowane badaniem histopatologicznym potwierdzonym przez specjalistę histopatologa,

 d)  niewydolność nerek – przewlekłe, trwałe i całkowite uszkodzenie obu nerek skutkujące koniecznością dializoterapii lub przeszczepu; 
diagnoza winna być jednoznacznie potwierdzona dokumentacją medyczną,

 e)  choroby serca, płuca, nerki lub wątroby prowadzące do przeszczepu – choroby organów: serca, płuca, nerki lub wątroby, prowadzące do 
konieczności zabiegu transplantacji tych organów, pod warunkiem że Ubezpieczony jest biorcą,

 f)  wrodzone zespoły i zniekształcenia, upośledzające w znacznym stopniu sprawność fi zyczną lub psychiczną lub prowadzące do degene-
racji i upośledzenia funkcji narządów i układów.

Świadczenie z tytułu Drugiej Opinii Lekarskiej

 1.  Świadczenie ubezpieczeniowe polega na organizacji procesu sporządzenia i pokryciu kosztów sporządzenia Drugiej Opinii Lekarskiej 
w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego u Ubezpieczonego.

 2.  Organizacja procesu sporządzenia Drugiej Opinii Lekarskiej przez AXA polega na umożliwieniu uzyskania przez Ubezpieczonego Drugiej 
Opinii Lekarskiej za pośrednictwem Organizatora procesu Drugiej Opinii Lekarskiej, tj. zorganizowaniu kontaktu pomiędzy Ubezpieczo-
nym a Organizatorem procesu Drugiej Opinii Lekarskiej, z zastrzeżeniem że AXA nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i termin 
dostarczenia Ubezpieczonemu Drugiej Opinii Lekarskiej.

 3.  AXA zobowiązana jest do spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że w czasie trwania ochrony ubezpieczenio-
wej (tj. w okresie pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem odpowiedzialności AXA z tytułu umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem okresu 
zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej) zaistniały wszystkie wymienione niżej przesłanki:

 1)  zaistniały pierwsze objawy poważnego stanu chorobowego, z zastrzeżeniem iż warunek ten nie dotyczy wrodzonych zespołów i znie-
kształceń;

 2) zdiagnozowany został poważny stan chorobowy;

 3)  telefonicznie zostało zgłoszone do AXA wystąpienie poważnego stanu chorobowego;

 4)  Organizatorowi procesu Drugiej Opinii Lekarskiej doręczony został wniosek o sporządzenie Drugiej Opinii Lekarskiej.

Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Drugiej Opinii Lekarskiej

 1.  W celu uzyskania świadczenia Drugiej Opinii Lekarskiej Ubezpieczony jest zobowiązany do telefonicznego zgłoszenia AXA wystąpienia 
poważnego stanu chorobowego. Dokonując zgłoszenia Ubezpieczony zobowiązany jest podać: numer polisy, imię i nazwisko, adres za-
mieszkania, numer telefonu kontaktowego. Na wezwanie AXA Ubezpieczony zobowiązany jest do podania także innych danych, pozwa-
lających na weryfi kację jego uprawnienia do świadczenia.

 2.  Proces uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej organizowany jest przez AXA za pośrednictwem Organizatora procesu Drugiej Opinii Lekar-
skiej. Organizator procesu Drugiej Opinii Lekarskiej kontaktuje się bezpośrednio z Ubezpieczonym telefonicznie, za pośrednictwem 
faksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej lub listownie. Nie jest wymagana bezpośrednia wizyta lekarska. Zasada ta dotyczy za-
równo Organizatora procesu Drugiej Opinii Lekarskiej, jak również lekarza eksperta.

 3.  Informacje o adresie, numerze telefonu i faksu, adresie e-mailowym Organizatora procesu Drugiej Opinii Lekarskiej znajdują się we 
wniosku o sporządzenie Drugiej Opinii Lekarskiej.

 4.  Organizator procesu Drugiej Opinii Lekarskiej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia AXA, o którym mowa w ust. 1, skontaktuje się z Ubez-
pieczonym telefonicznie i poinformuje go, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania świadczenia.

 5.  Warunkiem uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej jest przesłanie Organizatorowi procesu Drugiej Opinii Lekarskiej przez Ubezpieczonego, 
następującej dokumentacji w języku polskim:

 1)  wniosku o sporządzenie Drugiej Opinii Lekarskiej, składanego na formularzu dostarczonym przez AXA lub Organizatora procesu 
Drugiej Opinii Lekarskiej;

 2)  wszelkiej dokumentacji dotyczącej diagnostyki i leczenia poważnego stanu chorobowego, będącego podstawą do wystąpienia 
o sporządzenie Drugiej Opinii Lekarskiej, w tym:

 a)  diagnozy lekarza leczącego Ubezpieczonego, stwierdzającej rozpoznanie jednego z poważnych stanów chorobowych, przy czym 
diagnoza ta musi być potwierdzona przez lekarza specjalizującego się w danej dziedzinie medycyny, z którą związany jest rozpo-
znany poważny stan chorobowy, i posiadającego wymagane prawem kwalifi kacje w tej dziedzinie,

 b)  kopii kart informacyjnych z pobytów w szpitalu,

 c)  kopii badań diagnostycznych,

 d)  innych dokumentów dodatkowo wskazanych przez Organizatora procesu Drugiej Opinii Lekarskiej lub wyznaczonego przez Organi-
zatora procesu Drugiej Opinii Lekarskiej lekarza eksperta.
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 6.  Koszty sporządzenia i doręczenia Organizatorowi procesu Drugiej Opinii Lekarskiej dokumentacji wskazanej w ust. 5 obciążają Ubezpie-
czonego.

 7. Druga Opinia Lekarska sporządzana jest pisemnie i powinna obejmować:

 1)  opis historii choroby i przyczynę konsultacji;

 2)  opinię wybranego przez Organizatora procesu Drugiej Opinii Lekarskiej lekarza eksperta, dotyczącą postawionej diagnozy i stoso-
wanego leczenia;

 3)  propozycję planu leczenia zalecanego przez lekarza eksperta;

 4)  informacje o doświadczeniach zawodowych i osiągnięciach zawodowych lekarza eksperta, który sporządził Drugą Opinię Lekarską;

 5)  na prośbę Ubezpieczonego, przedstawioną we wniosku o sporządzenie Drugiej Opinii Lekarskiej, również: informacje o najlepszych 
placówkach medycznych, w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka mogą zostać przeprowadzone.

 8.  Po sporządzeniu Drugiej Opinii Lekarskiej przez lekarza eksperta Organizator procesu Drugiej Opinii Lekarskiej zobowiązany jest do:

 1)  zapewnienia tłumaczenia na język polski otrzymanej Drugiej Opinii Lekarskiej, jeżeli nie została ona sporządzona w języku polskim;

 2)  doręczenia Ubezpieczonemu Drugiej Opinii Lekarskiej wraz z tłumaczeniem, jeżeli nie była ona sporządzona w języku polskim.

 9.  Druga Opinia Lekarska zostanie sporządzona i przesłana Ubezpieczonemu w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia pełnej dokumentacji 
medycznej, o której mowa w ust. 5. W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

 10.  Ubezpieczony ma prawo do jednej Drugiej Opinii Lekarskiej dla każdego z poważnych stanów chorobowych, wymienionych w defi nicji 
poważnego stanu chorobowego.

 11.  Druga Opinia Lekarska oparta jest na historii choroby i rozpoznaniu przeprowadzonym przez lekarzy leczących Ubezpieczonego.

 12.  Druga Opinia Lekarska nie ma wartości dowodu sądowego. AXA i Organizator procesu Drugiej Opinii Lekarskiej nie ponoszą odpowie-
dzialności za skutki interpretacji informacji zawartych w Drugiej Opinii Lekarskiej ani jakichkolwiek działań lub zaniechań, podjętych 
w oparciu o te informacje.

 13.  Treść Drugiej Opinii Lekarskiej uzależniona jest od prawdziwości i jakości dostarczonych informacji.

 14.  Informacje zawarte w Drugiej Opinii Lekarskiej stanowią opinię uzupełniającą w stosunku do otrzymanej od lekarza leczącego i nie mogą 
być traktowane jako samodzielna diagnoza czy zalecenie terapeutyczne.

  Organizator procesu Drugiej Opinii Lekarskiej zobowiązany jest do:

 1)  pokrycia kosztów bezpośrednio związanych ze sporządzeniem Drugiej Opinii Lekarskiej, które zawierają koszt lekarza eksperta, 
koszty tłumaczeń i opracowania danych celem uzyskania świadczenia;

 2)  ścisłego przestrzegania tajemnicy lekarskiej i ustawy o ochronie danych osobowych w związku z opracowywaniem tego rodzaju da-
nych i danych odnośnie do choroby Ubezpieczonego;

 3)  zachowania kopii Drugiej Opinii Lekarskiej wydanej przez lekarza eksperta w sposób bezpieczny i poufny w celu umożliwienia do-
stępu do niej Ubezpieczonemu w przypadku wątpliwości lub komentarzy.

 Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWU, dotyczących ograniczenia odpowiedzialności AXA, Druga Opinia Lekarska nie zostanie 
sporządzona, jeżeli poważny stan chorobowy zdiagnozowano, rozpoznano, leczono lub objawy poważnego zachorowania zdiagnozowano, 
rozpoznano lub leczono przed upływem 3 miesięcy od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w tym zakresie, lub poważne 
zachorowanie lub jego objawy zaistniały przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.
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REFUNDACJA KOSZTU ZAKUPU LEKÓW

 276

AXA dokona zwrotu kosztu zakupu leków zleconych przez lekarza prowadzącego podczas hospita-
lizacji Ubezpieczonego w związku z autoryzowanym zabiegiem lub operacją medyczną. Podstawą 
dokonania refundacji jest przekazanie przez Ubezpieczonego kopii karty informacyjnej leczenia 
szpitalnego, potwierdzającej zlecenie przyjmowania po hospitalizacji leków, których zakup ma pod-
legać refundacji, oraz dowodu zakupu tych leków. Minimalna kwota refundacji wynosi 100 zł.

∙

1 000 zł 
w rocznym okresie 

ubezpieczenia

leki wymienione w karcie 
informacyjnej leczenia 

szpitalnego jako zalecane 
po hospitalizacji

ŚWIADCZENIA ASSISTANCE

Świadczenia dodatkowe, tj. pozycje od nr 277 do nr 284 przysługują pod warunkiem, że zabieg, 
operacja, zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, będące przyczyną konieczności realizacji 
świadczenia, miały miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenia dodat-
kowe są realizowane do wskazanych limitów.

Defi nicje dodatkowe:

hospitalizacja – leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie więcej niż 24 godziny;

lekarz Operatora AXA – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z polskim 
prawem, wskazana przez całodobową infolinię medyczną i uprawniona do występowania w imie-
niu Operatora AXA;

lekarz prowadzący – lekarz przydzielony do opieki nad Ubezpieczonym z ramienia placówki me-
dycznej, w której Ubezpieczony poddał się leczeniu;

zachorowanie – stan chorobowy zagrażający zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzielenia 
pilnej pomocy medycznej, jednakże niezagrażający życiu i niewymagający świadczeń pogotowia 
ratunkowego;

nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczone-
go, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony 
doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i wymaga pomocy lekarskiej, jednakże niezagraża-
jące życiu i niewymagające świadczeń pogotowia ratunkowego.
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Medyczna platforma informacyjna 
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Na wniosek Ubezpieczonego Operator AXA zapewni:

 1)  dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z wykwalifi kowanym 
personelem medycznym, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istnieją-
cych możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej ogólnej informacji na temat:

 a)  stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej i zasad jej udzielania,

 b)  jednostek chorobowych, w tym chorób rzadkich, typowego stosowanego leczenia, metod 
leczenia dostępnych na terenie RP,

 c)  zachowań prozdrowotnych – diet (np. zalecanych dla diabetyków, przy nadciśnieniu 
tętniczym), zdrowego odżywiania,

 d)  opisów badań,

 e)  sposobów przygotowania do badań,

 f)  leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu,

 g)  grup wsparcia i telefonów zaufania na terenie RP, świadczących pomoc osobom do-
tkniętym alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na choroby przewlekłe, 
mającym problemy zdrowotne, rodzicom ciężko chorych dzieci,

 h)  placówek medycznych, diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, sana-
toriów oraz placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego 
stopnia referencji oraz kliniki uniwersytetów medycznych), znajdujących się na terenie 
RP, w tym ich adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających 
potrzebom Ubezpieczonego,

 i)  aptek znajdujących się na terytorium RP, w tym w szczególności na temat godzin ich 
otwarcia, adresów, numerów telefonów,

 j)  działań, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży – szczepień, specyfi ki danego 
kraju lub regionu świata – w aspekcie medycznym,

 k)  placówek opieki społecznej, schorzeń wieku podeszłego, zasad zdrowego żywienia – infor-
macje dla osób starszych;

 2)  udzielenie Ubezpieczonemu przez lekarza Operatora AXA pierwszej informacji medycznej 
drogą telefoniczną w oparciu o informacje otrzymane od Ubezpieczonego.

∙ ∙ bez limitu

Transport do placówki medycznej 
Świadczenie realizowane jest w razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
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Jeżeli w następstwie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniała konieczność przewie-
zienia Ubezpieczonego do placówki medycznej, Operator AXA zapewnia zorganizowanie i pokrycie 
kosztów do wysokości limitu na zdarzenie i zgodnie z warunkami dodatkowymi. Transport jest 
organizowany, o ile stan zdrowia Ubezpieczonego nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. 
O środku transportu decyduje lekarz Operatora AXA.

∙ ∙

1 000 zł

maks. 2 razy w rocznym 
okresie ubezpieczenia 

autoryzowana hospitalizacja 

Transport pomiędzy placówkami medycznymi 
Świadczenie realizowane jest w razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
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Jeżeli placówka medyczna, w której przebywa Ubezpieczony w następstwie zachorowania lub nie-
szczęśliwego wypadku, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia lub 
Ubezpieczony jest skierowany na zabieg lub badania lekarskie do innej placówki medycznej, 
Operator AXA zorganizuje i pokryje koszty ww. transportu do wysokości limitu na zdarzenie i zgod-
nie z warunkami dodatkowymi, na pisemne zlecenie lekarza prowadzącego leczenie, po konsul-
tacji z lekarzem Operatora AXA. W przypadku gdy Ubezpieczony jest jedynie skierowany na zabie-
gi lub badania do innej placówki medycznej, świadczenie obejmuje również transport powrotny 
do placówki medycznej, w której Ubezpieczony jest leczony. 

∙ ∙

1 000 zł

skierowanie od lekarza 
prowadzącego oraz 

akceptacja przez lekarza 
Operatora AXA

maks. 2 razy w rocznym 
okresie ubezpieczenia

Transport z placówki medycznej do miejsca zamieszkania/miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego 
na terytorium RP
Świadczenie realizowane jest w razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
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Jeżeli w następstwie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywa w pla-
cówce medycznej i zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczony 
wymaga transportu z placówki medycznej do miejsca zamieszkania/miejsca wskazanego przez 
Ubezpieczonego, zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w zależności od tego, 
które z miejsc znajduje się bliżej placówki medycznej, w której znajduje się Ubezpieczony), Opera-
tor AXA zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów ww. transportu do wysokości limitu na zda-
rzenie i zgodnie z warunkami dodatkowymi, jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego utrudnia skorzysta-
nie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu. O wyborze środka transportu 
decyduje lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

∙ ∙

1 000 zł

skierowanie od lekarza 
prowadzącego oraz 

akceptacja przez lekarza 
Operatora AXA

maks. 2 razy w rocznym 
okresie ubezpieczenia

Łóżko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka
Świadczenie realizowane jest w razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
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Jeżeli dziecko Ubezpieczonego jest hospitalizowane w następstwie zachorowania lub nieszczęśli-
wego wypadku, Operator AXA zorganizuje i pokryje do wysokości limitu na zdarzenie i zgodnie 
z warunkami dodatkowymi koszty:

 a)  łóżka szpitalnego dla jednego prawnego opiekuna dziecka w placówce medycznej, w której 
dziecko jest hospitalizowane, o ile dana placówka medyczna oferuje taką możliwość, albo

 b)  pobytu jednego opiekuna prawnego dziecka w hotelu najbliższym miejsca hospitalizacji 
dziecka – wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania łóżka szpitalnego.

∙ ∙

200 zł dziennie, maks. 7 dni 

hospitalizacja dziecka powyżej 
50 km od miejsca 

zamieszkania 

maks. 2 razy w rocznym 
okresie ubezpieczenia
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Korepetycje
Świadczenie realizowane jest w razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
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Jeżeli w następstwie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku dziecko Ubezpieczonego (w wie-
ku 6–18 lat) nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w placówce oświatowo-wychowaw-
czej przez okres dłuższy niż 14 dni, w związku z hospitalizacją lub zgodnie z pisemnym zleceniem 
lekarza prowadzącego musi przebywać w miejscu pobytu w pozycji leżącej, Operator AXA zorgani-
zuje i pokryje, do wysokości limitu na zdarzenie i zgodnie z warunkami dodatkowymi, koszty ho-
norarium korepetytora i dojazdu do miejsca hospitalizacji lub miejsca pobytu dziecka oraz kore-
petycji w zakresie bieżącego programu nauczania realizowanego w czasie nieobecności dziecka 
Ubezpieczonego w szkole (z wyłączeniem materiału dydaktycznego o charakterze specjalistycz-
nym lub zawodowym, w odniesieniu do całej grupy przedmiotów). Zakres świadczenia obejmuje 
korepetycje z przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki, fi zyki, chemii, bio-
logii, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego).

∙ ∙

8 godzin korepetycji, 
maks. z 2 przedmiotów 

maks. 2 razy w rocznym 
okresie ubezpieczenia

Opieka domowa po hospitalizacji
Świadczenie realizowane jest w razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
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Jeżeli w następstwie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony był hospitalizowa-
ny przez okres co najmniej 7 dni i zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza prowadzącego powinien 
przebywać w pozycji leżącej po okresie hospitalizacji, Operator AXA zorganizuje oraz pokryje do 
wysokości limitu na zdarzenie i zgodnie z warunkami dodatkowymi koszty dojazdu i honorarium 
osoby wyznaczonej do pełnienia opieki domowej w miejscu pobytu Ubezpieczonego w niżej wy-
mienionym zakresie:

 a) dostawa zakupionych na koszt Ubezpieczonego artykułów spożywczych pierwszej potrzeby,

 b) niezbędne porządki domowe, 

 c) dostawa/przygotowanie prostych posiłków,

 d) podlewanie kwiatów,

 e)  podstawowa opieka nad zwierzętami domowymi (bez ras niebezpiecznych i agresywnych).

Niniejsze świadczenie przysługuje jedynie w przypadku, gdy w miejscu pobytu Ubezpieczonego 
nie ma osoby, która mogłaby zapewnić taką opiekę Ubezpieczonemu.

∙ ∙

maks. 5 wizyt 
do 6 godzin każda

autoryzowana hospitalizacja 
>7 dni, maks. 2 razy 

w rocznym okresie 
ubezpieczenia

Wyprowadzanie psów
Świadczenie realizowane jest w razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
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Jeżeli w następstwie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony był hospitalizowa-
ny przez okres co najmniej 7 dni i zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza prowadzącego powinien 
przebywać w pozycji leżącej po okresie hospitalizacji, Operator AXA zorganizuje i pokryje koszt 
wyprowadzania dwa razy dziennie psa bądź psów Ubezpieczonego (bez ras niebezpiecznych 
i agresywnych) do wysokości limitu na zdarzenie i zgodnie z warunkami dodatkowymi.

∙ ∙

przez okres do 7 dni 
2 razy dziennie

autoryzowana hospitalizacja 
>7 dni, maks. 2 razy 

w rocznym okresie 
ubezpieczenia
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Więcej informacji uzyskasz od naszego przedstawiciela

AXA to jedna z największych grup fi nansowych 

na świecie. Wieloletnie doświadczenie i stała obecność

na międzynarodowych rynkach sprawiły, że zaufało nam

już 95 milionów klientów w 61 krajach.

AXA w Polsce to różnorodność ubezpieczeń ochronnych, 

zdrowotnych i turystycznych oraz otwarty fundusz emerytalny. 

To także nowoczesne rozwiązania inwestycyjne dopasowane 

do zróżnicowanych potrzeb klientów. 

Naszym klientom oferujemy rzetelną analizę potrzeb

oraz wysoki standard obsługi.

ubezpieczenia

inwestycje

emerytury

801 707 200
axazdrowie.pl 
axa.pl




