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Każdego dnia nieszczęśliwe zdarzenia spotykają tysiące ludzi. 
W 2007 roku odnotowano blisko 50 tysięcy wypadków drogowych, 
ponad 44 tysiące pożarów. Niemal 100 tysięcy ludzi zostało rannych podczas pracy.* 

Już dziś warto zabezpieczyć się finansowo, aby w przypadku niezdolności do pracy wyrównywać 
niedobory spowodowane przejściem na rentę.

Czy w takiej sytuacji przyda się dodatkowe 1000 zł lub 2000 zł miesięcznie?

Źródło: ZUS, Minimalne kwoty obowiązujące od 1 marca 2009 r. 

Czy ta kwota wystarczy
na pokrycie codziennych wydatków, kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją?

Świadczenia gwarantowane 
przez państwowe organy rentowe
W przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy ZUS wypłaca świadczenia rentowe. 

* Źródło: GUS, Mały rocznik statystyczny 2008, na podstawie danych zarejestrowanych przez policję oraz TAB. 18(41), TAB. 8(89).

Czy wiesz, że...
dobra ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków 
może zapewnić godne życie w trudnych chwilach?
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renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem 
lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

lub

675,10 zł

810,12 zł



Bezpieczna Dekada
dla Ciebie i Twoich bliskich 

W zależności od swoich możliwości i oczekiwań finansowych, możesz wybrać jeden z dwóch 
wariantów zróżnicowanych pod względem wysokości składki oraz wysokości świadczenia.

Premia za kontynuację

*  Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku rośnie o 10% rocznie w stosunku do sumy 

ubezpieczenia z pierwszego roku.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego AXA wypłaca równowartość składki rocznej.

Zakres

Wariant I
Składka roczna 250 zł

Wariant II
Składka roczna 375 zł

Świadczenia

Niezdolność do pracy 
w wyniku NW

Miesięczna renta = 1000 zł
Maksymalny okres wypłat: 10 lat

Miesięczna renta = 2000 zł
Maksymalny okres wypłat: 10 lat

Śmierć
w wyniku NW

40 000 zł
+ 10%* (od 2. do 10. roku umowy)

50 000 zł
+ 10%* (od 2. do 10. roku umowy)

Już od drugiego roku trwania umowy AXA powiększa sumę Twojego 
ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
o 10% rocznie przy stałej wysokości składki.
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Wariant I
Miesięczna renta – 1000 zł
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40 tys.

50 tys. 55 tys. 60 tys. 65 tys.70 tys.
75 tys.

80 tys.85 tys.90 tys.95 tys.

44 tys. 48 tys. 52 tys.56 tys.60 tys.64 tys.68 tys.72 tys.76 tys.

Wariant II

+ 10 % rocznie

+ 10 % rocznie

Miesięczna renta – 2000 zł



Usługi assistance w ramach obu wariantów 
Bezpiecznej Dekady

Program ochronny Bezpieczna Dekada to także bezpłatny dostęp do profesjonalnych 
informacji oraz usług medycznych. 

Nasi konsultanci z Medycznej Platformy Informacyjnej są do dyspozycji przez 
całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

Dzwoniąc pod numer 022 575 95 22, uzyskasz profesjonalne informacje o szpitalach, 
aptekach, lekach, chorobach i ich objawach, zdrowym żywieniu czy pielęgnacji niemowląt.

Dzięki usługom z zakresu Doraźnej Opieki Medycznej możesz liczyć między innymi na:

∙ domową opiekę po hospitalizacji

∙ domowe wizyty lekarza lub pielęgniarki

∙ transport medyczny

∙ dostawę leków

Program ochronny Bezpieczna Dekada 
spełni Twoje oczekiwania, ponieważ:

∙  zapewnia regularne uzupełnienie świadczeń ZUS w przypadku niezdolności 
do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

∙  zapewnia świadczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku, z rosnącą co roku sumą ubezpieczenia aż o 10%

∙ gwarantuje bogaty pakiet dodatkowych usług assistance

∙ przystąpienie nie wymaga badań lekarskich

∙ formalności ograniczone są do minimum

∙ składkę można opłacać w wygodny sposób

∙ koszt ochrony już za 68 groszy dziennie!
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Gratulujemy wyboru 
Programu ochronnego 
Bezpieczna Dekada

Zapraszamy do wypełnienia wniosku oraz zapoznania się 
z instrukcją dotyczącą druku polecenia zapłaty, 
dzięki któremu szybko i łatwo dokonasz płatności składki. 

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdziesz 
w załączonych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do określania zobowiązań 
z tytułu umowy ubezpieczenia. Szczegółowe warunki zostały określone 

w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada 
i dostępne są u przedstawicieli oraz na stronie www.axa.pl.4



Stan cywilny E-mail

Telefon domowy Telefon komórkowy Seria i numer dowodu tożsamości

Ubezpieczony/Właściciel polisy
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami

D D M M R R R R
Płeć

kobieta mężczyzna

Nazwisko

PESELData urodzenia

Imię, imiona

Wiek
lat

Adres korespondencyjny

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Numer domu / lokalu

Uposażony w razie śmierci Ubezpieczonego

1. Nazwisko, imię PESEL lub data urodzenia Stopień
pokrewieństwa

Stopień
pokrewieństwa

Procentowy udział
w świadczeniu

%

2. Nazwisko, imię Procentowy udział
w świadczeniu

%
PESEL lub data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

3. Nazwisko, imię Procentowy udział
w świadczeniu

%
PESEL lub data urodzenia

Upoważniam Towarzystwo do zasięgania informacji w sądzie, prokuraturze, policji oraz innych organach i instytucjach, 
a w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania 
odpowiedzialności Towarzystwa. Upoważniam Towarzystwo do zasięgania informacji w każdym zakładzie ubezpieczeń, w którym 
jestem ubezpieczony(a) lub w którym złożony został wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na moje życie oraz wyrażam zgodę 
na udzielenie Towarzystwu przez inne zakłady ubezpieczeń wszelkich informacji, w tym medycznych, o które będzie zapytywało.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo uzyskanych w ten sposób moich danych osobowych.

Oświadczam, że otrzymałem(am) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada, na podstawie 
których zawarta zostanie zgodnie z niniejszym wnioskiem umowa ubezpieczenia na życie, oraz że zapoznałem(am) się z ww. 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia, są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 
51 („Towarzystwo”), moich danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku oraz w innych dokumentach przekazanych 
Towarzystwu w celach związanych z działalnością ubezpieczeniową Towarzystwa, w tym w celu wykonywania zawartej umowy 
ubezpieczenia, a ponadto w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Towarzystwo do celów archiwalnych. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich 
danych osobowych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Zgoda 
na przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel 
przetwarzania tych danych.
Upoważniam Towarzystwo do zasięgania wszelkich informacji medycznych dotyczących stanu mojego zdrowia (z wyłączeniem 
wyników badań genetycznych) od każdego lekarza, u którego leczyłem(am) się lub zasięgałem(am) porady medycznej, a także 
we wszystkich placówkach medycznych i zakładach opieki zdrowotnej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych.
Równocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie Towarzystwu przez lekarzy, placówki medyczne i zakłady opieki zdrowotnej wszelkich 
informacji o stanie mojego zdrowia, o które będzie zapytywało w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia na 
życie. Podpis Właściciela polisyData

D D M M R R R R

Podpis Pośrednika ubezpieczeniowegoData

D D M M R R R R
Podpis Właściciela polisyData

D D M M R R R R

i Avanssur S.A. Oddział w Polsce) i na ich przetwarzanie przez te podmioty w celach marketingowych i statystycznych. Zgoda na 
przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. 
Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) 
poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Oświadczenia dodatkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku przez AXA Życie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. oraz AXA Polska S.A. z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51 w celach marketingowych 
i statystycznych oraz na udostępnianie tych danych podmiotom Grupy AXA (tj. AXA S.A., spółce prawa francuskiego, z siedzibą 
w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz innym podmiotom pośrednio lub bezpośrednio kontrolowanym przez 
AXA S.A., w tym AXA Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A. 

Oświadczenia

Wybrany wariant ubezpieczenia (proszę zakreślić kwadrat przy wybranym wariancie)

Wariant 1
Zakres Suma ubezpieczenia (zł)

Śmierć Ubezpieczonego 250

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 40 000

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej  1 000
w następstwie nieszczęśliwego wypadku miesięczne
 świadczenie okresowe

Składka roczna 250,00 zł

Wariant 2
Zakres Suma ubezpieczenia (zł)

Śmierć Ubezpieczonego 375

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 50 000

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej  2 000
w następstwie nieszczęśliwego wypadku miesięczne
 świadczenie okresowe

Składka roczna 375,00 zł

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 50, fax 022 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 242 500 000 zł – wpłacony w całości

Wniosek 
o zawarcie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada

Nazwisko Pośrednika

Nr wewnętrzny przedstawiciela Imię Pośrednika Nr RAU

/

Pieczęć Oddziału/Pośrednika

Numer wniosku

ubezpieczenia





Stan cywilny E-mail

Telefon domowy Telefon komórkowy Seria i numer dowodu tożsamości

Ubezpieczony/Właściciel polisy
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami

D D M M R R R R
Płeć

kobieta mężczyzna

Nazwisko

PESELData urodzenia

Imię, imiona

Wiek
lat

Adres korespondencyjny

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Numer domu / lokalu

Uposażony w razie śmierci Ubezpieczonego

1. Nazwisko, imię PESEL lub data urodzenia Stopień
pokrewieństwa

Stopień
pokrewieństwa

Procentowy udział
w świadczeniu

%

2. Nazwisko, imię Procentowy udział
w świadczeniu

%
PESEL lub data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

3. Nazwisko, imię Procentowy udział
w świadczeniu

%
PESEL lub data urodzenia

Upoważniam Towarzystwo do zasięgania informacji w sądzie, prokuraturze, policji oraz innych organach i instytucjach, 
a w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania 
odpowiedzialności Towarzystwa. Upoważniam Towarzystwo do zasięgania informacji w każdym zakładzie ubezpieczeń, w którym 
jestem ubezpieczony(a) lub w którym złożony został wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na moje życie oraz wyrażam zgodę 
na udzielenie Towarzystwu przez inne zakłady ubezpieczeń wszelkich informacji, w tym medycznych, o które będzie zapytywało.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo uzyskanych w ten sposób moich danych osobowych.

Oświadczam, że otrzymałem(am) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada, na podstawie 
których zawarta zostanie zgodnie z niniejszym wnioskiem umowa ubezpieczenia na życie, oraz że zapoznałem(am) się z ww. 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia, są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 
51 („Towarzystwo”), moich danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku oraz w innych dokumentach przekazanych 
Towarzystwu w celach związanych z działalnością ubezpieczeniową Towarzystwa, w tym w celu wykonywania zawartej umowy 
ubezpieczenia, a ponadto w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Towarzystwo do celów archiwalnych. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich 
danych osobowych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Zgoda 
na przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel 
przetwarzania tych danych.
Upoważniam Towarzystwo do zasięgania wszelkich informacji medycznych dotyczących stanu mojego zdrowia (z wyłączeniem 
wyników badań genetycznych) od każdego lekarza, u którego leczyłem(am) się lub zasięgałem(am) porady medycznej, a także 
we wszystkich placówkach medycznych i zakładach opieki zdrowotnej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych.
Równocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie Towarzystwu przez lekarzy, placówki medyczne i zakłady opieki zdrowotnej wszelkich 
informacji o stanie mojego zdrowia, o które będzie zapytywało w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia na 
życie. Podpis Właściciela polisyData

D D M M R R R R

Podpis Pośrednika ubezpieczeniowegoData

D D M M R R R R
Podpis Właściciela polisyData

D D M M R R R R

i Avanssur S.A. Oddział w Polsce) i na ich przetwarzanie przez te podmioty w celach marketingowych i statystycznych. Zgoda na 
przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. 
Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) 
poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Oświadczenia dodatkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku przez AXA Życie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. oraz AXA Polska S.A. z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51 w celach marketingowych 
i statystycznych oraz na udostępnianie tych danych podmiotom Grupy AXA (tj. AXA S.A., spółce prawa francuskiego, z siedzibą 
w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz innym podmiotom pośrednio lub bezpośrednio kontrolowanym przez 
AXA S.A., w tym AXA Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A. 

Oświadczenia

Wybrany wariant ubezpieczenia (proszę zakreślić kwadrat przy wybranym wariancie)

Wariant 1
Zakres Suma ubezpieczenia (zł)

Śmierć Ubezpieczonego 250

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 40 000

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej  1 000
w następstwie nieszczęśliwego wypadku miesięczne
 świadczenie okresowe

Składka roczna 250,00 zł

Wariant 2
Zakres Suma ubezpieczenia (zł)

Śmierć Ubezpieczonego 375

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 50 000

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej  2 000
w następstwie nieszczęśliwego wypadku miesięczne
 świadczenie okresowe

Składka roczna 375,00 zł

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 50, fax 022 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 242 500 000 zł – wpłacony w całości

Wniosek 
o zawarcie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada

Nazwisko Pośrednika

Nr wewnętrzny przedstawiciela Imię Pośrednika Nr RAU

/

Pieczęć Oddziału/Pośrednika

Numer wniosku

ubezpieczenia



POLECENIE ZAPŁATY

Polecenie zapłaty to bezpieczna i wygodna forma regulowania cyklicznych zobowiązań fi nansowych, bez względu na ich kwotę i częstotliwość, 
nawet jeżeli ich wysokość zmienia się w czasie. 

Co daje polecenie zapłaty

  Pewność i terminowość: dokładnie w terminie wymagalności składki zostanie ona zapłacona.

   Oszczędność czasu: dzięki jednorazowemu podpisaniu formularza zgody na obciążanie rachunku nie jest konieczne rezerwowanie czasu 
na realizację każdej płatności w urzędzie pocztowym czy banku.

  Oszczędność pieniędzy: koszty obsługi polecenia zapłaty ponoszone są przez AXA.

   Wygodę: nawet zmieniająca się kwota składki zostanie opłacona we właściwej wysokości – bez konieczności powiadamiania banku
czy składania dodatkowych oświadczeń i formularzy.

  Kontrolę nad opłacaniem składek: na wyciągach bankowych można sprawdzić kwotę oraz datę pobrania składki.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z polecenia zapłaty

Wystarczy wypełnić formularz zgody na obciążanie rachunku i złożyć go w AXA.

Jak wypełnić formularz zgody na obciążanie rachunku

 Uwagi ogólne: 
 1. Prosimy o czytelne uzupełnienie drukowanymi literami wszystkich wskazanych poniżej pól, zgodnie z ich opisami.

 2.  Nie jest możliwe poprawianie tekstu ani dokonywanie skreśleń. Tak sporządzony formularz nie będzie mógł zostać przyjęty do realizacji.

 3.  Konieczne jest wypełnienie obu druków formularza – jeden z nich przeznaczony jest dla AXA, drugi zostanie przekazany przez nas do 
banku.

 Wypełnianie poszczególnych pól formularza: 
 1.  Imię i nazwisko dłużnika – posiadacza rachunku bankowego – w tym polu muszą być wpisane znaki literowe odpowiadające imieniu i nazwisku 

Właściciela polisy (osoby zobowiązanej do opłacania składek, posiadacza rachunku bankowego). Jeżeli nazwisko jest dwuczłonowe, prosimy 
wpisać oba jego elementy rozdzielone myślnikiem, chyba że poprawna pisownia Państwa nazwiska nakazuje inny zapis.

 2.  Dokładny adres dłużnika – posiadacza rachunku bankowego – należy wpisać adres zawierający informację o: miejscowości, kodzie 
pocztowym, ulicy/alei/placu, numerze domu i numerze mieszkania. Adres ten musi być zgodny z adresem zgłoszonym przez Państwa do 
banku obsługującego rachunek, z którego pobierana będzie składka w formie polecenia zapłaty. 

 3. Numer rachunku bankowego dłużnika – prosimy wpisać 26-cyfrowy numer Państwa rachunku, z którego będą pobierane składki.

 4. Data i miejsce – wymagane jest wpisanie daty i miejscowości, w której formularz został podpisany.

 5.  Podpis dłużnika – posiadacza rachunku bankowego – dla uznania przez bank ważności zgody na obciążanie rachunku konieczne jest 
złożenie przez Państwa podpisu identycznego z wzorem podpisu złożonym w banku prowadzącym wskazany rachunek bankowy.

O czym trzeba pamiętać, korzystając z polecenia zapłaty

Korzystając z polecenia zapłaty należy jedynie pamiętać o zapewnieniu wystarczających środków na wskazanym rachunku bankowym 
w terminach płatności składki. W przeciwnym wypadku polecenie zapłaty nie będzie zrealizowane, co oznacza brak opłacenia składki 
i zastosowanie konsekwencji przewidzianych w zawartej umowie ubezpieczenia. Za brak opłacenia składki uznany zostanie również zwrot 
pobranej kwoty, dokonany na Państwa zlecenie. W takim wypadku, dla zapewnienia realizacji postanowień umowy ubezpieczenia, należy opłacić 
wymagalną składkę, korzystając z innych form płatności.

Jak zrezygnować z polecenia zapłaty

Wystarczy złożyć w swoim banku (banku dłużnika) wypełniony formularz odwołania zgody na obciążanie rachunku. Takie prawo przysługuje 
Państwu w każdym czasie – pamiętajmy jednak, że utrzymanie w mocy umowy ubezpieczenia wymaga wówczas skorzystania z innych form 
płatności.

Wyjaśnienie pojęć, czyli słowniczek używanych zwrotów

Polecenie zapłaty – wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości, 
realizowana na podstawie złożonej zgody na obciążanie rachunku.

Zgoda na obciążanie rachunku – formularz, na którym dłużnik wyraża zgodę na pobieranie z jego rachunku bankowego kwot w formie polecenia 
zapłaty.

Dłużnik – podmiot, na którym spoczywa obowiązek regulowania powtarzających się płatności na rzecz wierzyciela, posiadacz wskazanego 
rachunku bankowego, z którego kwoty te są pobierane. W przypadku regulowania płatności wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia 
(składki ubezpieczeniowej), dłużnikiem jest Klient AXA, czyli Właściciel polisy.

Wierzyciel – podmiot, wobec którego dłużnik posiada zobowiązanie do wnoszenia cyklicznych płatności, wynikających z zawartej umowy. 
W przypadku gdy polecenie zapłaty wykorzystywane jest do pokrywania płatności wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia (składki 
ubezpieczeniowej), wierzycielem jest AXA.

AXA – AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.



Dokładny adres dłużnika – posiadacza rachunku bankowego (zgodny z adresem podanym w banku)

Identyfikator płatności

Imię i nazwisko dłużnika – posiadacza rachunku bankowego

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, 
z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji płatności.

Podpis dłużnika – posiadacza rachunku bankowego 

otrzymuje wierzyciel zgodny z wzorem złożonym w banku

Dane dłużnika

otrzymuje bank dłużnika

Numer rachunku bankowego dłużnika

Data i miejsce

D D – M M – R R R R

Miejscowość, kod, ulica, numer domu, numer mieszkania

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

pozostali dłużnicy

L W

Nazwa i adres wierzyciela Identyfikator wierzyciela

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 5211036859

Numer rachunku bankowego wierzyciela

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, 
kwotami wynikającymi z moich zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. 

Dane wierzyciela

Zgoda na obciążanie rachunku

Dokładny adres dłużnika – posiadacza rachunku bankowego (zgodny z adresem podanym w banku)

Identyfikator płatności

Imię i nazwisko dłużnika – posiadacza rachunku bankowego

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, 
z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji płatności.

Podpis dłużnika – posiadacza rachunku bankowego 

zgodny z wzorem złożonym w banku

Dane dłużnika

Numer rachunku bankowego dłużnika

Data i miejsce

D D – M M – R R R R

Miejscowość, kod, ulica, numer domu, numer mieszkania

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

pozostali dłużnicy

Nazwa i adres wierzyciela Identyfikator wierzyciela

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 5211036859

Numer rachunku bankowego wierzyciela

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, 
kwotami wynikającymi z moich zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. 

Dane wierzyciela

Zgoda na obciążanie rachunku

L W
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Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada („OWU”) stosuje się do umów 
indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada zawieranych przez AXA z Właścicielami polis. 
Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik „Co to dla 
Ciebie oznacza?”, zawierający czytelne podsumowanie najistotniejszych zagadnień. Dodatkowo słowa wyróżnione 
kursywą zostały zdefi niowane na końcu dokumentu.

Poszczególne zagadnienia zostały opisane w następującej kolejności:

Twoje ubezpieczenieI. 

 Umowa ubezpieczenia

 Co AXA ubezpiecza i za co odpowiada

 W jaki sposób zawierana jest umowa ubezpieczenia

 Na jaki czas zawierana jest umowa ubezpieczenia

 W jakim czasie trwa odpowiedzialność AXA

 Suma ubezpieczenia

 Wysokość składki

 Opłacanie składki

 Uposażony

Świadczenia ubezpieczenioweII. 

 W jaki sposób obliczamy wysokości świadczeń

 Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego

 Kiedy AXA wypłaca świadczenie

 Forma wypłaty

Za co AXA nie odpowiadaIII. 

 Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone

ObowiązkiIV. 

 Jakie są obowiązki Właściciela polisy

 Jakie są obowiązki AXA

Rezygnacja, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy ubezpieczeniaV. 

 Kiedy można zrezygnować z polisy

 Kiedy można wypowiedzieć umowę

 Kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu

Skargi i zażaleniaVI. 

 Skargi i zażalenia

 Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

Postanowienia końcowe oraz informacja o przepisach podatkowychVII. 

 Postanowienia końcowe

 Informacja o przepisach podatkowych

Defi nicjeVIII. 

Ogólne warunki 
indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada

INDEKS RBD/09/03/02
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I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Umowa ubezpieczenia

Warunki zawartej przez Ciebie umowy są 
określone nie tylko w OWU, lecz również w innych 
dokumentach – uzgodnionych przez Ciebie z AXA.

§ 1 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na warunkach określonych w OWU.
2. Wniosek ubezpieczeniowy, OWU, polisa oraz inne dokumenty uzgodnione przez 

Strony, stanowią integralną część umowy ubezpieczenia i określają warunki umowy 
ubezpieczenia.

Co AXA ubezpiecza i za co odpowiada?

Ubezpieczenie ma na celu wesprzeć Twoich 
bliskich w przypadku Twojej śmierci i Ciebie 
w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną 
nieszczęśliwym wypadkiem.

§ 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1) śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności AXA;
2) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego 

w okresie odpowiedzialności AXA;
3) niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności AXA.

W jaki sposób zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie 
złożonego przez Właściciela polisy wniosku 
ubezpieczeniowego.

AXA może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia. 
W takim przypadku zwrócimy wpłaconą składkę.

§ 3 1. Umowa ubezpieczenia jest zawierana przez Właściciela polisy na podstawie wniosku 
ubezpieczeniowego, stanowiącego ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa 
ubezpieczenia jest zawierana po przyjęciu wniosku ubezpieczeniowego przez AXA. 

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

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia AXA zwraca Właścicielowi 
polisy wpłaconą składkę w terminie 14 dni od dnia odmowy zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

4. W przypadku przyjęcia oferty Właściciela polisy określonej we wniosku 
ubezpieczeniowym AXA wystawia polisę i doręcza ją Właścicielowi polisy.

5. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia odbiegające na niekorzyść 
Właściciela polisy od warunków określonych w OWU lub określonych przez 
Właściciela polisy we wniosku ubezpieczeniowym, AXA zwróci Właścicielowi polisy na 
piśmie uwagę na te różnice przy doręczaniu polisy, wyznaczając 14-dniowy termin na 
zgłoszenie sprzeciwu.

6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta lub zostaje zawarta po ustaleniu jej 
warunków przez Strony.

7. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w dacie rozpoczęcia ochrony 
wskazanej w polisie.

Na jaki czas zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Umowa zawierana jest na 10 lat. § 4 Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 10 lat. 

W jakim czasie trwa odpowiedzialność AXA?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty 
określonej w polisie.

Pamiętaj, że warunkiem udzielania przez nas 
ochrony jest terminowe opłacanie składki.

§ 5 Początek ochrony ubezpieczeniowej
1. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się 

w dacie rozpoczęcia ochrony określonej w polisie, nie wcześniej jednak niż w dniu 
opłacenia składki.

Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
2. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej wygasa 

z dniem:

1) rozwiązania umowy ubezpieczenia;
2) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Właściciela polisy.

Suma ubezpieczenia

Wysokość sum ubezpieczenia możesz sprawdzić 
w polisie. 

Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku wzrasta co roku o 10% 
sumy ubezpieczenia obowiązującej w pierwszym 
roku polisy.

§ 6 1. Sumę ubezpieczenia z tytułu zajścia w okresie odpowiedzialności AXA zdarzenia 
ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia stanowi kwota określona 
w polisie.

2. Ustala się odrębne sumy ubezpieczenia z tytułu poszczególnych zdarzeń 
ubezpieczeniowych objętych zakresem ubezpieczenia.

3. Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku w pierwszym roku polisy stanowi kwota określona w polisie. W kolejnych 
latach polisy, od rocznicy polisy suma ubezpieczenia wzrasta o 10% sumy 
ubezpieczenia obowiązującej w pierwszym roku polisy.
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Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Wysokość składki

Wysokość składki uzależniona jest od wybranego 
przez Ciebie wariantu ubezpieczenia. 
Wysokość składki możesz sprawdzić w polisie.

§ 7 1. Składka jest ustalana w zależności od wybranego przez Właściciela polisy wariantu 
ubezpieczenia przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

2. Wysokość składki określona jest w polisie.

Opłacanie składki

Składki powinieneś opłacać z góry, do pierwszego 
dnia roku polisy, za który składka jest należna.

Uznajemy, że składka jest opłacona w dniu, 
w którym wpłynie na nasz rachunek bankowy 
wskazany w polisie.

§ 8 Jakie są terminy opłacania składki?
1. Właściciel polisy zobowiązany jest do opłacania składki z góry, z częstotliwością 

roczną, w terminie do pierwszego dnia roku polisy, za który składka jest należna. 

Jakie są zasady płatności składki?
2. Składka płatna jest na rachunek bankowy AXA w wysokości i w terminach 

określonych w polisie. 

3. Składkę uznaje się za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego AXA, 
wskazanego w polisie jako właściwy do jej opłacania, kwotą należnej składki. 

Uposażony

Możesz wyznaczyć jedną lub kilka osób, które 
w przypadku Twojej śmierci otrzymają wsparcie 
fi nansowe.
W trakcie trwania umowy możesz zmieniać 
wskazane nam osoby. 
Jeżeli wyznaczyłeś kilka osób, możesz dla każdej 
z nich określić procentowy udział w świadczeniu 
ubezpieczeniowym. Suma tych udziałów powinna 
wynosić 100%.

Jeżeli nie wskażesz Uposażonych, w przypadku 
Twojej śmierci świadczenie zostanie wypłacone 
Twoim bliskim.

§ 9 Wskazanie Uposażonych i określenie ich udziału w świadczeniu ubezpieczeniowym
1. Ubezpieczony może wskazać jedną lub więcej osób jako Uposażonych. 
2. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony może dokonać zmiany 

Uposażonych. 
3. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby jako Uposażonych, Ubezpieczony 

może określić procentowy udział każdej z tych osób w świadczeniu 
ubezpieczeniowym.

4. W przypadku nieokreślenia procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu 
ubezpieczeniowym lub określenia udziałów których suma nie stanowi 100%, 
przyjmuje się, że udziały Uposażonych są równe.

Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego
5. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z chwilą 

śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo, jeżeli umyślnie 
przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, jego prawo przypada pozostałym 
Uposażonym proporcjonalnie do przypadających im procentowych udziałów 
w świadczeniu ubezpieczeniowym.

7. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych lub wszyscy umyślnie 
przyczynili się do jego śmierci, świadczenie ubezpieczeniowe przypada:

1) współmałżonkowi;
2) dzieciom w równych częściach, jeżeli nie ma współmałżonka;
3) rodzicom w równych częściach, jeżeli nie ma współmałżonka ani dzieci;
4) rodzeństwu w równych częściach, jeżeli nie ma współmałżonka, dzieci ani 

rodziców;
5) spadkobiercy, jeżeli nie ma przedstawicieli żadnej z powyżej wymienionych grup.

8. Za osobę, która zmarła przed śmiercią Ubezpieczonego, uważa się również osobę, 
która zmarła jednocześnie z Ubezpieczonym.

II. ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

W jaki sposób obliczamy wysokości świadczeń?

Wysokość wypłacanych świadczeń 
uzależniona jest od sumy ubezpieczenia 
z tytułu poszczególnych zdarzeń. 

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
staniesz się niezdolny do pracy zarobkowej, AXA 
będzie wypłacała Ci co miesiąc świadczenie 
w wysokości określonej w polisie.

§ 10 Życie Ubezpieczonego
1. Świadczenie ubezpieczeniowe należne Uposażonemu w przypadku śmierci 

Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności AXA stanowi suma ubezpieczenia 
z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

2. Świadczenie ubezpieczeniowe należne Uposażonemu w przypadku śmierci 
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie 
odpowiedzialności AXA stanowi suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, aktualna w dniu zajścia nieszczęśliwego 
wypadku.

Zdrowie Ubezpieczonego
3. Świadczenie ubezpieczeniowe należne Ubezpieczonemu w przypadku niezdolności 

Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
zaistniałego w okresie odpowiedzialności AXA stanowi suma ubezpieczenia z tytułu 
niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej. Świadczenie ubezpieczeniowe 
wypłacane jest okresowo, z częstotliwością miesięczną. 



14

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Prawo do świadczenia zostanie przyznane pod 
warunkiem, że zostaniesz uznany za niezdolnego do 
pracy na okres co najmniej 2 lat. Do wymaganego 
okresu niezdolności można sumować co najmniej 
1-roczne okresy orzeczonej niezdolności.

Maksymalna przerwa w udokumentowanym okresie 
niezdolności nie może przekroczyć 30 dni. 

Jeżeli ZUS przedłuży orzeczony na Twoją rzecz okres 
niezdolności do pracy, AXA wydłuży okres, w jakim 
będzie wypłacała świadczenie z tytułu niezdolności 
do pracy zarobkowej.

Prawo do świadczenia zostanie przyznane pod 
warunkiem, że decyzja o niezdolności do pracy 
zostanie wydana przed upływem 24 miesięcy 
od daty nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy 
będzie wypłacane od miesiąca kalendarzowego 
następującego po złożeniu wszystkich wymaganych 
dokumentów.

4. Prawo do świadczenia, o którym mowa w ust. 3, zostanie przyznane pod 
warunkiem, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy wyda na 
pod stawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa decyzję, na podstawie 
której Ubezpieczony nabędzie prawo do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy 
zarobkowej przez okres nie krótszy niż 2 lata, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

5. Prawo do świadczenia, o którym mowa w ust. 3, zostanie przyznane również 
w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy wyda decyzję, 
na podstawie której Ubezpieczony nabędzie prawo do świadczenia z tytułu niezdolności 
do pracy zarobkowej przez okres nie krótszy niż 1 rok, pod warunkiem że uprzednio 
w stosunku do tego Ubezpieczonego została wydana decyzja przyznająca prawo do 
świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej przez okres nie krótszy niż 1 rok, 
jeżeli przerwa pomiędzy okresami, w których Ubezpieczony na podstawie decyzji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu rentowego był uprawniony do świadczenia 
z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej, nie przekracza 30 dni.

6. Dla celów ustalenia odpowiedzialności AXA okresy, o których mowa w ust. 5, 
podlegają zsumowaniu.

7. AXA jest zobowiązana do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego pod warunkiem, że 
dzień powstania niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wystąpił nie później 
niż w okresie 24 miesięcy od dnia nieszczęśliwego wypadku.

8. Świadczenie, o którym mowa w ust. 3, wypłacane jest od najbliższego miesiąca 
kalendarzowego po złożeniu przez Ubezpieczonego wszystkich wymaganych 
dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności AXA do zakończenia 
okresu, na jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy wydał decyzję, 
o której mowa w niniejszym paragrafi e, jednak nie dłużej niż:

1) za okres niezdolności Ubezpieczonego do pracy trwający 10 lat;
2) do dnia śmierci Ubezpieczonego;
3) do ukończenia przez Ubezpieczonego 65. roku życia – w przypadku gdy 

Ubezpieczony jest mężczyzną;
4) do ukończenia przez Ubezpieczonego 60. roku życia –  w przypadku gdy 

Ubezpieczony jest kobietą.

9. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w terminie do końca miesiąca 
kalendarzowego, za który świadczenie jest należne. 

10. W przypadku gdy od dnia powstania niezdolności Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej do dnia rozpoczęcia wypłacania świadczenia upłynie okres dłuższy niż 
miesiąc kalendarzowy, AXA dokona pierwszej wypłaty świadczenia w wysokości 
stanowiącej iloczyn kwoty świadczenia, o którym mowa w ust. 3, i liczby pełnych 
miesięcy kalendarzowych niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej.

Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego

Świadczenia uzyska osoba uprawniona po 
przedstawieniu wymienionych tu dokumentów. 

§ 11 1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem 
ubezpieczenia AXA wypłaca osobie uprawnionej świadczenie ubezpieczeniowe.

2. Podstawą wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest przedstawienie AXA przez 
osobę uprawnioną następujących dokumentów:

1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego:
a) wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
b) odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego,
c) kopii statystycznej karty zgonu lub dokumentacji medycznej potwierdzającej 

przyczynę zgonu Ubezpieczonego, 
d) odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w przypadku gdy 

osobą uprawnioną jest spadkobierca Ubezpieczonego,
e) kopii dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do 

otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego,
ponadto, w przypadku gdy śmierć spowodowana została nieszczęśliwym 
wypadkiem:
f) opisu świadczenia pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej,
g) protokołu powypadkowego,
h) protokołu z sekcji zwłok,
i) dokumentacji wydanej w postępowaniu karnym, jeżeli zostało wszczęte 

w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci Ubezpieczonego;
2) w przypadku niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku:
a) wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
b) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu rentowego 

potwierdzającej całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej,
c) dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala lub adresów placówek, 

w których Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony w związku z zaist-
niałym zdarzeniem ubezpieczeniowym, a w uzasadnionych przypadkach 
– dokumentacji medycznej sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia,

d) protokołu powypadkowego,
e) opisu świadczenia pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej,
f) dokumentacji wydanej w postępowaniu karnym, jeżeli zostało wszczęte 

w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z zaistniałym zdarzeniem 
ubezpieczeniowym,

g) kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego.
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Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Wymagana przez nas dokumentacja powinna być 
potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Dokumenty może potwierdzić każdy przedstawiciel 
AXA – bez opłat!
W przypadku dokumentacji sporządzonej w języku 
obcym, przed złożeniem jej u nas, powinna zostać 
przetłumaczona na język polski przez tłumacza 
przysięgłego.

3. Jeżeli osoba uprawniona nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 
przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny tej osoby jest dodatkowo zobowiązany 
przedstawić:

1) dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą uprawnioną;
2) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego.
4. AXA jest uprawniona do żądania od osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia 

ubezpieczeniowego przedstawienia innych dokumentów, niewymienionych w ust. 2, 
jeżeli dokumenty te są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności AXA lub 
wysokości świadczenia ubezpieczeniowego.

5. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. b)–i), ust. 2 pkt 2) lit. b)–g) 
oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, przed złożeniem AXA powinny zostać potwierdzone 
przez notariusza lub przedstawiciela AXA. Dokumentacja medyczna może być 
potwierdzona za zgodność z oryginałem także przez pracownika przychodni, szpitala 
lub innej placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony 
w związku z zaistniałym zdarzeniem ubezpieczeniowym.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1)–2) oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, 
sporządzone w języku obcym, przed złożeniem AXA powinny zostać przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7. W celu potwierdzenia niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, 
w uzasadnionych przypadkach, AXA ma prawo żądania dokumentacji medycznej 
i kierowania Ubezpieczonego na badania lekarskie przy ustalaniu zasadności 
zgłoszonego roszczenia, w trakcie orzeczonej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej, a także przy przedłużaniu jej okresu.

Kiedy AXA wypłaca świadczenie?

Jeżeli na podstawie przedstawionej dokumentacji 
możemy ustalić naszą odpowiedzialność oraz 
wysokość należnego świadczenia – dokonamy 
jednorazowej wypłaty w terminie do 30 dni od 
momentu zgłoszenia nam zdarzenia.
W przeciwnym razie, w terminie tym wypłacimy 
jedynie bezsporną część świadczenia. Pozostałą 
jego część przekażemy w ciągu 14 dni od momentu 
ustalenia zasadności dopłaty. 

§ 12 1. AXA dokonuje wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. 

2. Jeżeli wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności AXA albo wysokości świadczenia okazało się 
niemożliwe, świadczenie zostanie spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym 
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 
Jednakże bezsporną część świadczenia AXA wypłaci w terminie przewidzianym 
w ust. 1.

Forma wypłaty

Wszelkie wypłaty dokonywane są przelewem 
bankowym lub przekazem pocztowym.

§ 13 Wszelkie wypłaty na rzecz osób uprawnionych z tytułu umowy ubezpieczenia dokonywane 
są przez AXA w formie bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej.

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

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?

W tym miejscu wymieniliśmy okoliczności, które 
wyłączają możliwość żądania świadczenia.

§ 14 1. Odpowiedzialność AXA z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej jest wyłączona, 
jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe objęte zakresem ubezpieczenia zostało 
spowodowane wskutek:
1) działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego 

uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroru lub zamieszkach, 
chyba że jego udział wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej 
konieczności lub obrony koniecznej;

2) samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia 
ochrony;

3) samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie 
od stanu poczytalności.

2. Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy 
nieszczęśliwy wypadek będący przyczyną śmierci lub niezdolności Ubezpieczonego do 
pracy zarobkowej, został spowodowany wskutek:
1) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu w ilości powodującej, że zawartość alkoholu 

w jego organizmie 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;

2) niezaleconego przez lekarza zażycia przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, 
środków odurzających lub psychotropowych;
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Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

3) usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu 
spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa;

4) udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym 
charakterze, w szczególności takich jak: wszelkie sporty lotnicze, wspinaczka, 
speleologia, skoki na linie, sporty motorowe i wodne, nurkowanie z użyciem 
specjalistycznego sprzętu oraz udział we wszelkiego rodzaju wyścigach, poza 
lekkoatletyką i pływaniem; 

5) pełnienia przez Ubezpieczonego zawodowej służby wojskowej;
6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego 

lub powietrznego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał odpowiednich uprawnień lub 
dokumentu uprawniającego do kierowania i używania danego pojazdu, lub pojazd 
ten nie posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifi kacyjnego;

7) transportu środkami powietrznymi z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich 
linii lotniczych;

8) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych;
9) utraty przytomności poprzedzającej fi zyczne obrażenia ciała, w tym napadów 

padaczkowych.

IV. OBOWIĄZKI

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Jakie są obowiązki Właściciela polisy?

Do Twoich obowiązków należy:
– opłacanie składki zgodnie z zawartą umową, 
–  powiadamianie nas o zmianie Twojego adresu 

korespondencyjnego.
Dodatkowo masz obowiązek niezwłocznego 
informowania AXA o ustaniu niezdolności do pracy 
lub zmianie orzeczenia bądź decyzji ZUS. Jeżeli 
nie dopełnisz tego obowiązku, AXA może zażądać 
zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

§ 15 1. Właściciel polisy ma obowiązek opłacać składkę w wysokości i terminach 
określonych w polisie.

2. Właściciel polisy jest zobowiązany do powiadomienia AXA o każdej zmianie swojego 
adresu korespondencyjnego.

3. Właściciel polisy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia AXA o ustaniu 
niezdolności do pracy zarobkowej oraz o każdej zmianie w decyzji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu rentowego w przedmiocie orzeczonej 
niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej.

4. W przypadku gdy Właściciel polisy nie spełni obowiązku określonego w ust. 3 AXA 
ma prawo żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres, w którym 
nie występowała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej.

Jakie są obowiązki AXA?

Do naszych obowiązków należy:
– doręczenie polisy,
–  wypłata świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie 

z zasadami określonymi w tym dokumencie,
–  przekazywanie istotnych informacji dotyczących 

umowy ubezpieczenia

§ 16 1. AXA jest zobowiązana do potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez 
wystawienie polisy i doręczenie jej Właścicielowi polisy.

2. AXA jest zobowiązana do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie 
z zasadami określonymi w OWU. 

3. AXA jest zobowiązana do przekazania Właścicielowi polisy:
1) przed wyrażeniem przez Właściciela polisy zgody na zmianę warunków 

umowy ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia 
– informacji w tym zakresie wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość 
świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia;

2) nie rzadziej niż raz w roku – informacji o wysokości świadczeń przysługujących 
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

V. REZYGNACJA, WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Kiedy można zrezygnować z polisy?

Możesz zrezygnować z polisy, jednak pamiętaj 
o terminach. Rezygnację musimy otrzymać w ciągu 
45 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

§ 17 1. Właściciel polisy może odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie AXA 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w formie pisemnej – pod 
rygorem nieważności – w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Właściciela polisy z obowiązku 
opłacenia składki za okres, w jakim AXA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Właściciela polisy 
AXA zwraca Właścicielowi polisy składkę wpłaconą za okres, w jakim AXA 
nie udzielała ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia 
od umowy ubezpieczenia.

Kiedy można wypowiedzieć umowę?

Umowę ubezpieczenia możesz w każdym czasie 
pisemnie wypowiedzieć. Okres wypowiedzenia 
upływa w ostatnim dniu, za który została opłacona 
składka.

§ 18 1. Właściciel polisy ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym 
czasie jej obowiązywania poprzez złożenie AXA oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy ubezpieczenia.

2. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w ostatnim dniu okresu, za który została opłacona 
składka, lecz nie później niż w dniu poprzedzającym najbliższą rocznicę polisy. 
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Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu?

Za niewykorzystaną ochronę zwrócimy składkę.

§ 19 1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

1) z upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
2) z dniem śmierci Ubezpieczonego;
3) z dniem pierwszej wypłaty świadczenia okresowego z tytułu niezdolności 

Ubezpieczonego do pracy zarobkowej;
4) z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

– jeżeli Właściciel polisy dokonał wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
5) z upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, skierowanym do 

Właściciela polisy, jeżeli w terminie wskazanym w wezwaniu składka nie zostanie 
opłacona.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu, za który 
została opłacona składka, AXA dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres 
ochrony. Składka zapłacona za okres udzielanej przez AXA ochrony ubezpieczeniowej 
nie podlega zwrotowi.

 VI. SKARGI I ZAŻALENIA

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Skargi i zażalenia

Skargi i zażalenia w formie pisemnej można 
kierować do Zarządu AXA. 

Do rozpatrywania skarg i zażaleń na działalność 
AXA uprawniony jest Rzecznik Ubezpieczonych.

§ 20 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 są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
30 dni od dnia doręczenia AXA. W przypadku jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia 
nie jest możliwe w tym terminie, AXA poinformuje o tym osobę, która zgłosiła skargę 
lub zażalenie, oraz rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni 
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie skargi lub 
zażalenia stało się możliwe.

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

5. Niezależnie od trybu określonego w niniejszym paragrafi e organem uprawnionym do 
rozpatrywania skarg i zażaleń na działalność AXA jest Rzecznik Ubezpieczonych. 

Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

§ 21 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed 
sądem powszechnym właściwym dla siedziby AXA, Właściciela polisy lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ INFORMACJA O PRZEPISACH PODATKOWYCH 

Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Postanowienia końcowe

Wnioski i dokumenty dyspozycji muszą być 
prawidłowo wypełnione i kompletne.

Jeżeli nie powiadomisz nas o zmianie adresów 
korespondencyjnych, uznamy że pisma wysyłane na 
ostatnie wskazane nam adresy zostały doręczone po 
upływie 30 dni od daty ich nadania.

W większości przypadków oświadczenia 
i zawiadomienia wymagają formy pisemnej.

Pamiętaj! Składane przez Ciebie oświadczenia 
i zawiadomienia stają się skuteczne z chwilą 
doręczenia ich AXA. Nie bierzemy pod uwagę daty 
stempla pocztowego.

§ 22 1. O ile OWU nie stanowią inaczej, odwołanie oświadczenia, w tym wniosku lub 
dyspozycji, jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone AXA nie później niż z tym 
wnioskiem lub dyspozycją.

2. AXA odmówi realizacji dyspozycji, jeżeli wniosek lub dokument dyspozycji zostały 
wypełnione nieprawidłowo lub są niekompletne.

3. W przypadku niepowiadomienia AXA o zmianie adresu Właściciela polisy lub 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, pisma przesłane do tych osób na ostatni 
adres wskazany AXA wywierają skutki nimi przewidziane po upływie 30 dni od daty 
nadania w placówce pocztowej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, wszelkie oświadczenia 
i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być dokonywane 
na piśmie. Oświadczenia i zawiadomienia składane AXA powinny być przesyłane na 
adres siedziby AXA bądź składane osobiście w jej siedzibie.

5. O ile OWU nie wymagają zachowania formy pisemnej, Strony mogą ustalić, że 
oświadczenia i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia będą składane przy 
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

6. W sprawach nieuregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego oraz przepisy o działalności ubezpieczeniowej.
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Co to dla Ciebie oznacza?
Ogólne warunki indywidualnego 

ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada (OWU)

Informacja o przepisach podatkowych

Świadczenia ubezpieczeniowe otrzymywane przez 
osoby fi zyczne są wolne od podatku dochodowego.

§ 23 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.).

VIII. DEFINICJE
Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie oraz w innych dokumentach stanowiących 
integralną część umowy ubezpieczenia.

§ 24
 Sformułowanie Defi nicja

 AXA  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie;

 dzień powstania dzień, od którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy uznał Ubezpieczonego za niezdolnego 
 niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej, potwierdzony wydaną przez ten organ decyzją;
 Ubezpieczonego
 do pracy zarobkowej
 nieszczęśliwy wypadek  przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, które 

spowodowało u Ubezpieczonego fi zyczne obrażenia ciała; zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle, 
nie uważa się za nieszczęśliwy wypadek; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu niniejszych OWU nie uznaje się także następstw 
zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia lub pochylenia Ubezpieczonego;

 niezdolność całkowita i trwała niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy przynoszącej dochód lub wynagrodzenie, 
 do pracy zarobkowej potwierdzona decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu rentowego;

 osoba uprawniona  w przypadku śmierci Ubezpieczonego – Uposażony lub osoby wskazane w § 9 ust. 7 OWU, w przypadku niezdolności Ubezpieczonego 
do pracy zarobkowej – Ubezpieczony;

 OWU niniejsze Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada;

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

 rok polisy  12-miesięczny okres rozpoczynający się od daty zawarcia umowy ubezpieczenia oraz każdy kolejny 12-miesięczny okres 
rozpoczynający się od daty rocznicy polisy;

 Strony AXA i Właściciel polisy;

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

 Ubezpieczony  osoba fi zyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, będąca jednocześnie Właścicielem polisy, która ukończyła 
18. rok życia i nie ukończyła 55. roku życia – w przypadku gdy Ubezpieczony jest mężczyzną, lub 50. roku życia – w przypadku gdy 
Ubezpieczony jest kobietą;

 umowa ubezpieczenia umowa zawarta na podstawie niniejszych OWU;

 Uposażony  osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Ubezpieczonego, 
uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego;

 Właściciel polisy  osoba fi zyczna, która w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego ukończyła 18. rok życia, posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych, która zawarła umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składki.

§ 25
1. Niniejsze Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA nr 1/22/01/2009 z dnia 

22 stycznia 2009 r. i zmienione uchwałą Zarządu AXA nr 1/11/12/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.

2. Niniejsze Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i mają zastosowanie 
do umów zawartych od tego dnia.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Maciej Szwarc Janusz Arczewski



I. TWOJE USŁUGI

Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej informacji medycznej

Dla kogo usługa jest dostępna?

§ 1  Klientem jest Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia.

Jaki jest zakres usług?

Operator udzieli Ci informacji medycznych, których 
zakres możesz sprawdzić w katalogu stanowiącym 
załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2 1.  AXA oferuje Klientom usługę doraźnej informacji medycznej.

2.  Zakres usług świadczonych przez AXA obejmuje organizację świadczeń 
informacyjnych.

3.  Informacje medyczne uzyskane przez Klienta nie są diagnozą stanu zdrowia Klienta 
i nie zastępują wizyty u lekarza.

4.  Usługa świadczona jest za pośrednictwem Operatora.

Co musisz zrobić, aby skorzystać z usługi?

W celu uzyskania informacji medycznej przekaż 
Operatorowi wyszczególnione tu dane. Do Twojej 
dyspozycji została oddana specjalna infolinia.

§ 3 Telefonując pod numer linii telefonicznej dedykowanej do ob sługi Klientów, w celu 
uzyskania świadczenia, Klient zobo wiązany jest podać następujące informacje: 

1)  imię i nazwisko Klienta; 
2)  numer PESEL Klienta; 
3)  inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia.

II. KIEDY USŁUGA NIE BĘDZIE CI PRZYSŁUGIWAĆ?
Każdy regulamin zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie jak najdokładniej. Czytaj uważnie. 
Pragniemy, abyś miał jasność odnośnie sytuacji, w których usługa nie będzie Ci przysługiwać.

Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej informacji medycznej

Kiedy utracisz prawo dostępu do usługi?

W tym miejscu wskazaliśmy sytuacje, w których 
utracisz prawo dostępu do usługi.

§ 4 1. Klient traci prawo dostępu do usługi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
ubezpieczenia.

2. AXA zaprzestanie świadczenia usługi z chwilą jej wypowiedzenia, co ze względu na 
charakter usługi może mieć miejsce w każdym czasie jej świadczenia.

Reklamacje

§ 5 1.  Klientowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących usług 
oferowanych na postawie Regulaminu. 

2.  Reklamacje powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA lub przesyłane 
na adres AXA. Powinny one okre ślać dane umożliwiające identyfi kację osoby 
zgłaszającej reklamację oraz przedmiot reklamacji.

Regulamin
doraźnej informacji medycznej
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III. DEFINICJE

Co oznaczają poszczególne pojęcia?
Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku defi nicji niewyszczególnionych w tej 
tabeli – pojęcia mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada.

§ 6
 Sformułowanie Defi nicja

 Klient Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia;

 Operator Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w War szawie;

 Regulamin niniejszy regulamin;

 świadczenie informacyjne  usługa świadczona przez Operatora, realizowana przez telefon, polegająca na udzielaniu przez Operatora w trybie 24 godzin 
na dobę przez 7 dni w tygodniu, a w przypadku wyszkolonego personelu medycznego Operatora – lekarzy i pielę gniarek 
– w godzinach od 7.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu, in formacji medycznej dotyczącej pytań zgłoszonych przez Klientów, 
których przykładowy zakres został wskazany w załączniku do niniejszego Regulaminu. Aktualny katalog świadczeń informacyjnych 
przysługujących Klientowi znajduje się na stronie internetowej www.axa.pl;

 umowa ubezpieczenia  umowa ubezpieczenia na życie zawarta na podstawie Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna 
Dekada.

Postanowienia końcowe 

§ 7
1.  Pojęcia zdefi niowane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na ży cie Bezpieczna Dekada, używane w niniejszym Regulaminie, mają takie 

samo znaczenie, o ile w Regulaminie nie zostały zdefi niowane odmiennie.

2.  Niniejszy Regulamin doraźnej informacji medycznej został zatwierdzony uchwałą Zarządu AXA nr 1/22/01/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. i zmieniony uchwałą 
Zarządu AXA nr 1/11/12/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 stycznia 2010 r.

IV. PRZYKŁADOWY KATALOG ŚWIADCZEŃ INFORMACYJNYCH

Załącznik do Regulaminu doraźnej informacji medycznej

Operator udziela informacji o:
1)  zdrowiu, chorobie i jednostkach chorobowych

informacje dotyczące otyłości, nadciśnienia, chorób rzadkich, obja wów, procedur diagnostycznych, procedur terapeutycznych, sposobów diagnozowania, 
opisów badań, sposobów przygotowania do badań, przybliżonych cen badań diagnostycznych, zapobiega nia, przyczyn i leczenia chorób;

2)  zachowaniach prozdrowotnych
informacje o sposobach zdrowego życia, poglądach lekarzy na spo soby odchudzania się, jak również informacje o ćwiczeniach, spor cie i sposobach 
zdrowego spędzania wolnego czasu;

3)  szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach ogólnych
informacje dotyczące dostępu do szpitali, aptek, przychodni, leka rzy prowadzących praktykę prywatną, itp. z uwzględnieniem lokali zacji geografi cznej, profi lu 
usług medycznych, oraz o lekarskich wi zytach domowych;

4)  pielęgnacji niemowląt
informacje pielęgnacyjne potrzebne na co dzień, np. o tym, jak ra dzić sobie z podrażnieniami skóry, jak zachować się gdy dziecko gorączkuje, na co zwrócić 
uwagę w przypadku choroby dziecka oraz co może być niebezpieczne dla zdrowia dziecka;

5)  lekach oraz objawach niepożądanych
informacja o lekarstwach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich dostępności, działaniu, nazwach han dlowych oraz 
zamiennikach leków; konsultacja w zakresie objawów niepożądanych;

6)  dietach, zdrowym żywieniu
informacja specjalistów i ich rekomendacje z zakresu stosowania diet oraz zdrowego żywienia;

7)  grupach wsparcia, telefonach zaufania
pomoc informacyjna w przypadkach molestowania w pracy, proble mów zdrowotnych, chorób przewlekłych;

8)  transporcie medycznym
informacja dotycząca organizacji powrotu do domu po hospitaliza cji, transportu chorego na badania;

9)  stanach wymagających nagłej pomocy
pomoc informacyjna w nagłych wypadkach, takich jak: użądlenie pszczoły, porażenie słoneczne, pierwsza pomoc.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Maciej Szwarc Janusz Arczewski
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I. TWOJE USŁUGI

Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej opieki medycznej

Dla kogo usługa jest dostępna?

§ 1 Dla kogo usługa jest dostępna?
 Klientem jest Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia.

Jaki jest zakres usług?

Organizujemy oraz pokrywamy koszty świadczeń 
opiekuńczych we wskazanych tu przypadkach.
Sprawdź dostępne Ci usługi w katalogu 
stanowiącym załącznik do niniejszego 
regulaminu.

Usługi świadczone są na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem 
renomowanej fi rmy assistance.

§ 2 1. AXA oferuje Klientom usługę doraźnej opieki medycznej.
2.  Zakres usługi obejmuje organizację świadczeń opiekuńczych (wskazanych 

w załączniku do niniejszego Regulaminu) na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej 
oraz pokrycie ich kosztów w przypadku: 
1) obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia Klienta powstałych w następ stwie nagłego

zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
2) hospitalizacji Klienta; 
3) urodzenia się dziecka Klienta.

3. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Operatora.

Co musisz zrobić, aby skorzystać z usługi?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego 
zakresem usług niezwłocznie przekaż Operatorowi 
wyszczególnione tu informacje. 

Do Twojej dyspozycji została oddana specjalna 
infolinia.

§ 3 1.  W celu umożliwienia Operatorowi spełnienia świadczenia opiekuń czego Klient lub 
każda inna osoba, działająca w jego imieniu, zobo wiązani są zawiadomić Operatora 
o zdarzeniu objętym zakresem usług, telefonując pod numer linii telefonicznej 
dedykowanej do ob sługi Klientów, podając następujące informacje: 
1) imię i nazwisko Klienta; 
2) numer PESEL Klienta; 
3) imię i nazwisko zgłaszającego zdarzenie;
4) numer telefonu, pod którym można się skontaktować z Klientem lub inną osobą 

działającą w jego imieniu;
5) miejsce oraz okoliczności zdarzenia objętego zakresem usług oraz miejsce, 

w którym aktualnie znajduje się Klient;
6) inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia. 

2.  Klient zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przekaza nych przez 
Operatora, w zakresie niezbędnym do realizacji świad czenia.

II. KIEDY USŁUGA NIE BĘDZIE CI PRZYSŁUGIWAĆ?
Każdy regulamin zawiera ograniczenia, dlatego w tej części dokumentu postaramy się przybliżyć je możliwie jak najdokładniej. Czytaj uważnie. 
Pragniemy, abyś miał jasność odnośnie sytuacji, w których usługa nie będzie Ci przysługiwać.

Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej opieki medycznej

Czego nie obejmuje zakres usług?

Wszystkie podawane przez Ciebie informacje muszą 
być zgodne z prawdą – w przeciwnym wypadku 
będziesz zobowiązany do zwrotu poniesionych 
kosztów.

§ 4 Zakres usług nie obejmuje: 
1) kosztów wizyty lekarza, transportu medycznego i innych usług świadczonych za 

granicą Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) kosztów wizyty lekarza, pielęgniarki i transportu medycznego oraz innych usług, 

które zostały zorganizowane przez Operatora w związku z podaniem przez Klienta 
informacji nieprawdziwych. W tych przypadkach Klient zobowiązany jest do 
zwrotu poniesionych kosztów.

Regulamin
doraźnej opieki medycznej
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Co to dla Ciebie oznacza? Regulamin doraźnej opieki medycznej

Czym skutkuje brak uzyskania zgody Operatora na poniesienie kosztów?

§ 5 Koszty poniesione przez Klienta bez uprzed niego powiadomienia i uzyskania zgody 
Operatora nie podlegają zwrotowi, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły 
wyższej lub szczególnych okoliczności.

Czego nie obejmuje prawo do świadczeń opiekuńczych?

W tym miejscu wymieniliśmy okoliczności, 
w których nie będziesz miał prawa do świadczeń 
opiekuńczych.

§ 6 1.  Prawo do świadczeń opiekuńczych nie obejmuje kosztów usług powsta łych z tytułu 
lub w następstwie:

1) chorób przewlekłych, psychicznych lub depresji;
2) fi zykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych;
3) chorób przenoszonych drogą płciową, chorób wenerycznych, AIDS i wirusa HIV 

pozytywnego;
4) ciąży, z wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej i związanego z nią niezbędnego 

transportu do placówki medycznej;
5) przerywania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia 

bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych;
6) alkoholizmu lub spożycia przez Klienta alkoholu w ilości powodującej, 

że zawartość alkoholu w organizmie 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; 

7) używania nar kotyków i środków odurzających nieprzepisanych przez lekarza lub 
przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie 
z je go zaleceniem;

8) wypadków spowodowanych umyślnie przez Klienta, w tym skutków 
samookaleczenia, samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez 
Klienta;

9) epidemii, o których władze kraju przeznaczenia poinformowały w środkach 
masowego przekazu, skażeń oraz katastrof naturalnych;

10) promieniowania radioaktywnego i jonizującego;
11) wydarzeń związanych z wojnami domowymi lub o zasięgu międzynarodowym, 

rozruchami i niepokojami społecznymi, aktami sabotażu oraz zamachami;
12) udziału Klienta w aktach przemocy i przestępstwach, chyba że jego udział 

wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony ko niecznej;
13) wypadków wynikających z wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, 

w tym dyscyplin uznawanych za sporty ekstremalne;
14) wypadków wynikających z poddania się przez Klienta eksperymentowi 

medycznemu;
15) niestosowania się Klienta do zaleceń lekarza prowadzącego i lekarza Operatora;
16) szkód wyrządzonych Klientowi przez członków jego rodziny lub inne osoby 

ubezpieczone w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.

Kiedy utracisz prawo dostępu do usługi?

W tym miejscu wskazaliśmy sytuacje, w których 
utracisz prawo dostępu do usługi.

§ 7 1. Klient traci prawo dostępu do usługi z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
ubezpieczenia.

2. AXA zaprzestanie świadczenia usługi z chwilą jej wypowiedzenia, co ze względu na 
charakter usługi może mieć miejsce w każdym czasie jej świadczenia.

Reklamacje

§ 8 1.   Klientowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących usług oferowanych na 
postawie Regulaminu. 

2.   Reklamacje powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA lub przesyłane 
na adres AXA. Powinny one okre ślać dane umożliwiające identyfi kację osoby 
zgłaszającej reklamację oraz przedmiot reklamacji.
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III. DEFINICJE

Co oznaczają poszczególne pojęcia?
Poniżej wskazaliśmy wyjaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku defi nicji niewyszczególnionych w tej 
tabeli – pojęcia mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada.

§ 9
 Sformułowanie Defi nicja

 AXA AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie;

 dziecko dziecko własne lub przysposobione Klienta; 

 hospitalizacja   pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co naj mniej 7 dni, w celu leczenia doznanych obrażeń ciała; okres hospitali zacji rozpoczyna 
się w dniu przyjęcia Klienta do szpitala, a kończy w dniu wypisania Klienta ze szpitala;

 Klient Ubezpieczony w rozumieniu umowy ubezpieczenia;

 miejsce zamieszkania adres na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej wskazany przez Klienta AXA we wniosku ubezpiecze niowym;

 nagłe zachorowanie  stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu Klienta, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej;

 obrażenia ciała  uszkodzenie narządów lub układów narządów Klienta powstałe bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wy padku;

 Operator Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w War szawie;

 przewoźnik zawodowy  przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia umożliwiające płatny przewóz osób, takimi środkami transportu jak: samolot, 
pociąg, autobus, statek, prom itp.; 

 osoba niesamodzielna  osoba pozostająca pod opieką Ubezpieczonego, niesamodzielna ze względu na wiek lub osoba niezdolna do samodzielnej 
egzystencji w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 Regulamin niniejszy regulamin;

 rozstrój zdrowia  stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Klienta na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń 
czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, na rządach, układach lub całym ustroju Klienta; 

 świadczenie opiekuńcze  usługi medyczne świadczone przez Operatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w Katalogu świadczeń 
opiekuńczych, stanowiącym załącznik do niniej szego Regulaminu;

 umowa ubezpieczenia  umowa ubezpieczenia na życie zawarta na podstawie Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie Bezpieczna 
Dekada.

Postanowienia końcowe 

§ 10
1.  Pojęcia zdefi niowane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na ży cie Bezpieczna Dekada, używane w niniejszym Regulaminie, mają takie 

samo znaczenie, o ile w Regulaminie nie zostały zdefi niowane odmiennie.
2. Niniejszy Regulamin doraźnej opieki medycznej został zatwierdzony uchwałą Zarządu AXA nr 1/22/01/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. i zmieniony uchwałą 

Zarządu AXA nr 1/11/12/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 stycznia 2010 r.

IV. PRZYKŁADOWY KATALOG ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Załącznik do Regulaminu doraźnej opieki medycznej

1. Konsultacja telefoniczna z lekarzem
W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klienta, w następstwie których Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
Operator zapewni Klientowi pierwszą konsultację/informację medyczną udzielaną przez telefon przez lekarza Operatora w oparciu o informacje otrzymane od 
Klienta.

2. Wizyta lekarska
1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania, w następstwie których Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

rodzących konieczność pomocy lekarskiej, Operator zorganizuje wizytę lekarza w miejscu zamieszkania Klienta oraz pokryje koszty realizacji świadczenia, 
tj. koszty dojaz du i honorarium lekarza, do łącznej wysokości 300 PLN (trzystu złotych) za wizytę.

2)  Operator zorganizuje jedną wizytę związaną z jednym nieszczę śliwym wypadkiem lub jednym nagłym zachorowaniem, pod warunkiem że stan zdrowia 
Klienta nie wymaga interwencji pogoto wia ratunkowego oraz wyłącznie w przypadku, gdy stan zdrowia Klienta uniemożliwia skorzystanie z pomocy 
ambulatoryjnej.

3)  O zasadności organizacji i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej de cyduje lekarz Operatora. Samowolne podejmowanie decyzji
sprzecznych z zaleceniami lekarza Operatora pociąga za sobą utratę prawa do tego świadczenia.

4) Świadczenie wizyty lekarskiej przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3. Wizyta pielęgniarki

1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
Operator zorganizuje wizytę pielęgniarki w miejscu zamieszkania Klienta oraz pokryje koszty realizacji świadczenia, tj. koszty dojaz du i honorarium 
pielęgniarki, do łącznej wysokości 300 PLN (trzysta złotych) za wizytę.

2)  O zasadności organizacji i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki decyduje lekarz, którego wizytę wcześniej organizował Operator, w związku z uszkodzeniem 
ciała lub rozstrojem zdrowia dozna nym przez Klienta w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem Klienta.

3)  Świadczenie wizyty pielęgniarki przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
4. Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego

1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient musi, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez 
lekarza, leżeć przez co najmniej 5 (pięć) dni, Operator zorganizuje i pokryje – do łącznej wysoko ści 1000 PLN (tysiąca złotych) – koszty dostarczenia do 
miejsca zamieszkania Klienta niezbędnych leków i sprzętu rehabilitacyj nego, zaleconych wcześniej przez lekarza, którego wizytę orga nizował Operator. 
Klientowi przysługuje prawo do organizacji i pokrycia kosztów jednej dostawy leków lub sprzętu rehabilita cyjnego wyłącznie w przypadku, gdy w miejscu 
zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić.

2)  Zakres usług nie obejmuje wartości leków ani sprzętu rehabilita cyjnego. Koszty nabycia leków lub sprzętu rehabilitacyjnego pokrywa Klient.
3) Świadczenie dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego przysłu guje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.

23



5. Transport medyczny
1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdro wia, w związku z którymi 

lekarz Operatora zalecił pilną konsulta cję medyczną, pobyt w szpitalu lub specjalistyczny zabieg ambulatoryjny pierwszej pomocy, Operator zorganizuje 
i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem medycznym, za pomocą niezbędnych środków transportu, do szpitala lub 
innej jednostki służby zdrowia położonej najbliżej miejsca zamieszkania Klienta i odpowiednio wyposażonej do udzielenia Klientowi pomocy – o ile stan 
zdrowia Klienta umożliwia taki przewóz.

2)  W przypadku gdy szpital lub inna jednostka służby zdrowia, w której przebywa Klient w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia spowodowanym 
nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub Klient jest skierowany na 
zabieg lub badania lekarskie do innej placówki medycznej, Operator zorganizuje i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem 
medycznym, za pomocą niezbędnych środków transportu, do innego odpowiedniego szpita la lub innej placówki medycznej spełniającej wymogi leczenia 
Klienta.

3)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i został hospitalizowany 
przez okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, Operator zorganizuje i pokryje koszty transportu medycznego Klienta, pod niezbędnym nadzorem medycznym, 
za pomocą nie zbędnych środków transportu, ze szpitala lub innej jednostki służ by zdrowia do miejsca zamieszkania Klienta.

4)  O zasadności transportu medycznego, w każdym przypadku określonym w ppkt. 1)–3) decyduje lekarz Operatora. Transport jest organizowany, 
o ile w opinii lekarza Operatora stan zdrowia Klienta utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu.

5)  Decyzję o wyborze terminu i środka transportu podejmuje lekarz Operatora po konsultacji (o ile jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia) 
z lekarzem prowadzącym Klienta, a jedyną jej przesłanką są wymogi medyczne i techniczne.

6)  Samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami le karzy, o których mowa w ppkt. 5), powoduje utratę prawa Klienta do tego świadczenia.
7)  Realizacja świadczeń transportu medycznego, o których mowa w ppkt. 1)–3), przysługuje Klientowi do łącznej wysokości 1000 PLN (tysiąca złotych) 

i obejmuje łączne wydatki na transport medyczny Klienta do placówki medycznej, pomię dzy placówkami i z placówki medycznej do miejsca zamieszka nia 
Klienta.

8) Realizacja świadczeń transportu medycznego, o których mowa w ppkt. 1)–3), przysługuje Klientowi wyłącznie raz w roku polisy.
9)  W przypadku realizacji świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), Operator zobowiązany jest przed przetransportowaniem Klienta

zarezerwować Klientowi miejsce w szpitalu lub innej jednostce służby zdrowia, będącej celem przewozu Klienta.
6. Opieka domowa po hospitalizacji Klienta

1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego za chorowania Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i był hospitalizowany przez 
co najmniej 7 (siedem) dni i zgodnie z udokumentowanym zaleceniem lekarskim musi przebywać na zwolnieniu lekarskim, Operator zorganizuje i pokryje 
koszty opieki pielęgniarskiej (w szczególności związanej z przygotowa niem posiłków, wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych) w miejscu zamieszkania 
Klienta po zakończeniu hospitalizacji, jednak nie dłużej niż przez okres 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin. Świadczenie jest realizowane wyłącznie 
w sytuacji, gdy w miej scu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie zapewnić.

2) O zasadności opieki i pokrycia jej kosztów decyduje lekarz Ope ratora.
3) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.

7. Transport osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi Klienta
1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator zorganizuje i pokryje koszty przewozu 

środkiem transportu przewoźnika za wodowego (bilet PKP pierwszej klasy, bilet PKS, bilet lotniczy, je śli przewidywana podróż innym środkiem transportu 
trwałaby dłużej niż 8 (osiem) godzin, lub przewóz taksówką, jednak na odległość nie większą niż 100 (sto) km), osoby wyznaczonej przez Klienta i za jej 
zgodą, z miejsca zamieszkania osoby wyznaczo nej do miejsca zamieszkania Klienta, w celu sprawowania opieki nad dziećmi Klienta w wieku poniżej 
15 lat.

2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia opieki nad dziećmi Klienta, określonego w pkt. 8.

8. Opieka nad dziećmi Klienta
1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator na wniosek Klienta zorganizuje opiekę nad 

dziećmi Klienta w miejscu za mieszkania Klienta przez okres do 48 (czterdziestu ośmiu) go dzin. Świadczenie jest realizowane wyłącznie w przypadku, gdy 
w miejscu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby ta kie świadczenie zapewnić.

2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia transportu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi 

Klienta, określonego w pkt. 7.
9. Transport osoby wyznaczonej do opieki nad osobami niesamodziel nymi

1)  Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Klient doznał uszkodzenia ciała i jest hospitalizowany, Operator zorganizuje i pokryje koszty przewozu 
środkiem transportu przewoźnika za wodowego (bilet PKP pierwszej klasy, bilet PKS, bilet lotniczy, je śli przewidywana podróż innym środkiem transportu 
trwałaby dłużej niż 8 (osiem) godzin, lub przewóz taksówką, jednak na od ległość nie większą niż 100 (sto) km), osoby wyznaczonej przez Klienta i za 
zgodą tej osoby, z miejsca zamieszkania osoby wy znaczonej do miejsca zamieszkania Klienta, w celu sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi 
pozostającymi we wspól nymi gospodarstwie z Klientem.

2) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia opieki nad osobami niesamodzielnymi, określonego 

w pkt. 10.
10.  Opieka nad osobami niesamodzielnymi

1)  W przypadku nagłej hospitalizacji Klienta w wyniku nieszczęśli wego wypadku Operator, na wniosek Klienta, zorganizuje opiekę nad osobami 
niesamodzielnymi, pozostającymi we wspólnymi gospodarstwie z Klientem, w miejscu zamieszkania Klienta przez okres do 48 (czterdziestu ośmiu) 
godzin. Świadczenie jest reali zowane wyłącznie w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania Klienta nie ma osoby, która mogłaby takie świadczenie 
zapewnić.

2)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.
3) Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), wyklucza możliwość realizacji świadczenia transportu osoby wyznaczonej 

do opieki nad osobami niesamodzielnymi, określonego w pkt. 9.
11.  Przekazanie pilnej wiadomości od Klienta

Na wniosek Klienta Operator przekaże wyznaczonej przez Klienta osobie każdą pilną wiadomość w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym 
wypadkiem, któremu uległ Klient.

12.  Wizyta położnej na wypadek urodzenia się dziecka Klienta
1)  W przypadku narodzin dzieci Klienta w następstwie ciąży mno giej, na wniosek Klienta Operator zorganizuje wizytę, tj. pokryje koszty dojazdu i honorarium 

położnej, w miejscu zamieszkania dzieci Klienta.
2)  Realizacja świadczenia, o którym mowa w ppkt. 1), przysługuje Klientowi o ile niemożliwe jest zorganizowanie wizyty położnej środowiskowej w czasie 

niezbędnym do zapewnienia należytej opieki noworodkom.
3) Świadczenie wizyty położnej przysługuje Klientowi wyłącznie dwa razy w roku polisy.

 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Maciej Szwarc Janusz Arczewski
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AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 50, fax 022 555 00 52, www.axa.pl 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 242 500 000 zł – wpłacony w całości

Więcej informacji uzyskasz od naszego przedstawiciela

AXA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych 
na świecie. Obsługujemy ponad 80 milionów klientów 
w kilkudziesięciu krajach. 

Oferujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń na życie 
oraz nowoczesne rozwiązania inwestycyjne, doskonale 
dopasowane do zróżnicowanych potrzeb naszych 
klientów. 

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, 
według najlepszych standardów rzetelności i jakości. 
Nasza marka kojarzy się z bezpieczeństwem 
i profesjonalizmem.

  ubezpieczenia

inwestycje

emerytury

0801 200 200
axa.pl


