PRZEWODNIK PO TWOIM UBEZPIECZENIU
INFORMACJE OGÓLNE
Ubezpieczający / Ubezpieczony:
Wiek wstępu: 		

18 - 67 lat

Ubezpieczenie:
			

Pakiet Ochronny oferowany w ramach ubezpieczenia na życie
Ochrona z Plusem potwierdzony wnioskiem nr

Infolinia AXA Życie:

801-200-200 / (22) 555-00-00 (pn. - pt. 8:00 - 18:00)

Biuro Bezpieczny.pl:

(58) 718-92-53 (pn. - pt. 8:00 - 17:00)

Więcej informacji dotyczących szczegółów produktu dostępne na portalu www.bezpieczny.pl

JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE?

wypełnij i podpisz wniosek
o zawarcie umowy ubezpieczenia
(z przedstawicielem
lub na bezpieczny.pl)

wpłać składkę na konto
wskazane we wniosku

a po weryfikacji
dokumentacji…

… otrzymasz od AXA
potwierdzenie objęcia
ochroną ubezpieczeniową,
(na maila lub listownie)

W JAKI SPOSÓB OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ?

1
Składkę płacisz miesięcznie.

2
Składka jest płatna z góry do
ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc
udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej.

3
Składkę wpłacasz na Twój
indywidualny numer konta.

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

w tytule imię i nazwisko

CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z UBEZPIECZENIA?
		
W każdym momencie możesz zrezygnować z ubezpieczenia, składając oświadczenie
TAK
o rezygnacji lub nie opłacając składki w należnej wysokości i wymaganym terminie. W przypadku rezygnacji
z ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona
ostatnia składka.

MOŻESZ LICZYĆ NA NASZĄ POMOC
Rehabilitacja

Sprzęt
rehabilitacyjny

Wizyta lekarska,
pielęgniarska
po wypadku

Transport
medyczny

Pomoc
psychologa

AXA 24 3000 zł
na pomoc w trudnych sytuacjach
dla Ciebie i Twojej rodziny
Szczegóły w OWU.

Łóżko
szpitalne
dla rodzica

Infolinia
medyczna

Dostawa
leków

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ
www.axa.pl/centrum-klienta/likwidacja-szkod

www.bezpieczny.pl
telefon: (58) 718-92-53

bezpośrednio u przedstawiciela
Bezpieczny.pl

UBEZPIECZENI W AXA PŁACĄ MNIEJ...
… ponieważ otrzymują dostęp do internetowej platformy
www.axabenefit.pl, dzięki której w każdej chwili mogą
skorzystać z atrakcyjnych zniżek na produkty i usługi
oferowane przez partnerów AXA.

Przykładowe rabaty

-20%

Program Rabatowy w AXA Benefit to:
ogromna ilość produktów objętych rabatami
ponad 150 partnerów w całej Polsce
do wyboru 15 kategorii produktów i usług
szybka i łatwa realizacja zamówienia przez Internet

-10%
bilety
od 19zł

Prezentujemy wybrane oferty rabatowe.
Aktualne oferty znajdziesz na stronie www.axabenefit.pl.

-55%

Dane przedstawiciela Bezpieczny.pl
Imię

nazwisko

telefon

