
  w Polsce co roku około 8 milionów osób korzysta  
z leczenia szpitalnego

 przeciętna długość pobytu w szpitalu to 5 dni

  co roku w wypadkach drogowych zostaje rannych  
prawie 400 000 osób – to ok. 100 poszkodowanych  
w 90 wypadkach dziennie

Źródła danych:  

Główny Urząd Statystyczny, „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”, Warszawa 2019, s. 43 i 52 

oraz statystyki Komendy Głównej Policji

Nieszczęśliwe wypadki i choroby, których nie jesteś w stanie przewidzieć, mogą Cię zaskoczyć sporymi wydatkami. 
Problemy zdrowotne zawsze mają wpływ na sytuację materialną rodziny. Dzięki ubezpieczeniu możesz liczyć na 
dodatkowe środki w razie pobytu szpitalu lub potrzeby zakupu środków medycznych. 

 

Czy wiesz, że:

Dlatego warto posiadać ubezpieczenie dodatkowe,  
chroniące nas na wypadek pobytu w szpitalu.

Dodatkowe ubezpieczenie 
na wypadek pobytu w szpitalu

Infolinia: 801 300 900      www.aegon.pl



Zapewnij sobie dodatkową ochronę 
Kup dodatkowe ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby. 
Poszczególne warianty można dokupić jako umowę dodatkową do polisy głównej. Umowa zawierana jest na 5 lat.
 

Niniejszy materiał marketingowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pełna lista dostępnych 
świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz szczegółowe informacje dotyczące umowy dodatkowej są 
zawarte w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu MED-OWU-1122. Dokument jest dostępny na 
www.aegon.pl.

Pełna lista świadczeń dostępnych w ramach pakietu assistance,  które zapewniane są przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, a także  wyłączenia 
i ograniczenia odpowiedzialności oraz szczegółowe informacje dotyczące tych świadczeń zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Assistance Medyczny (MED). 
Dokument jest dostępny na www.aegon.pl.

Wariant Podstawowy

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

+
 pakiet assistance

Już od 10 zł za miesiąc

Wariant Rozszerzony

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku

+
    pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby
    cykl chemioterapii lub radioterapii w celu leczenia nowotworu

+
 pakiet assistance

Już od 30 zł za miesiąc

  Nowość w ofercie – świadczenie za cykl chemio/radioterapii w wariancie rozszerzonym to nawet 2500 zł – możesz je 
otrzymać nawet za sześć cykli w trakcie trwania ubezpieczenia. Wysokość świadczenia nie zależy od stadium zaawansowania 
nowotworu. Nieważne, czy w czasie terapii przebywałeś w szpitalu – liczy się sam fakt jej odbycia

  Wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu w zależności od wykupionego wariantu może wynieść od 100 do nawet 500 zł 
za każdy dzień pobytu 

  Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala, wypłacimy Ci świadczenie za każdy dzień pobytu  
w szpitalu już od 1. dnia

  Jeśli w wyniku choroby spędzisz w szpitalu co najmniej 3 dni, wypłacimy Ci świadczenie za każdy dzień pobytu  
w szpitalu już od 1. dnia. Za pobyt na OIOM wartość Twojego świadczenia ubezpieczeniowego zostanie podwojona

  Dostajesz do dyspozycji szeroki pakiet assistance w okresie hospitalizacji i po jej zakończeniu. Obejmuje on m.in. pomoc 
domową, opiekę nad dziećmi, konsultacje specjalistyczne oraz drugą opinię medyczną. Dodatkowo w pakiecie VIP dostępne  
są badania specjalistyczne, m.in. biopsja, rezonans magnetyczny i tomografia 

Dlaczego warto?


