ŻYCIOWE PLANY
NIE ZAKŁADAJĄ PAUZY
ONKOPLAN – KOMPLEKSOWA OCHRONA
ONKOLOGICZNA

ONKOPLAN

Życiowe decyzje rozpoczynają
bieg zdarzeń i zobowiązań,
których nie planujemy zatrzymać.
OnkoPlan jest po to, żeby nawet
w przypadku choroby onkologicznej,
życie mogło toczyć się dalej.

Dla kogo jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów
Bankowości Osobistej PKO Banku Polskiego SA którzy:
• są w wieku od 18-60 lat
• nie chorowali w przeszłości na nowotwór złośliwy
ani nowotwór przedinwazyjny (tzw. in situ)
• nie są obecnie diagnozowani pod kątem nowotworu
złośliwego ani nie mają objawów wskazujących
na chorobę onkologiczną oraz
cenią sobie bardziej otrzymanie kompleksowej pomocy
na wypadek choroby onkologicznej niż wypłatę
świadczenia dla osoby bliskiej, gdyby ich zabrakło.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Dlaczego warto?
• ochrona na wypadek zachorowania
na każdy nowotwór złośliwy* – ubezpieczenie
dotyczy pierwszego zachorowania
• wsparcie finansowe nawet do 100 tys. zł,
w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy,
które można przeznaczyć na dowolny cel,
na przykład związany z leczeniem w Polsce
• możliwość leczenia nowotworu w szpitalu
za granicą do 1 mln EUR w wybranych
wariantach ochrony (z wyjątkiem USA)
przy obecności osoby bliskiej. Zapewniamy pełną
organizację i pokrycie kosztów oraz szybki dostęp
do ekspertów w dziedzinie leczenia onkologicznego

• weryfikacja diagnozy przez zagranicznego
lekarza specjalistę wraz z informacją o dostępnych
możliwościach leczenia, tzw. druga opinia
medyczna
• wsparcie w trakcie i po leczeniu choroby
onkologicznej w celu zwiększenia skuteczności
terapii i poprawy komfortu powrotu do zdrowia
• zwrot wszystkich wpłaconych składek
od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia,
w przypadku śmierci ubezpieczonego
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*zakwalifikowany według Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale „Nowotwory
złośliwe”, z wyłączeniem złośliwych nowotworów wtórnych C77-79,
czyli złośliwych nowotworów wtórnych i nieokreślonych węzłów
chłonnych, złośliwych nowotworów wtórnych układu oddechowego
i pokarmowego, złośliwych nowotworów wtórnych o innym umiejscowieniu
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Co zapewnia ubezpieczenie?
wypłata do 100 tys. zł**
w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy
otrzymasz 100% sumy ubezpieczenia, a w razie nowotworu
przedinwazyjnego (tzw. in situ) 10% tej kwoty

druga opinia medyczna, czyli weryfikacja diagnozy
onkologicznej i zaproponowanie planu leczenia

PKO Opieka Medyczna za granicą, tj. organizacja i pokrycie kosztów m.in.:
• leczenia nowotworu do 1 mln EUR w rekomendowanym szpitalu
zagranicznym (za wyj. USA) – do 500 tys. EUR w roku polisowym
• podróży ubezpieczonego, osoby towarzyszącej i/lub dawcy do 10 tys. EUR
• zakwaterowania ubezpieczonego, osoby towarzyszącej i/lub dawcy do 10 tys. EUR
• leków zakupionych w Polsce, rekomendowanych po leczeniu za granicą do 100 tys. zł
• do 100 EUR za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą – maks. 60 dni
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PKO Pomoc Medyczna na każdym etapie choroby m.in.:
• wsparcie psychoonkologa i dietetyka
• organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego
• opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
• możliwość uzyskania porady na infolinii medycznej

**suma wypłaconych świadczeń z tytułu zachorowania ubezpieczonego
na nowotwór nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia dla tego
zdarzenia w całym okresie odpowiedzialności

Jakie są warianty ochrony?
ZAKRES

KOMFORT

PREMIUM

PREMIUM+

70 tys. zł

40 tys. zł

100 tys. zł

PKO Opieka Medyczna za granicą

–

1 mln EUR***

1 mln EUR***

Druga opinia medyczna

✔

✔

✔

PKO Pomoc Medyczna

✔

✔

✔

Wypłata środków (suma ubezpieczenia)

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej polisa zapewnia wypłatę świadczenia w wysokości wszystkich
wpłaconych składek ubezpieczeniowych.

WIEK UBEZPIECZONEGO

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI

18-39 lat

23 zł

69 zł

89 zł

40-54 lat

61 zł

89 zł

143 zł

55-60 lat

145 zł

134 zł

262 zł

Po zakupie polisy wysokość składki jest stała i w przypadku kontynuacji ubezpieczenia nie zmieni się w związku
z osiągnięciem kolejnego progu wiekowego.
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***1 mln EUR w trakcie całego okresu odpowiedzialności,
do 500 tys. EUR na rok polisowy

OnkoPlan

Jak można kupić ubezpieczenie?
o ubezpieczenie zapytaj doradcę
Bankowości Osobistej w oddziale
PKO Banku Polskiego

W okresie pierwszych 90 dni obowiązywania
ubezpieczenia występuje karencja, czyli wyłączona
jest odpowiedzialność w odniesieniu do zachorowania
ubezpieczonego na nowotwór. W przypadku
zachorowania na nowotwór w tym okresie otrzymasz
zwrot wpłaconych składek.

podpisz umowę i opłać składkę
za ubezpieczenie – składkę
opłaca się w trybie miesięcznym

Nie będziemy mogli zrealizować świadczenia, jeżeli
przed zawarciem umowy ubezpieczenia kiedykolwiek
chorowałeś na nowotwór złośliwy. Ochroną nie jest
objęta dysplazja bądź zmiany przedrakowe.

po upływie 90 dni od początku
okresu odpowiedzialności jesteś
objęty ochroną ubezpieczeniową
na wypadek zachorowania
na nowotwór
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Kiedy nie będziemy mogli
zrealizować świadczenia?

Nie będziemy mogli zapewnić możliwości leczenia
za granicą w związku z:
• eksperymentalnym leczeniem, jak również
leczeniem na podstawie procedur diagnostycznych,
terapeutycznych lub chirurgicznych, których
bezpieczeństwo nie zostało udowodnione naukowo
• nowotworami zdiagnozowanymi, rozpoznanymi
lub leczonymi po raz pierwszy w ciągu pierwszych
90 dni okresu odpowiedzialności

www.pkobp.pl, Call Center Bankowości Osobistej: +48 81 524 82 82 opłata zgodna z taryfą operatora
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OnkoPlanu świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu OnkoPlan, w tym o ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania
umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w OWU, dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl.
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