
KUP ONKOPLAN 
I SKORZYSTAJ 
Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 
 

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Weź udział w promocji OnkoBenefit - kup ubezpieczenie OnkoPlan 
w PKO Banku Polskim i odbierz kod na wybrane badania profilaktyczne.

Promocja trwa od 16 stycznia do 16 kwietnia 2023 r.



świadczenie nawet do 100 tys. zł 

organizację i pokrycie kosztów 
leczenia w szpitalu za granicą 
do 1 mln EUR, z wyłączeniem USA 
(w wybranych wariantach ochrony)

szerokie wsparcie w trakcie leczenia 
i po zakończeniu terapii.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ ONKOPLAN

Kup ubezpieczenie od 16 stycznia do 16 kwietnia 
2023 r. w oddziale PKO Banku Polskiego lub podczas 
wideorozmowy z doradcą

Podczas zakupu podaj swój adres e-mail i numer 
telefonu oraz wyraź zgody marketingowe

Opłać w terminie co najmniej trzy składki 
ubezpieczeniowe i nie rezygnuj z ubezpieczenia 
przez minimum 70 dni od dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KOD NA BADANIA
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PKO Ubezpieczenia wyśle Twój kod nie później niż 85 dnia 
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, po spełnieniu tych 
warunków.

Badania wykonasz w ogólnopolskiej sieci 
laboratoriów diagnostycznych ALAB.

Znajdź najbliższy punkt pobrań na
www.alablaboratoria.pl

GDZIE MOŻNA WYKONAĆ BADANIA 

• morfologię
• glukozę
• cholesterol całkowity
• badanie ogólne moczu 
• OB - odczyn Biernackiego
• badanie poziomu hormonu tarczycy (TSH) trzeciej 

generacji - dla kobiet
• PSA całkowity - dla mężczyzn 

JAKIE BADANIA OBEJMUJE KOD 

PKO Ubezpieczenia wyśle kod na adres e-mail 
podany podczas zakupu OnkoPlanu.

JAK OTRZYMAĆ KOD 

• Informację, jak skorzystać z kodu, otrzymasz e-mailem
• Wyniki badań będą dostępne tylko dla Ciebie. PKO Bank Polski oraz PKO Ubezpieczenia nie będą miały 

do nich wglądu
• W przypadku wyczerpania puli kodów promocyjnych, PKO Ubezpieczenia powiadomi o tym na 

www.pkoubezpieczenia.pl/aktualnosci

Ważne 

Organizatorem promocji i fundatorem nagród jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń w Warszawie.
Szczegóły promocji znajdziesz w Regulaminie Promocji OnkoBenefit. 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OnkoPlanu świadczona jest przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie. 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. 

W razie diagnozy nowotworu złośliwego możesz 
otrzymać:


