
Ubezpieczenie mWaleczni
na wypadek nowotworu złośliwego

Gdzie można kupić ubezpieczenie?  n www.mBank.pl 

 n w placówce mBanku

Kto jest ubezpieczycielem? AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Kto może kupić ubezpieczenie? Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku 
 w wieku 18–65 lat

Jakie zdarzenia ubezpieczamy?
Do 90. dnia ochrony ubezpieczeniowej – śmierć w wyniku  
nieszczęśliwego wypadku.

Co to jest nieszczęśliwy wypadek? 
To wypadek, który nastąpił z przyczyny niezależnej od Ubezpieczonego.
Przykład: Drzewo spadło na samochód, powodując śmierć kierowcy.
UWAGA: Zawał serca, udar mózgu i inne choroby, nawet występujące 
nagle, nie są nieszczęśliwym wypadkiem.

Od 91. dnia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczamy zdiagnozowanie 
nowotworu złośliwego. Listę nowotworów objętych ochroną zawiera 
załącznik do OWU. 

Co to jest nowotwór złośliwy? 
To nowotwór, który charakteryzuje się niekontrolowanym wzrostem 
i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, powoduje naciekanie 
na prawidłowe tkanki i niszczenie ich. Diagnoza musi być potwierdzona 
badaniem histopatologicznym, wykonanym przez lekarza onkologa 
lub histopatologa. 

Warianty ubezpieczenia
Czas trwania ochrony ZAKRES STANDARD KOMFORT PREMIUM

do 90 dni śmierć w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł

od 91. dnia zdiagnozowanie 
nowotworu złośliwego 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

Miesięczna składka: od 9,99 zł od 14,99 zł od 19,99 zł

Jakie zdarzenia są wyłączone z ubezpieczenia?
AXA nie wypłaci świadczenia, jeśli:
do 90. dnia trwania ochrony 
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku nastąpiła  
bezpośrednio wskutek m.in.:

 n depresji czy chorób układu nerwowego

 n działania po spożyciu alkoholu

 n usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa  
albo samobójstwa

 n uprawiania sportów i aktywności wysokiego ryzyka

 n zawodowego uprawiania sportu, będącego źródłem dochodu

od 91. dnia trwania ochrony

diagnoza nowotworu złośliwego została postawiona,  

 n ale w dniu objęcia ochroną miałeś skierowanie na badania pod kątem 
diagnozy nowotworu złośliwego lub wyniki badań, na podstawie których 
zdiagnozowano nowotwór 
Przykład: Podczas wizyty u internisty lekarz zauważył powiększenie się 
znamienia na plecach u pacjenta i wypisał skierowanie do onkologa.

 n ale rak jest skutkiem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV

 n ale jest to rak nieinwazyjny bądź przednowotworowy 

Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU.



Od kiedy rozpoczyna się  
ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego bezpośrednio 
po miesiącu, w którym Ubezpieczony przystąpił 
do Umowy Ubezpieczenia

od 1. do 90. dnia świadczona jest  
ochrona na wypadek  
śmierci w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku 

od 91. dnia trwania ochrony 
ubezpieczeniowej 
zaczyna się ochrona na 
wypadek zdiagnozowania 
nowotworu złośliwego

Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?
 n w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – przez 90 dni, 

licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
bezpośrednio po miesiącu przystąpienia do umowy ubezpieczenia

 n do momentu wypłaty świadczenia

 n do dnia rozwiązania umowy o korzystanie z rachunku

 n do końca miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia, 
lub jego śmierci

 n w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia – do ostatniego dnia miesiąca, 
za który została zapłacona składka 

Wysokość składki
Składka jest uzależniona m.in. od:

 n wybranego wariantu

 n wieku

 n odpowiedzi na 2 pytania w ankiecie medycznej

Twoja  
składka miesięczna 
w wariancie Komfort

14,99 zł

Na przykład: 
Masz 29 lat. Nie palisz nałogowo papierosów  
lub e-papierosów i u rodziców oraz rodzeństwa 
nie stwierdzono nowotworu.  

Twoja  
składka miesięczna 
w wariancie Komfort

19,99 zł

Na przykład: 
Masz 35 lat. Palisz nałogowo papierosy i u rodziców 
oraz rodzeństwa nie stwierdzono nowotworu.

Sposoby zapłaty Składka jest pobierana automatycznie z Twojego konta w mBanku 
(z góry) pierwszego dnia roboczego danego miesiąca za następny 
miesiąc kalendarzowy.

Jak zgłosić 
roszczenie?

1. Zadzwoń  
+48 22 459 10 00 
lub 801 884 444 

2. Wypełnij wniosek 
o wypłatę świadczeń, 
który otrzymasz drogą 
elektroniczną po 
zgłoszeniu telefonicznym 

3. Dołącz 
niezbędne dokumenty, 
które potwierdzają 
zaistniałe zdarzenie

4. Wyślij do  
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
z dopiskiem: Bancassurance 
i Programy Partnerskie AXA 

Niezbędne dokumenty do wypłaty świadczenia: 
W sytuacji śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 n wniosek o wypłatę świadczenia

 n kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uposażonego

 n odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego

 n zaświadczenie określające przyczynę śmierci wystawione przez lekarza 
lub odnośne władze

 n inne wskazane przez AXA dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
zasadności zgłoszonego roszczenia

 
W przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego:

 n wniosek o wypłatę świadczenia

 n kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego

 n pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca zdiagnozowanie 
nowotworu złośliwego

 n inne wskazane przez AXA dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
zasadności zgłoszonego roszczenia

Kiedy i jak szybko otrzymasz świadczenie? Do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia 
ubezpieczeniowego (pod warunkiem że AXA ma wszystkie niezbędne 
dokumenty do rozpatrzenia roszczenia).

Jak zmienić wariant ubezpieczenia?
Wariant ubezpieczenia można zmienić np. za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku. Jeśli zmieniasz wariant z niższego na wyższy, pamiętaj, 
że nowa suma ubezpieczenia z tytułu zdiagnozowania nowotworu złośliwego będzie obowiązywać od 91. dnia. Termin ten liczymy od pierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego, który nastąpił po złożeniu wniosku o zmianę, pod warunkiem że zmiana została zgłoszona do AXA przez mBank.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia? Zadzwoń 
+48 42 6300 800 
lub 801 300 800

albo złóż dyspozycję rezygnacji  
z ubezpieczenia w placówce 
mBanku

Jeżeli zrezygnujesz z ubezpieczenia, ochrona będzie trwała do końca miesiąca, za który została opłacona składka.

UWAGA! Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
na wypadek nowotworu mWaleczni: https://www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zycia-
zdrowia/mwaleczni.

Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.  
mBank S.A. jest ubezpieczającym. 

Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

mBank S.A. 
Bankowość Detaliczna 
skr. poczt. 2108 
90-959 Łódź 2


