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Ubezpieczenia BZ WBK-Aviva partnerem Dni Mamy Onkologicznej.

Ubezpieczenia BZ WBK-Aviva są partnerem akcji  Dni Mamy Onkologicznej organizowanej przez
Drużynę  Szpiku.  To  cykl  wydarzeń,  który  ma  zwrócić  uwagę  na  Mamy  czuwające  przy  łóżku
przewlekle, a czasem śmiertelnie chorych dzieci. 

Każdego  roku  u  1300 dzieci  diagnozowany jest  nowotwór,  który  całkowicie  zmienia  życie  całych
rodzin. To właśnie Mamy najczęściej pełnią stałą opiekę przy łóżku chorego dziecka. Walcząc o jego
zdrowie rezygnują z pracy i własnych spraw. Leczenie dziecka trwa średnio dwa lata.

Tegoroczne Dni Mamy Onkologicznej dedykowane są godności.

Onkomamy, tak mówimy o Mamach dzieci chorujących na nowotwory, są bardzo ważne w procesie
leczenia dziecka. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na ich godność. One nie chcą wiele, łóżka, koło
dziecka, pokoju socjalnego, gdzie zrobią sobie kawę, czy szybką kanapkę, intymnego miejsca do
rozmowy z  lekarzem i  wsparcia  od psychologa”,  komentuje  Dorota  Raczkiewicz,  prezes  Fundacji
Drużyny Szpiku.

Wierzymy, że każda pomoc jest ważna. Razem chcemy zrobić coś wyjątkowego dla Mam 
czuwających przy łóżku chorych dzieci, dlatego zdecydowaliśmy się  przyłączyć do inicjatywy.  
komentuje Katarzyna Mirowska-Wawrzyniak, odpowiedzialna za komunikację w BZ WBK-Aviva.

Dni Mamy Onkologicznej odbywają się w dniach od 22 do 27 maja w Poznaniu.

BZ WBK-Aviva wprowadziły w ubiegłym roku do oferty Onkopolisę, która zapewnia ochronę finansową
na wypadek choroby nowotworowej. W ramach działań CSR współpracują z Drużyną Szpiku, która
wspiera dzieci chorujące na raka. 

Więcej informacji o wydarzeniu na FB https://www.facebook.com/events/298111680618845/

-------------------------------------------------------------
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Mirowska-Wawrzyniak, tel. 607 16 30 16, 
katarzyna.mirowska-wawrzyniak@bzwbkaviva.pl

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Onkopolisa świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo
Ubezpieczeń  na Życie  S.A.  Szczegółowe informacje,  w tym Ogólne Warunki  Ubezpieczenia  Onkopolisa  określające m.in.
zakres  ubezpieczenia,  zasady  odstąpienia  oraz  wypowiedzenia  umowy  ubezpieczenia,  wyłączenia  lub  ograniczenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie
internetowej bzwbkaviva.pl.

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i  BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. to
dwie spółki ubezpieczeniowe utworzone w 2008 roku przez Bank Zachodni WBK S.A. i  Aviva International Insurance Ltd.
Zapewniamy  kompleksową  ochronę  ubezpieczeniową  dla  Klientów  Banku  Zachodniego  WBK.  Oferujemy  m.in.  pakiety
ubezpieczeń do produktów bankowych, wśród nich ubezpieczenia do kredytu dla klientów indywidualnych i osób prowadzących
działalność gospodarczą, kart płatniczych, ubezpieczenia mieszkaniowe, ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia na życie z
ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dodatkowe informacje: bzwbkaviva.pl
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