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Onkopolisa od BZ WBK-Aviva – nowe ubezpieczenie
na wypadek choroby nowotworowej

Onkopolisa - ubezpieczenie przygotowane przez BZ WBK-Aviva od 1 lipca br. wchodzi
do oferty Banku Zachodniego WBK. Produkt zapewnia pomoc finansową w sytuacji
diagnozy nowotworu poprzez jednorazową wypłatę określonej sumy ubezpieczenia –
maksymalnie do 200 tys. zł. Dodatkowo oferuje szeroki pakiet różnych usług pomocy
medycznej zarówno profilaktycznej, jak i onkologicznej.
Onkopolisa obejmuje zakresem ochrony, bardzo szeroką listę nowotworów, zgodnie z
międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10, są to zarówno nowotwory złośliwe (m.in.
nowotwór jelita grubego, nowotwór płuc), jak i nowotwory in situ (np. łagodna postać
nowotworu piersi, który nie nacieka na inne komórki, narządy).
Klienci mogą otrzymać do 100% sumy ubezpieczenia – czyli do 200 tys. zł - w przypadku
rozpoznania nowotworu złośliwego, oraz 20% sumy ubezpieczenia w przypadku rozpoznania
nowotworu in situ. Otrzymane środki finansowe osoba ubezpieczona może przeznaczyć
zgodnie ze swoimi potrzebami, np. na prywatne wizyty u lekarza specjalisty, zakup leków
nierefundowanych, zakup terapii uzupełniających czy leczenie za granicą.
- Problem raka może dotknąć każdego z nas. Co roku u 150 tys. Polaków diagnozuje się
nowotwór. Onkopolisę przygotowaliśmy właśnie z myślą o osobach, które chcą żyć
odpowiedzialnie i zadbać o ochronę finansową na wypadek zachorowania na nowotwór oraz
uzyskać niezbędne wsparcie w trakcie leczenia. Jednocześnie posiadacze Onkopolisy sami
mogą zdecydować o wysokości ubezpieczenia – komentuje Krzysztof Charchuła, prezes
Zarządu BZ WBK-Aviva TU.
Onkopolisa to również usługi assistance medycznego, zapewniające pomoc profilaktyczną w
przypadku nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego
wypadku, jak również pomoc onkologiczną – m.in. konsultacje telefoniczne, pomoc domową
po hospitalizacji, transport medyczny czy organizację i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego.
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Produkt dedykowany jest osobom w wieku od 18 do 60 lat. Przed zawarciem umowy
ubezpieczenia Onkopolisa, nie wymagamy badań lekarskich, a jedynie złożenia krótkiego
oświadczenia o stanie zdrowia.
Onkopolisa dostępna jest w placówkach Banku Zachodniego WBK od 1 lipca br.
Więcej informacji na stronie bzwbkaviva.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Mirowska-Wawrzyniak, dyrektor marketingu i pr; tel. 607 16 30 16,
katarzyna.mirowska-wawrzyniak@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 SME, kart
płatniczych, ubezpieczenia mieszkaniowe, ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi
funduszami kapitałowymi. Dodatkowe informacje: bzwbkaviva.pl

