
Śniadanie prasowe BZ WBK-Aviva

Warszawa, 4 października 2016 r.

Czy Polacy są gotowi na ubezpieczanie swojego zdrowia?



Czy Polacy są gotowi ubezpieczać swoje zdrowie?

Informacje o badaniu zrealizowanym przez KANTAR MillWARDBROWN:

 Termin realizacji: 12 – 18 września 2016 r.

 Metoda: Cati Bus (wywiady telefoniczne – mix telefonów stacjonarnych i komórkowych)

 Próba: reprezentatywna – N=1002 (osoby pełnoletnie)

 Struktura próby:
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Jak Polacy oceniają swoje ryzyko zachorowania na 

chorobę nowotworową?

 40% Polaków oceniło ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową jako wysokie

 Ocena ryzyka wzrasta wraz z wiekiem

 Ocena ryzyka zwiększała się w przypadkach, gdy były już zachorowania na raka 

w rodzinie 
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Ocena ryzyka a demografia

 Najwyżej ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową oceniają osoby:

 Które miały w rodzinie przypadki zachorowań na raka

 Osoby najstarsze - 60 lat i więcej

 Kobiety

 Najniżej ryzyko ocenione zostało przez najmłodszych Polaków – w wieku 18 – 24 lata
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Jakie są największe obawy związane 

z wystąpieniem choroby nowotworowej?

 Największe obawy związane z wystąpieniem choroby nowotworowej dotyczą problemów 

szeroko pojętej opieki zdrowotnej w Polsce

 Co drugi Polak boi się pozostawienia rodziny bez środków do życia 

 Co trzeci Polak boi się utraty pracy z powodu choroby
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Obawy związane z wystąpieniem choroby -

istotności

 Istotnie częściej poszczególne obawy wykazywali:

 Kobiety

 Osoby w wieku 45 – 59 lat

 Osoby, które zetknęły się z chorobą w rodzinie
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Zainteresowanie ubezpieczeniem na wypadek 

choroby nowotworowej
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 Zainteresowanie ubezpieczeniem na wypadek choroby nowotworowej wyraża co piąty Polak



Zainteresowanie ubezpieczeniem a oszacowane 

ryzyko zachorowania

 W grupie osób szacujących ryzyko wysoko, zainteresowanie ubezpieczeniem jest wyższe i 

wynosi 25%

 Wśród osób oceniających ryzyko jako niskie, zainteresowanie ubezpieczeniem nie spada –

jest na tym samym poziomie co w całej badanej populacji (20%)
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Świadomość Polaków 

Prawie połowa Polaków 

ocenia ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową jako wysokie

¾ obawia się problemów związanych z opieką zdrowotną w Polsce, głównie braku 

refundacji nowo wczesnych lekarstw

Na niepokój wynikający z pozostawienia rodziny bez środków do życia wskazuje blisko 

co drugi Polak

Co trzeci boi się utraty pracy z powodu choroby 

Co piąty Polak zainteresowany jest ubezpieczeniem na wypadek choroby nowotworowej
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Słuszne obawy - liczba zachorowań na nowotwory 

złośliwe rośnie

Łącznie w najbliższych 10 latach zachoruje blisko  1 900 000 osób. 

Źródło: KRN, Prognoza zachorowań przygotowana w 2013 r. 

Prognoza liczby zachorowań na raka w latach 2015 - 2025
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KobietyMężczyźni

Źródło: KRN, Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 r. 

19% - rak płuc

15% - jelita grubego

11% - gruczołu krokowego

6% - pęcherza moczowego

Nowotwory skóry, nerki, 

żołądka, krtani, jądra

28% - rak piersi

10% - jelita grubego

9% - płuc

7% - trzonu macicy

6% - jajnika

Szyjki macicy, tarczycy, 

czerniak skóry

Rak jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych.

Może dotknąć każdego bez względu na pochodzenie, wiek czy status społeczny

Obecnie nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce i w Europie. 

W ciągu 10 lat nowotwory staną się najczęstszą przyczyną zgonów

Najczęściej występujące nowotwory złośliwe
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Leki na raka są często poza refundacją NFZ  

Na 30 najczęściej stosowanych leków na raka:

 Jedynie 2 leki mogą być przepisywane przez lekarzy według ich uznania

 12 leków NFZ nie refunduje

 16 leków ma ograniczony dostęp (dla wybranych pacjentów lub tylko na część terapii)

Polscy pacjenci mają dostęp do mniejszej liczby nowoczesnych leków na raka, 

niż chorzy w innych krajach europejskich

Źródło: Raport EY Polska dla Alivii Fundacji Onkologicznej, 2015

Walka z rakiem kosztuje:

 Zakup leków nierefundowanych

 Tzw. przyśpieszające wizyty w prywatnych gabinetach

 Utrata dochodów spowodowana przerwą w pracy

 Dojazdy i noclegi związane z leczeniem

 Terapie uzupełniające i opieka psychologa

 Specjalistyczna dieta

 Dodatkowa diagnostyka, leczenie i rehabilitacja

 Środki higieniczne i sprzęt ortopedyczny 



Odpowiedź BZ WBK-Aviva

W odpowiedzi na:

 Rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory

 Obawy Polaków dotyczące dostępności leczenia oraz jego kosztów

 Obawy Polaków związane z pozostawieniem rodziny bez środków do życia

BZ WBK-Aviva TUnŻ wprowadziło do oferty Banku nowy produkt 

ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór
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Dlaczego ten produkt spełni oczekiwania Polaków?

Onkopolisa zapewnia:

Wypłatę 20% sumy ubezpieczenia w sytuacji rozpoznania nowotworu in situ

Wypłatę do 100% sumy ubezpieczenia na wypadek rozpoznania nowotworu 

złośliwego

Wypłatę świadczenia dla bliskich (suma należnych składek) w razie śmierci 

osoby ubezpieczonej

Szeroki zakres świadczeń assistance: pomoc medyczna profilaktyczna, pomoc 

medyczna onkologiczna, druga opinia medyczna i rehabilitacja
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Szeroki zakres assistance

Pomoc medyczna profilaktyczna (nagłe zachorowanie, uszkodzenie 

ciała w następstwie NW)

 Konsultacje telefoniczne lub wideokonsultacja

medyczna z lekarz pierwszego kontaktu

 Wizyta domowa lekarza pierwszego kontaktu

 Infolinia medyczna i szpitalna
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Szeroki zakres assistance

Pomoc medyczna onkologiczna (rozpoznanie nowotworu in situ, 

nowotworu złośliwego)

 Konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja

medyczna z onkologiem, ginekologiem, urologiem, 

gastrologiem lub specjalistą chorób płuc

 Pomoc psychologa 

 Pomoc domowa po hospitalizacji

 Wizyta pielęgniarska po hospitalizacji

 Transport medyczny 

 Organizacja i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

 Organizacja i dofinansowanie zakupu peruki

 Informacja o hospicjach i zasadach występowania 

o opiekę hospicyjną  
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Szeroki zakres assistance

Druga opinia medyczna i rehabilitacja (rozpoznanie nowotworu 

złośliwego)

 Druga krajowa opinia medyczna lekarza specjalisty

 Konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja lub 

wizyta u specjalisty z ośrodka referencyjnego

 Organizacja i pokrycie kosztu procesu rehabilitacji 

 Infolinia rehabilitacyjna
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Wysokość świadczenia

Trzy sumy ubezpieczenia z tytułu rozpoznania 

nowotworu do wyboru przez klienta

Suma ubezpieczenia/wysokość świadczenia

50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł

50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł

10 000 zł 16 000 zł 24 000 zł

Rozpoznanie nowotworu 

złośliwego*)

Rozpoznanie nowotworu in situ

*) w przypadku gdy Ubezpieczony nie zachorował wcześniej na nowotwór in situ 17

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 200 000 zł 



Onkopolisa to korzystne ubezpieczenie na raka

dla osób prawdziwie odpowiedzialnych
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Kasia Bujakiewicz ambasadorką Onkopolisy
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Fot. Iza Grzybowska
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