
W życiu może dojść do wielu zdarzeń, których skutki komplikują życie 
Twoje i najbliższych. Nie jesteś w stanie ich przewidzieć ani im zapobiec. 
Dlatego warto zadbać o ochronę na wszelki wypadek i ograniczyć skutki 
takich zdarzeń jak np. poważna choroba, wypadek czy utrata najbliższej osoby. 
Pomoże Ci w tym Warta dla Ciebie i Rodziny z gotowymi pakietami 
ochrony, dopasowanymi do potrzeb rodziny z dziećmi, samodzielnych 
rodziców, par na starcie, singli oraz osób w wieku 55+.

OCHRONA PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI

JEDNA POLISA – WIELE KORZYŚCI 

Pieniądze z polisy zasilą Twój budżet domowy gdy Ty, 
dziecko lub małżonek/partner poważnie zachorujecie  
lub ulegniecie wypadkowi.

Zapewnimy Ci pomoc indywidualnego trenera fitness 
(po wypadku lub po urodzeniu dziecka).
W razie wypadku rowerowego (w którym doszło  
do uszkodzenia ciała) pomożemy w naprawie  
i transporcie roweru.

Zabezpieczysz najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie 
zabrakło – pieniądze wypłacimy wskazanej osobie 
uprawnionej bez postępowania spadkowego. 

W przypadku zajścia danego zdarzenia możesz je zgłosić 
online, a my szybko wypłacimy określoną kwotę. 

Jedną polisą zadbasz o ochronę dla siebie, 
małżonka/partnera oraz dziecka. 

Produkt Warta dla Ciebie i Rodziny został wyróżniony przez 
konsumentów i nagrodzony godłem Dobry Produkt 2018. 
Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie Ogólnopolskiego
Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich.

Infolinia: 502 308 308 
opłata według taryfy operatora

www.warta.pl

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA
MIESZKANIA LUB DOMU?

WARTA DOM
Zatroszczymy się o Twój dom lub mieszkanie oraz 
jego wyposażenie w razie włamania czy zniszczeń 
powstałych po zalaniu lub pożarze, a assistance 
zapewni Ci fachową pomoc w trudnych sytuacjach.

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 
POLISA NA MEDAL

Doceń życie i Ty.
Wybierz swój pakiet ochrony.

Już od 33 zł miesięcznie.

VIP

RODZINA

WE DWOJE

55 PLUSSINGIEL

RODZIC 
Z DZIECKIEM

do Twoich potrzeb. Zapraszamy!”
polisy najlepiej dopasowanej
„Pomożemy Ci w wyborze

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez  
TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, 
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz  
w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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DLA KOGO?
    RODZINA     RODZIC Z DZIECKIEM     WE DWOJE     SINGIEL

KarencjaSKŁADKA MIESIĘCZNA 64 zł 54 zł 59 zł 75 zł 46 zł 33 zł

WARIANT Życie i Zdrowie Rodziny Życie Rodziny Życie i Zdrowie 
Rodzic z dzieckiem

Życie i Zdrowie 
We dwoje Twoje Życie i Zdrowie Twoje Życie

ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA WYPŁACANA W PRZYPADKU Z AJŚCIA DANEGO ZDARZENIA (W ZŁ)

Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 40 000 40 000 60 000 60 000 40 000 40 000 –
wypadkiem komunikacyjnym 30 000 30 000 45 000 45 000 30 000 30 000 –
wypadkiem przy pracy 30 000 30 000 45 000 45 000 30 000 30 000 –
wypadkiem 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 20 000 –
zawałem serca lub udarem mózgu 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 20 000 6 m-cy
dowolną przyczyną 10 000 10 000 15 000 15 000 10 000 10 000 6 m-cy
Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:
inwalidztwo 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 20 000 –
niezdolność do samodzielnej egzystencji 10 000 10 000 10 000 15 000 10 000 –
przeprowadzenie operacji 1 000 1 000 1 500 2 500 1 000 –
leczenie specjalistyczne 1 000 1 000 1 500 2 500 1 000 –
uszczerbek (wypłata za 1% uszczerbku) 200 200 200 200 200 200 –
pobyt na OIOM 300 300 300 300 300 –
pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym przy pracy  |  za dzień pobytu 140 140 130 140 140 –
pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym  |  za dzień pobytu 110 110 100 110 110 –
pobyt w szpitalu po wypadku przy pracy  |  za dzień pobytu 110 110 100 110 110 –
pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 80 80 70 80 80 –
przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu 30 30 30 30 30 –
Wypłata dla Ciebie w przypadku Twojego poważnego zachorowania 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 m-cy
Wypłata dla Ciebie w przypadku choroby, która spowodowała u Ciebie:
niezdolność do samodzielnej egzystencji 10 000 10 000 10 000 15 000 10 000 6 m-cy
przeprowadzenie operacji 1 000 1 000 1 500 2 500 1 000 6 m-cy
leczenie specjalistyczne 1 000 1 000 1 500 2 500 1 000 6 m-cy
pobyt na OIOM 300 300 300 300 300 3 m-ce
pobyt w szpitalu (dotyczy zawału serca lub udaru mózgu)  |  za dzień pobytu 100 100 100 100 100 3 m-ce
pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 60 60 50 60 60 3 m-ce
przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu 30 30 30 30 30 3 m-ce
Wypłata dla Ciebie w sytuacji, gdy Twój małżonek/partner:
zmarł 6 000 6 000 9 000 6 m-cy
zmarł w wyniku wypadku 12 000 12 000 18 000 –
zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego 18 000 18 000 27 000 –
zmarł po przebytym zawale serca lub udarze mózgu 12 000 12 000 18 000 6 m-cy
doznał inwalidztwa w wyniku wypadku 10 000 18 000 –
poważnie zachorował 2 000 2 000 6 m-cy
przebywa na OIOM z powodu choroby lub wypadku 300 300 3 m-ce (choroba)
przebywa w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego przy pracy  |  za dzień pobytu 140 140 –
przebywa w szpitalu z powodu wypadku przy pracy  |  za dzień pobytu 110 110 –
przebywa w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego  |  za dzień pobytu 110 110 –
przebywa w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu  |  za dzień pobytu 70 70 3 m-ce 
przebywa w szpitalu z powodu wypadku  |  za dzień pobytu 80 80 –
przebywa w szpitalu z powodu choroby  |  za dzień pobytu 30 30 3 m-ce
przechodzi rehabilitację poszpitalną  |  za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim 30 30 3 m-ce (choroba)
Wypłata dla Ciebie, jeśli urodzi Ci się dziecko 800 800 10 m-cy
Wypłata dla Ciebie w sytuacji, gdy Twoje dziecko:
urodziło się z wadą wrodzoną 1 200 1 200 –
zmarło w wyniku wypadku 4 000 4 000 4 000 –
zmarło 2 000 2 000 2 000 6 m-cy
zmarło jako noworodek 2 000 2 000 6 m-cy
poważnie zachorowało 2 000 3 000 6 m-cy
wymaga rekonwalescencji po pobycie w szpitalu z powodu choroby lub wypadku 1 000 1 000 3 m-ce (choroba)
przebywa w szpitalu po wypadku  |  za dzień pobytu 80 100 –
przebywa w szpitalu z powodu choroby  |  za dzień pobytu 30 40 3 m-ce
Wypłata dla Ciebie lub Twoich najbliższych w przypadku:
osierocenia dziecka 2 000 2 000 3 000 6 m-cy
śmierci rodzica 1 000 1 000 1 000 1 000 6 m-cy
śmierci rodzica w wyniku wypadku 2 000 2 000 2 000 2 000 –
śmierci rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 2 000 2 000 2 000 –
śmierci rodzica małżonka lub partnera 1 000 1 000 1 000 6 m-cy

 WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE –


