
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.

do Twoich potrzeb. Zapraszamy!”
polisy najlepiej dopasowanej
„Pomożemy Ci w wyborze
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Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na ponad 50 zdarzeń z życia 
wziętych. W razie nagłego wypadku czy poważnej choroby (także dziecka, 
małżonka/partnera) otrzymasz wsparcie finansowe, ale nie tylko  
– w razie potrzeby zorganizujemy dla Ciebie na przykład wizytę u lekarza 
specjalisty czy pomoc pielęgniarki.
Ubezpieczenie dostępne jest w gotowych pakietach, zróżnicowanych pod 
względem zdarzeń objętych ochroną, wysokością świadczeń oraz składki. 
Możesz je wykupić na spotkaniu z agentem, bez konieczności 
wykonywania badań lekarskich. 

OCHRONA PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI

JEDNA POLISA – WIELE KORZYŚCI 

Jedną polisą zadbasz o ochronę dla siebie i najbliższych. 
Pieniądze z polisy zasilą Twój budżet domowy, gdy Ty, 
Twoje dziecko lub małżonek/partner poważnie 
zachorujecie lub ulegniecie wypadkowi.

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

Pomożemy Ci w powrocie do zdrowia po wypadku lub  
w razie nagłej choroby. Zorganizujemy na przykład 
rehabilitację, dostarczymy sprzęt rehabilitacyjny  
lub zapewnimy transport medyczny. 

Zorganizujemy wizytę pediatry lub prywatne lekcje 
dla Twojego dziecka w razie jego nagłej choroby.

JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE?

Aby skorzystać z usług wskazanych w Pakiecie Medycznym, zadzwoń:

Zadzwoń 

502 308 308

Wybierz 

1 – pomoc assistance,
następnie

6 – assistance
z ubezpieczenia na życie

Konsultant 
zorganizuje pomoc

odpowiednią 
do sytuacji

W razie zdarzenia wskazanego we wnioskopolisie, zgłoś wniosek 
o wypłatę świadczenia. Możesz to zrobić online – łatwo i szybko. 

Wejdź na 
warta.pl 

Kliknij 
,,Zgłoś szkodę

/doślij dokumenty 
do szkody” 

Wybierz zakładkę
 TUnŻ WARTA S.A., 

wypełnij formularz  
zgodnie ze wskazówkami

Wymagane dokumenty dołącz w formie skanów lub zdjęć, nie wysyłaj ich 
papierowej wersji.

Doceniamy każdą chwilę 
spędzoną razem…

...dlatego wybraliśmy ubezpieczenie 
Warta dla Ciebie i Rodziny, które pomoże 
nam szybciej wrócić do codziennych zajęć 

po wypadku czy chorobie. 

wartadlaciebieirodziny.pl

Infolinia: 502 308 308 www.warta.pl
(opłata według taryfy operatora)

MATERIAŁ MARKETINGOWY



USŁUGI, Z KTÓRYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ LIMIT W ROKU POLISOWYM
(na jedno zdarzenie)

PO WYPADKU LUB W RAZIE NAGŁEJ CHOROBY

wizyta u lekarza specjalisty 150 zł, maks. 2 zdarzenia

wizyta pielęgniarki 500 zł

wizyta lekarska 500 zł

dostawa leków 250 zł 

rehabilitacja 700 zł 

zakup/wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego 700 zł 

dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł 

trener fitness 1 000 zł

transport medyczny (pomiędzy placówkami medycznymi 
a miejscem zamieszkania) 1 000 zł, maks. 5 zdarzeń

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 
(pobyt pow. 3 dni) 500 zł

PO WYPADKU ROWEROWYM
(gdy doszło do uszkodzenia ciała) 

naprawa roweru 500 zł 

transport roweru  500 zł

W RAZIE POBYTU W SZPITALU 
z powodu wypadku lub nagłej choroby

opieka domowa (pobyt pow. 7 dni) 500 zł, maks. 5 dni

opieka pielęgniarki (pobyt pow. 5 dni) 1 500 zł, maks. 5 dni

PO NARODZINACH DZIECKA

wizyta położnej (w 1. miesiącu życia dziecka) 150 zł 

trener fitness (do 6 miesięcy od porodu) 1 000 zł

PO WYPADKU LUB W RAZIE NAGŁEJ CHOROBY DZIECKA

wizyta pediatry 500 zł 

prywatne lekcje (pow. 7 dni nieobecności w szkole 
na pisemne zalecenie lekarza) 400 zł 

pobyt opiekuna dziecka w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym 1 000 zł

W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ

pomoc psychologa 500 zł

INFOLINIA BABY ASSISTANCE 
np. informacje o kalendarzu szczepień brak limitu

INFOLINIA ZDROWOTNA 
np. konsultacja z lekarzem dyżurnym, 
informacja o działaniu leków

brak limitu

PAKIET MEDYCZNY – w razie nagłych problemów ze zdrowiem,  
zorganizujemy i pokryjemy koszty wskazanych usług (do określonego limitu).

PRZYKŁADOWE WARIANTY UBEZPIECZENIA ŻYCIE I ZDROWIE RODZINY 
PLUS (L)

ŻYCIE I ZDROWIE  
RODZINY (L) ŻYCIE RODZINY

KarencjaSkładka miesięczna 103 zł 77 zł 54 zł

Zdarzenia objęte ochroną Łączna kwota wypłaty w przypadku danego zdarzenia (w zł)

Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:

inwalidztwo 70 000 50 000 20 000 –

niezdolność do samodzielnej egzystencji 20 000 10 000 10 000 –

uszczerbek (wypłata za 1% uszczerbku) 400 200 200 –

pobyt na OIOM-ie 400 300 300 –

przeprowadzenie operacji 2 000 1 000 1 000 –

leczenie specjalistyczne 2 000 1 000 1 000 –

pobyt w szpitalu (po wypadku komunikacyjnym przy pracy)  |  za dzień pobytu 180 140 140 –

pobyt w szpitalu (po wypadku komunikacyjnym)  |  za dzień pobytu 140 110 110 –

pobyt w szpitalu (po wypadku przy pracy)  |  za dzień pobytu 140 110 110 –

przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu 40 30 30 –

pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 100 80 80 –

Wypłata dla Ciebie w przypadku Twojego poważnego zachorowania 3 000 2 000 2 000 6 m-cy

Wypłata dla Ciebie w przypadku choroby, która spowodowała u Ciebie:

niezdolność do samodzielnej egzystencji 20 000  10 000 10 000 6 m-cy

przeprowadzenie operacji 2 000 1 000 1 000 6 m-cy

leczenie specjalistyczne 2 000 1 000 1 000 6 m-cy

pobyt na OIOM-ie 400 300 300 3 m-ce

pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 80 60 60 3 m-ce

pobyt w szpitalu (dotyczy zawału serca lub udaru mózgu)  |  za dzień pobytu 140 100 100 3 m-ce

przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu 40 30 30 3 m-ce

Wypłata dla Ciebie w sytuacji, gdy Twój małżonek/partner:

zmarł 10 000 6 000 6 000 6 m-cy

zmarł w wyniku wypadku 20 000 12 000 12 000 –

zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 18 000 18 000 –

zmarł po przebytym zawale serca lub udarze mózgu 20 000 12 000 12 000 6 m-cy

doznał inwalidztwa w wyniku wypadku 20 000 10 000 –

poważnie zachorował 3 000 2 000 6 m-cy

przebywa w szpitalu z powodu wypadku  |  za dzień pobytu 100 80 –

przebywa na OIOM-ie z powodu wypadku lub choroby 400 300 3 m-ce
(choroba)

przebywa w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego  |  za dzień pobytu 140 110 –

przebywa w szpitalu z powodu wypadku przy pracy  |  za dzień pobytu 140 110 –

przebywa w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego przy pracy  |  za dzień pobytu 180 140 –

przebywa w szpitalu z powodu choroby  |  za dzień pobytu 40 30 3 m-ce

przebywa w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu  |  za dzień pobytu 100 70 3 m-ce

przechodzi rehabilitację poszpitalną  |  za dzień pobytu 40 30 3 m-ce
(choroba)

Wypłata dla Ciebie, jeśli urodzi Ci się dziecko 1 000 800 800 10 m-cy

Wypłata dla Ciebie w sytuacji, gdy Twoje dziecko:

urodziło się z wadą wrodzoną 1 700 1 200 1 200 –

zmarło 3 000 2 000 2 000 6 m-cy

zmarło jako noworodek 3 000 2 000 2 000 6 m-cy

zmarło w wyniku wypadku 6 000 4 000 4 000 –

poważnie zachorowało 3 000 2 000 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 100 80 –

przebywa w szpitalu z powodu choroby  |  za dzień pobytu 40 30 3 m-ce

Wypłata dla Ciebie lub Twoich najbliższych w przypadku:

osierocenia dziecka 3 000 2 000 2 000 6 m-cy

śmierci rodzica w wyniku wypadku 3 000 2 000 2 000 –

śmierci rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 3 000 2 000 2 000 –

śmierci rodzica lub rodzica małżonka/partnera 1 500 1 000 1 000 6 m-cy

Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:

wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 170 000 130 000 40 000 –

wypadkiem komunikacyjnym 150 000 120 000 30 000 –

wypadkiem przy pracy 120 000 90 000 30 000 –

wypadkiem 100 000 80 000 20 000 –

zawałem serca lub udarem mózgu 70 000 50 000 20 000 6 m-cy

dowolną przyczyną 50 000 40 000 10 000 6 m-cy

WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE tak tak tak –

POMOC FINANSOWA – w przypadku zdarzenia wskazanego w wybranym wariancie ubezpieczenia wypłacimy określoną kwotę.


