WARTA OCHRONA

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Sprawdź
na warta.pl
Znajdź nas na Facebooku
wartaPL

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTY
NAJLEPSZE NA RYNKU
Klienci po raz kolejny nagrodzili Wartę. W plebiscycie
Laur Konsumenta ocenili produkty Warty w kategorii
ubezpieczenia na życie jako najlepsze na rynku.

POMYŚL TEŻ O FINANSACH NA PRZYSZŁOŚĆ
WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
Ubezpieczenie łączące długoterminowy plan gromadzenia
kapitału z ochroną na wypadek poważnych problemów ze
zdrowiem oraz zabezpieczeniem najbliższych.

Pomożemy Ci w wyborze ubezpieczenia
najlepiej dopasowanego do Twoich
potrzeb. Zapraszamy!

# J u t r oTo

M/U-WO/0220

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.

SPOKÓJ
I ZDROWIE
Warta Ochrona jest ubezpieczeniem TUnŻ „WARTA” S.A., spółki należącej do TUiR „WARTA” S.A.
Z dumą czerpiemy ze 100-letniej tradycji marki WARTA.

WARTA OCHRONA –
JEDNO UBEZPIECZENIE, WIELE KORZYŚCI

WYBIERZ TO, CO DLA CIEBIE WAŻNE

Polisa dla jednej lub kilku osób, np. małżonka/partnera, dziecka.

W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenie zapewnia wsparcie
finansowe na wypadek zdarzeń przedstawionych w poniższej tabeli.

Zabezpieczenie budżetu domowego na wypadek problemów
ze zdrowiem oraz finansowe zabezpieczenie najbliższych.
Polisa pod cesję bankową w przypadku zaciągania kredytu.
Ubezpieczenie dziecka w wieku od 1 roku do 18 lat w zakresie zdarzeń
typowych dla dzieci np. złamania, poparzenia, choroba.
Indywidualnie wybierany zakres zdarzeń objętych ochroną.
Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu na terenie Unii Europejskiej
oraz w wybranych krajach spoza Unii.
Pomoc assistance w nagłych wypadkach np. wizyta lekarza/
pielęgniarki, organizacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Osoba
dorosła

ZDARZENIE

Dziecko

Poważna choroba
Pobyt w szpitalu wskutek wypadku
+ świadczenie lekowe
Pobyt w szpitalu z powodu choroby
+ świadczenie lekowe
Operacja (w przypadku dziecka dot. tylko operacji
dokonanej na skutek wypadku)
Leczenie specjalistyczne
Trwałe inwalidztwo powstałe w wyniku wypadku
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku*

SZYBKO, PROSTO I WYGODNIE

Znaczny trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku
wypadku*

–

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

–

Minimum formalności – polisa wystawiana u agenta bez badań
lekarskich (dot. sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci do 200 tys. zł).

Pomoc Assistance
Śmierć

–

Jedna składka z tytułu polisy – niezależnie od liczby osób
ubezpieczonych.

Śmierć – wypadek

–

Śmierć – wypadek komunikacyjny

–

Wypłata świadczenia na podstawie wniosku w razie zajścia określonego
zdarzenia (bez postępowania spadkowego w przypadku śmierci).

*B
 rak możliwości połączenia ze zdarzeniem „Trwałe inwalidztwo powstałe w wyniku
wypadku”.

POMOC FINANSOWA W ŻYCIOWYCH SYTUACJACH
W zależności od wybranych zdarzeń objętych ochroną, ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w ważnych obszarach życia.

WYPADEK
Pieniądze np. na:
rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny;
 ostosowanie mieszkania do potrzeb
d
osoby niepełnosprawnej;
 okrycie bieżących wydatków,
p
czy zobowiązań w okresie
ograniczonej aktywności
zawodowej.

ZDROWIE
Pieniądze na szybszy powrót
do zdrowia, np. na:
zakup leków;
 odatkowe badania, zabiegi oraz
d
wizyty w prywatnych placówkach;
 okrycie bieżących wydatków
p
czy zobowiązań w trudnym okresie
choroby.

DZIECKO
Dodatkowe pieniądze na leczenie
dziecka w razie choroby lub wypadku,
np. na:
p
 okrycie kosztów związanych
z pobytem w szpitalu czy też
dodatkowymi zabiegami/wizytami
lekarskimi;
z akup leków, niezbędnego sprzętu
rehabilitacyjnego;
d
 ostosowanie mieszkania do potrzeb
osoby niepełnosprawnej.

ZABEZPIECZENIE
ZOBOWIĄZAŃ
Finansowe zabezpieczenie
najbliższych na wypadek śmierci.
Pieniądze np. na: spłatę kredytu,
udziałów wspólników w firmie,
spadkobierców, czy też utrzymanie
standardu życia.

