
Warta Ochrona 
TWOJE „AC” NA ŻYCIE

I OCHRONA

Życie pisze różne scenariusze. Warto mieć plan awaryjny na wypadek tego, czego nie da się zaplanować.

Słyszałam, że Janek 
miał poważny wypadek?

Pewnie jest Wam
bardzo ciężko.

Janek czuje się już 
lepiej. W tym trudnym 
okresie bardzo pomogły 
nam pieniądze z polisy.

I OCHRONA
ŻYCIE

POLISA NA TWOICH WARUNKACH
Wybierając polisę WARTA OCHRONA, określasz indywidualnie:

  zakres ochrony, tj. zdarzenia, w przypadku których otrzymasz pieniądze z polisy (zakres ochrony może być 
zmieniony w rocznicę polisy);
  poziom ochrony, tj. sumę ubezpieczenia (SU) na wypadek danego zdarzenia (do określonych limitów, brak limitu 
na wypadek śmierci);
  formę płatności składki – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie;
  osobę uprawnioną, która otrzyma pieniądze z polisy w razie Twojej śmierci (co ważne, może to być dowolna 
osoba, niekoniecznie spokrewniona).

DLACZEGO WARTA OCHRONA?
 Jedna umowa nawet dla kilku osób (z jedną składką), np. dla partnera/małżonka (18-65 lat) oraz dziecka (1-18 lat).
 Stała składka przez cały okres ubezpieczenia. 
 Minimum formalności – polisa wystawiana u agenta bez badań lekarskich (do 200 tys. zł SU na wypadek śmierci).
  Ochrona dla dziecka – wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu oraz już za 1% uszczerbku na zdrowiu za zdarzenia 
typowe dla dzieci np. złamania, oparzenia.
 Świadczenia za pobyt w szpitalu na terenie Unii Europejskiej oraz w wybranych krajach spoza Unii. 
  Szybka wypłata gotówki bez zbędnych formalności, która może być przeznaczona na dowolny cel. W przypadku 
śmierci pieniądze są wypłacane wskazanej osobie uprawnionej na podstawie wniosku, w terminie do 30 dni 
(bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego).
  Pomoc assistance w nagłych wypadkach np. wizyta lekarza/pielęgniarki, organizacja zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego. 



WARTA OCHRONA to pomoc w wielu życiowych sytuacjach.
WYBIERZ TO, CO DLA CIEBIE WAŻNE.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 
WARTA OCHRONA to ubezpieczenia na życie TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania 
i wypłaty świadczeń, znajdują się w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie „WARTA OCHRONA”, a także w Ogólnych warunkach umów dodatkowych dostępnych 
na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

WYPADKI
Dla kogo? głównego żywiciela rodziny, singla, rodzica samodzielnie wychowującego dziecko, osoby prowadzącej działalność

Zdarzenia, które mogą być objęte ochroną Max. SU Korzyści

trwałe inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 1 000 000 zł 

Pieniądze np. na:
 rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny,
  dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej.

Zabezpieczenie budżetu domowego w okresie 
ograniczonej aktywności zawodowej, tj. na pokrycie 
bieżących wydatków czy zobowiązań.

trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku 
wypadku* 100 000 zł 

znaczny trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego 
w wyniku wypadku* 500 000 zł 

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku 
+ świadczenie lekowe

50 000 zł 
1 000 zł 

WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY zgodnie z warunkami 
ubezpieczenia 

ZDROWIE
Dla kogo? osoby prowadzącej działalność, głównego żywiciela rodziny, singla, rodzica samodzielnie wychowującego dziecko

Zdarzenia, które mogą być objęte ochroną Max. SU Korzyści

pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby 
+ świadczenie lekowe

50 000 zł
1 000 zł Pieniądze na szybszy powrót do zdrowia, np. na: 

 zakup leków,
  dodatkowe badania, zabiegi oraz wizyty 
w placówkach prywatnych. 

Zabezpieczenie budżetu domowego w okresie 
ograniczonej aktywności zawodowej, tj. na pokrycie 
bieżących wydatków czy zobowiązań.

poważna choroba ubezpieczonego 600 000 zł 

operacja ubezpieczonego 50 000 zł 

leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 50 000 zł 

niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 200 000 zł 

ZDROWIE DZIECKA
Dla kogo? rodzica, opiekuna, rodzica samodzielnie wychowującego dziecko

Zdarzenia, które mogą być objęte ochroną Max. SU Korzyści

trwałe inwalidztwo dziecka w wyniku wypadku 150 000 zł 

Dodatkowe wsparcie finansowe, które możesz 
wykorzystać np. na:

  pokrycie kosztów związanych z pobytem w szpitalu 
czy też dodatkowymi zabiegami/wizytami lekarskimi;

 zakup leków, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego;
  dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 

Zabezpieczenie budżetu domowego na czas opieki 
nad dzieckiem w okresie choroby czy też powrotu 
do zdrowia po wypadku.

uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku 50 000 zł 

pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
+ świadczenie lekowe 

50 000 zł
1 000 zł 

pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby
+ świadczenie lekowe

50 000 zł
1 000 zł 

poważna choroba dziecka 100 000 zł 

operacja dziecka w wyniku wypadku 20 000 zł 

leczenie specjalistyczne dziecka 20 000 zł 

ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ
Dla kogo? kredytobiorcy, osoby prowadzącej działalność, wspólnika, głównego żywiciela rodziny

Zdarzenia, które mogą być objęte ochroną Max. SU Korzyści

śmierć ubezpieczonego

brak limitu

  pieniądze dla najbliższych na wypadek konieczności 
spłaty np. kredytów, udziałów wspólników 
w firmie, spadkobierców czy też na utrzymanie 
dotychczasowego standardu życia
 cesja pod kredyt dla banku
 szybka wypłata bez postępowania spadkowego

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Max. SU – maksymalna suma ubezpieczenia możliwa w danym zdarzeniu.
* Brak możliwości połączenia ze zdarzeniem „trwałe inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku”. 


