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Warta dla Ciebie i Rodziny to polisa podążająca za oczekiwaniami naszych Klientów. Ubezpieczenie Warty w nowej 
odsłonie doskonale spełni  różnorodne potrzeby każdego klienta:

◼   rodziny z dziećmi,
◼   samodzielnego rodzica z dziećmi,
◼   singla,
◼   par w związkach,
◼   osób po 55. roku życia,
◼   VIP-ów.

Warta dla Ciebie i Rodziny w nowej odsłonie nadal pozostaje produktem o szerokim zakresie ochrony, krótkim 
procesie sprzedażowym oraz prostą taryfą. To wszystko zostało zrobione z myślą o tych, którzy już nam zaufali, 
a także dla tych, którzy właśnie usłyszeli o Warcie dla Ciebie i Rodziny.

DLA CIEBIE I RODZINY
WARTA

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie na życie 
przygotowane przez TUnŻ „WARTA” S.A. (Ubezpieczyciel). Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

Materiał do użytku wewnętrznego.



Wypadek czy utrata najbliższej osoby to zdarzenia, które mogą szczególnie skomplikować życie  
całej rodziny. W takich sytuacjach często pojawiają się problemy finansowe, wynikające  
na przykład z ograniczonej aktywności zawodowej jednego z rodziców lub nieprzewidzianych 
wydatków. Warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które ułatwi życie w takich 
okolicznościach.

Z myślą o Twojej rodzinie przygotowaliśmy specjalne warianty ubezpieczenia  
WARTA dla Ciebie i Rodziny, które pomogą Wam w wielu trudnych sytuacjach.

PROSTE ROZWIĄZANIE NA PEŁNĄ OCHRONĘ RODZINY

ZAPEWNIAMY CI POMOC SPECJALISTÓW

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Ubezpieczysz siebie i swoją rodzinę 
bez konieczności wykonywania badań 
lekarskich, w czasie jednego spotkania  
z agentem.

W razie Twojej śmierci osoba uprawniona 
otrzyma świadczenie bez postępowania 
spadkowego.

Za urodzenie lub przysposobienie dziecka 
otrzymasz nawet 1 000 zł.

Środki z polisy będą dodatkowym 
zabezpieczeniem budżetu domowego, 
jeżeli po wypadku albo poważnej chorobie 
Twoja aktywność zawodowa będzie 
ograniczona. 

W przypadku zdarzenia objętego ochroną 
szybko wypłacimy należną kwotę.

Jedna polisa dla całej Twojej rodziny.

Otrzymasz dodatkowe wsparcie finansowe, 
jeżeli Twoje dziecko, współmałżonek lub 
partner zachorują lub ulegną wypadkowi. 

Nie wymagamy formalnego związku 
małżeńskiego.

Zorganizujemy i pokryjemy koszty, na przykład:
◼   zajęć z instruktorem fitness, aby szybciej wrócić do formy po porodzie;
◼   prywatnych lekcji dla Twojego dziecka, jeśli nie będzie mogło uczęszczać do szkoły po wypadku 

lub nagłym zachorowaniu;
◼   Twoich noclegów w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym, jeśli Twoje dziecko będzie hospitalizowane.

ją w każdej sytuacji”.
najważniejsza, dlatego chronię
„Moja rodzina jest dla mnie

RODZINA



RODZINA ŻYCIE I ZDROWIE 
RODZINY PLUS (L)

ŻYCIE I ZDROWIE  
RODZINY (M) ŻYCIE RODZINY

KarencjaSkładka miesięczna 103 zł 74 zł 54 zł
Zakres ubezpieczenia Łączna kwota wypłaty w przypadku danego zdarzenia (w zł):

Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:

wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 170 000 100 000 40 000 –

wypadkiem komunikacyjnym 150 000 90 000 30 000 –

wypadkiem przy pracy 120 000 70 000 30 000 –

wypadkiem 100 000 60 000 20 000 –

zawałem serca lub udarem mózgu 70 000 40 000 20 000 6 m-cy

dowolną przyczyną 50 000 30 000 10 000 6 m-cy

Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:

inwalidztwo 70 000 40 000 20 000 –

niezdolność do samodzielnej egzystencji 20 000 10 000 10 000 –

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

pobyt na OIOM 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 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 –

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

przebywa na OIOM 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 na zwolnieniu lekarskim 40 30 3 m-ce

poważnie zachorował 3 000 2 000 6 m-cy

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 –

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

przebywa w szpitalu po wypadku  |  za dzień pobytu 100 80 –

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)

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

WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE –



Jedna polisa dla Ciebie i Twoich dzieci.

Samodzielny rodzic to szczególna rola. To na Tobie spoczywa cała odpowiedzialność za przyszłość  
i bezpieczeństwo Twoich dzieci. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie finansowe, 
które w razie choroby czy wypadku może pomóc Tobie oraz dzieciom odnaleźć się w nowej sytuacji. 

Z myślą o Tobie i Twoich dzieciach przygotowaliśmy specjalne warianty ubezpieczenia  
WARTA dla Ciebie i Rodziny, które pomogą Wam w wielu trudnych sytuacjach. 

PROSTE ROZWIĄZANIE NA PEŁNĄ OCHRONĘ

ZAPEWNIAMY CI POMOC SPECJALISTÓW

Ubezpieczysz siebie i swoje dzieci 
bez konieczności wykonywania badań 
lekarskich, w czasie jednego spotkania  
z agentem.

W razie Twojej śmierci osoba uprawniona 
otrzyma świadczenie bez postępowania 
spadkowego.

Środki z polisy będą dodatkowym 
zabezpieczeniem budżetu domowego, 
jeżeli po wypadku albo poważnej chorobie 
Twoja aktywność zawodowa będzie 
ograniczona. 

W przypadku zdarzenia objętego ochroną 
szybko wypłacimy należną kwotę.

Otrzymasz dodatkowe wsparcie finansowe, 
jeżeli Twoje dziecko zachoruje lub ulegnie 
wypadkowi. 

Zorganizujemy i pokryjemy koszty, na przykład:
◼   prywatnych lekcji dla Twojego dziecka, jeśli nie będzie mogło uczęszczać do szkoły po wypadku  

lub nagłym zachorowaniu;
◼   Twoich noclegów w szpitalu lub hotelu przyszpitalnym, jeśli Twoje dziecko będzie hospitalizowane;
◼   domowej wizyty pediatry w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku dziecka.

RODZIC 
Z DZIECKIEM

moich dzieci”.
„Dbam o bezpieczeństwo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY



RODZIC Z DZIECKIEM ŻYCIE I ZDROWIE (L) ŻYCIE I ZDROWIE (S) ŻYCIE I ZDROWIE

KarencjaSkładka miesięczna 72 zł 65 zł 59 zł

Zakres ubezpieczenia Łączna kwota wypłaty w przypadku danego zdarzenia (w zł):

Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:

wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 150 000 90 000 60 000 –

wypadkiem komunikacyjnym 135 000 75 000 45 000 –

wypadkiem przy pracy 105 000 65 000 45 000 –

wypadkiem 90 000 50 000 30 000 –

zawałem serca lub udarem mózgu 60 000 40 000 30 000 6 m-cy

dowolną przyczyną 45 000 25 000 15 000 6 m-cy

Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:

inwalidztwo 60 000 40 000 30 000 –

niezdolność do samodzielnej egzystencji 10 000 10 000 10 000 –

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

pobyt na OIOM 300 300 300 –

przeprowadzenie operacji 1 500 1 500 1 500 –

leczenie specjalistyczne 1 500 1 500 1 500 –

pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym przy pracy  |  za dzień pobytu 130 130 130 –

pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym  |  za dzień pobytu 100 100 100 –

pobyt w szpitalu po wypadku przy pracy  |  za dzień pobytu 100 100 100 –

przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim 30 30 30 –

pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 70 70 70 –

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

przeprowadzenie operacji 1 500 1 500 1 500 6 m-cy

leczenie specjalistyczne 1 500 1 500 1 500 6 m-cy

pobyt na OIOM 300 300 300 3 m-ce

pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 50 50 50 3 m-ce

pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu  |  za dzień pobytu 100 100 100 3 m-ce

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

Wypłata dla Ciebie w sytuacji, gdy Twoje dziecko:

zmarło 2 000 2 000 2 000 6 m-cy

zmarło w wyniku wypadku 4 000 4 000 4 000 –

przebywa w szpitalu po wypadku  |  za dzień pobytu 100 100 100 –

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

poważnie zachorowało 3 000 3 000 3 000 6 m-cy

wymaga rekonwalescencji po pobycie w szpitalu z powody choroby lub wypadku 1 000 1 000 1 000 3 m-ce
(choroba)

Wypłata dla Ciebie lub Twoich najbliższych w przypadku:

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

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

śmierci rodzica 1 000 1 000 1 000 6 m-cy

WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE –



Wypadek czy utrata najbliższej osoby to zdarzenia, które mogą skomplikować życie  
Twoje i partnera. Są to sytuacje, w których często pojawiają się problemy finansowe, wynikające 
w szczególności z ograniczonej aktywności zawodowej jednego z Was oraz nieprzewidzianych 
wydatków. Warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które może ułatwić życie w takich 
okolicznościach.

Z myślą o Was przygotowaliśmy specjalne warianty ubezpieczenia WARTA dla Ciebie i Rodziny,  
które pomogą Wam w wielu trudnych sytuacjach.

PROSTE ROZWIĄZANIE NA PEŁNĄ OCHRONĘ

ZAPEWNIAMY CI POMOC SPECJALISTÓW

Ubezpieczysz siebie i partnera 
bez konieczności wykonywania badań 
lekarskich, w czasie jednego spotkania  
z agentem.

W razie Twojej śmierci osoba uprawniona 
otrzyma świadczenie bez postępowania 
spadkowego.

Środki z polisy będą dodatkowym 
zabezpieczeniem budżetu domowego, 
jeżeli po wypadku albo poważnej chorobie 
Twoja aktywność zawodowa będzie 
ograniczona.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną 
szybko wypłacimy należną kwotę.

Otrzymasz dodatkowe wsparcie finansowe, 
jeżeli Ty albo Twój partner zachorujecie lub 
ulegniecie wypadkowi. Pieniądze z polisy 
pomogą Wam spłacić ratę kredytu lub 
pokryć bieżące wydatki.

Nie wymagamy formalnego związku 
małżeńskiego.

Zorganizujemy i pokryjemy koszty, na przykład:
◼   osobistego trenera fitness, aby szybciej wrócić do formy po wypadku lub po nagłym zachorowaniu;
◼   opieki domowej lub pielęgniarskiej po hospitalizacji;
◼   pomocy psychologa w trudnych sytuacjach.

Jedna polisa dla Ciebie i Twojego partnera.

WE DWOJE

wspólne bezpieczeństwo”.
„Jedna polisa zapewnia nam

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY



WE DWOJE ŻYCIE I ZDROWIE (L) ŻYCIE I ZDROWIE (S) ŻYCIE I ZDROWIE

KarencjaSkładka miesięczna 88 zł 81 zł 75 zł

Zakres ubezpieczenia Łączna kwota wypłaty w przypadku danego zdarzenia (w zł):

Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:

wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 150 000 90 000 60 000 –

wypadkiem komunikacyjnym 135 000 75 000 45 000 –

wypadkiem przy pracy 105 000 65 000 45 000 –

wypadkiem 90 000 50 000 30 000 –

zawałem serca lub udarem mózgu 60 000 40 000 30 000 6 m-cy

dowolną przyczyną 45 000 25 000 15 000 6 m-cy

Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:

inwalidztwo 60 000 40 000 30 000 –

niezdolność do samodzielnej egzystencji 15 000 15 000 15 000 –

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

pobyt na OIOM 300 300 300 –

przeprowadzenie operacji 2 500 2 500 2 500 –

leczenie specjalistyczne 2 500 2 500 2 500 –

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

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

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

przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim 30 30 30 –

pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 80 80 80 –

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

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

niezdolność do samodzielnej egzystencji 15 000 15 000 15 000 6 m-cy

przeprowadzenie operacji 2 500 2 500 2 500 6 m-cy

leczenie specjalistyczne 2 500 2 500 2 500 6 m-cy

pobyt na OIOM 300 300 300 3 m-ce

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

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

przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim 30 30 30 3 m-ce

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

zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego 27 000 27 000 27 000 –

zmarł w wyniku wypadku 18 000 18 000 18 000 –

zmarł 9 000 9 000 9 000 6 m-cy

zmarł po przebytym zawale serca lub udarze mózgu 18 000 18 000 18 000 6 m-cy

doznał inwalidztwa w wyniku wypadku 18 000 18 000 18 000 –

poważnie zachorował 2 000 2 000 2 000 6 m-cy

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

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

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

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

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

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

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

przechodzi rehabilitację poszpitalną  |  za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim 30 30 30 3 m-ce

Wypłata dla Ciebie w przypadku:

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

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

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

WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE –



Twoja niezależność pozwala Ci realizować życiowe pasje i marzenia. Wszystkie plany może jednak 
skomplikować wypadek lub choroba. W takich sytuacjach nie zawsze możemy liczyć na wsparcie 
bliskich, dlatego warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które ułatwi Ci życie  
w nowych okolicznościach. 

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia, które pomoże Ci w wielu trudnych 
sytuacjach.

PROSTE ROZWIĄZANIE NA PEŁNĄ OCHRONĘ

ZAPEWNIAMY CI POMOC SPECJALISTÓW

Środki z polisy będą dodatkowym 
zabezpieczeniem, jeżeli po wypadku albo 
poważnej chorobie Twoja aktywność 
zawodowa będzie ograniczona. 

Ubezpieczysz swoje życie i zdrowie 
bez konieczności wykonywania badań 
lekarskich, w czasie jednego spotkania  
z agentem.

Szybko otrzymasz wypłatę na podstawie 
prostego wniosku.

Zorganizujemy i pokryjemy koszty, na przykład:
◼   osobistego trenera fitness, aby szybciej wrócić do formy po wypadku lub po nagłym zachorowaniu;
◼   opieki domowej lub pielęgniarskiej po hospitalizacji;
◼   pomocy psychologa w trudnej sytuacji;
◼   naprawy i transportu roweru po wypadku, w którym doszło do obrażeń ciała.

SINGIEL

na pomoc i wsparcie”.
„Wiem, że mogę liczyć

Pieniądze z polisy pomogą Ci spłacić ratę 
kredytu lub pokryć koszty utrzymania  
w okresie zwiększonych wydatków  
w związku z chorobą lub wypadkiem. 

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY



SINGIEL TWOJE ŻYCIE 
I ZDROWIE PLUS (M)

TWOJE ŻYCIE  
I ZDROWIE (M)

TWOJE ŻYCIE 
(PLUS)

KarencjaSkładka miesięczna 73 zł 56 zł 49 zł

Zakres ubezpieczenia Łączna kwota wypłaty w przypadku danego zdarzenia (w zł):

Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:

wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 140 000 100 000 80 000 –

wypadkiem komunikacyjnym 120 000 90 000 60 000 –

wypadkiem przy pracy 100 000 70 000 60 000 –

wypadkiem 80 000 60 000 40 000 –

zawałem serca lub udarem mózgu 60 000 40 000 40 000 6 m-cy

dowolną przyczyną 40 000 30 000 20 000 6 m-cy

Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:

inwalidztwo 60 000 40 000 40 000 –

niezdolność do samodzielnej egzystencji 20 000 10 000 –

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

pobyt na OIOM 400 300 –

przeprowadzenie operacji 2 000 1 000 –

leczenie specjalistyczne 2 000 1 000 –

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

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

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

przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim 40 30 –

pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 100 80 –

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

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

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

przeprowadzenie operacji 2 000 1 000 6 m-cy

leczenie specjalistyczne 2 000 1 000 6 m-cy

pobyt na OIOM 400 300 3 m-ce

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

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

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

WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE –



ZAPEWNIAMY CI POMOC SPECJALISTÓW

Wypłata nawet 500 zł w przypadku 
urodzenia się wnuczka.

Zorganizujemy i pokryjemy koszty na przykład:
◼   opieki kardiologicznej, wraz z przenośnym aparatem EKG do zdalnego monitorowania pracy Twojego serca oraz 

z możliwością konsultacji wyników z lekarzami, którzy w razie zagrożenia Twojego życia wezwą pogotowie ratunkowe 
(w przypadku nagłego zachorowania kardiologicznego, zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej);

◼   wizyty u lekarza specjalisty, w tym także u laryngologa, oraz dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego (w razie nagłego 
zachorowania lub wypadku);

◼   opieki domowej oraz nad zwierzętami (w razie nagłego zachorowania lub wypadku);
◼   sprzątania nagrobków Twoich bliskich (w razie nagłego zachorowania lub wypadku).

Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie ryzyko narażamy 
najbliższe osoby w sytuacjach, gdy stykamy się z przykrymi niespodziankami losu. Gdy pojawiają się 
problemy zdrowotne ograniczające naszą aktywność, warto mieć zabezpieczenie finansowe, które 
pozwoli rozwiązać trudne sytuacje bez obciążania naszych bliskich. 

Z myślą o wsparciu w takich sytuacjach oraz ochronie, której potrzebują Twoi bliscy, stworzyliśmy 
ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny.

PROSTE ROZWIĄZANIE NA PEŁNĄ OCHRONĘ

Możesz wskazać dowolną osobę, która  
w razie Twojej śmierci otrzyma pieniądze 
z polisy bez postępowania spadkowego.

W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną 
otrzymasz pieniądze na podstawie 
prostego wniosku.

Umowę podpiszesz na jednym spotkaniu  
u agenta bez badań lekarskich.

Twój wiek nie ma wpływu na wysokość 
składki.

55 PLUS

jest ważne”.
„Nasze bezpieczeństwo

Możesz wykupić ubezpieczenie nawet 
do 80. roku życia (nieukończony).

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY



55 PLUS TWOJE ŻYCIE (M) TWOJE ŻYCIE (S) TWOJE ŻYCIE

KarencjaSkładka miesięczna 98 zł 84 zł 69 zł

Zakres ubezpieczenia Łączna kwota wypłaty w przypadku danego zdarzenia (w zł):
Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:

wypadkiem komunikacyjnym 70 000 55 000 40 000 –

wypadkiem 40 000 30 000 20 000 –

dowolną przyczyną 20 000 15 000 10 000 6 m-cy

Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:

inwalidztwo 40 000 35 000 30 000 –

niezdolność do samodzielnej egzystencji (także po chorobie) 5 000 5 000 5 000 6 m-cy
(choroba)

przeprowadzenie operacji 1 000 1 000 1 000 –

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

pobyt na OIOM 300 300 300 –

pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym  |  za dzień pobytu 100 100 100 –

przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej  |  za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim 30 30 30 –

pobyt w szpitalu  |  za dzień pobytu 50 50 50 –

leczenie lekowe 300 300 300 –

Wypłata dla Ciebie w przypadku urodzenia się wnuka: 10 m-cy

pierwszego i drugiego 500 500 500 –

trzeciego i czwartego 250 250 250 –

piątego i każdego kolejnego 50 50 50 –

Teleopieka kardiologiczna (po min. 3-dniowej hospitalizacji kardiologicznej) –

WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE 55 Plus –

WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE 55 PLUS

Zakres usług Limit w ciągu roku polisowego
Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania łazienki/toalety/korytarza do potrzeb 
wynikających ze stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej (wymagany stopień 
niepełnosprawności) 

2 000 zł/maks. jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji laryngologa 150 zł/maks. jedno zdarzenie

Organizacja i zwrot kosztów zakupu aparatu słuchowego 1 500 zł/maks. jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty 150 zł/na jedno zdarzenie/maks. 2 razy

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej 
(hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 3 dni) 

maks. 3 dni/150 zł/dzień/na jedno zdarzenie 
+ koszt biletów autobusowych/kolejowych tam i z powrotem

Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów osób bliskich 
(hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 3 dni)

200 zł/maks. jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji 700 zł/na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego 
do placówki medycznej 

1 000 zł/na jedno zdarzenie/maks. 5 razy
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z placówki medycznej 
do innej placówki medycznej
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z placówki medycznej 
do miejsca zamieszkania (hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 5 dni)

Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków 250 zł/na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł/na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego 700 zł/na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji 
(hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 7 dni)

500 zł/na jedno zdarzenie/maks. przez 5 dni 

Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji 
(hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 5 dni)

1 500 zł/na jedno zdarzenie/maks. przez 5 dni 

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej 500 zł/na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej 500 zł/na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi 
(hospitalizacja ubezpieczonego powyżej 3 dni)

500 zł/na jedno zdarzenie (przewóz do osoby wyznaczonej – tam 
i z powrotem) lub 150 zł/dzień/na jedno zdarzenie/maks. 5 dni opieki

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami (hospitalizacja ubezpieczonego 
powyżej 3 dni)

500 zł/na jedno zdarzenie/maks. 5 dni

Zdrowotne usługi informacyjne bez ograniczeń

Pakiet medyczny – teleopieka kardiologiczna Po hospitalizacji kardiologicznej (min. 3 dni)





Nagłe 
zachorowanie 

(NZ)

Obrażenia ciała  
w wyniku 
wypadku

Limit  
(kwotowy/ 
ilościowy)

Uwagi

Organizacja i pokrycie kosztów 
procesu rehabilitacji

700 zł 
/na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji
400 zł 

/na jedno zdarzenie
Nieobecność w szkole powyżej 
7 dni – pisemne zalecenie lekarza

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty  
u lekarza specjalisty

150 zł/na jedno 
zdarzenie

/maks. 2 razy  
w rocznym okresie 

ubezpieczenia

Infolinia „Baby Assistance” bez ograniczeń bez ograniczeń

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży
150 zł 

/na jedno zdarzenie
W okresie miesiąca od daty 
urodzenia się dziecka

Organizacja i pokrycie kosztów transportu oraz 
naprawy roweru po wypadku, który spowodował 
obrażenia ciała

–

transport – 500 zł/
na jedno zdarzenie;
naprawa – 500 zł/ 
na jedno zdarzenie 

(bez kosztów części)

Transport roweru z miejsca 
wypadku do miejsca pobytu lub 
do punktu naprawczego 
oddalonego maksymalnie 50 km 
od miejsca wypadku

Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness 1 000 zł

Obrażenia ciała w wyniku wypadku 
lub hospitalizacja wskutek nagłego 
zachorowania przez okres 
co najmniej miesiąca

Organizacja i pokrycie kosztów osobistego 
trenera fitness – po ciąży

po ciąży 1 000 zł
Usługa do wykorzystania w okresie 
do 6 miesięcy od daty urodzenia 
dziecka przez ubezpieczonego

Organizacja i pokrycie kosztów transportu 
medycznego:
◼   do placówki medycznej 
◼   z placówki medycznej do innej placówki 

medycznej
◼   z placówki medycznej do miejsca 

zamieszkania

1 000 zł/transport/
na jedno zdarzenie

5 razy w rocznym okresie 
ubezpieczenia. Transport 
z placówki do miejsca zamieszkania 
– hospitalizacja min. 5 dni.

Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków
250 zł/na jedno 

zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu 
rehabilitacyjnego

500 zł/na jedno 
zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub 
wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

700 zł/na jedno 
zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej 
po hospitalizacji

maks. 5 dni  
/500 zł/na jedno 

zdarzenie
Hospitalizacja powyżej 7 dni

Organizacja i pokrycie kosztów opieki 
pielęgniarskiej po hospitalizacji

maks. 5 dni  
/1 500 zł/na jedno 

zdarzenie
Hospitalizacja powyżej 5 dni

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
500 zł/na jedno 

zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty 
pielęgniarskiej

500 zł/na jedno 
zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry
500 zł/na jedno 

zdarzenie
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka 
w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym

1 000 zł/na jedno 
zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad 
dziećmi/osobami niesamodzielnymi

500 zł/na jedno 
zdarzenie 

(przewóz do osoby 
wyznaczonej – tam
i z powrotem) albo 

150 zł/dzień/ 
na jedno zdarzenie/

maks. 5 dni opieki

Hospitalizacja ubezpieczonego  
powyżej 3 dni

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy 
psychologa

trudna sytuacja losowa
500 zł/na jedno 

zdarzenie

Zdrowotne usługi informacyjne bez ograniczeń bez ograniczeń

WARTA PAKIET MEDYCZNY „TWOJE ŻYCIE”
ZAPEWNIAMY POMOC SPECJALISTÓW





NAZWA I RODZAJ PRODUKTU
Ubezpieczenie na Życie „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY” (produkt strategiczny)

GRUPA DOCELOWA I ANTYGRUPA
1.  Grupa docelowa: osoby z segmentów: „Rodzina”, „55 Plus”, „Rodzic z dzieckiem”, „We dwoje”, „Singiel”, „VIP”, w wieku od 18. do 80. roku życia, 

zainteresowane długookresową ochroną, chcące zabezpieczyć siebie i najbliższych na wypadek zdarzeń ubezpieczeniowych.

2. Antygrupa: osoby oczekujące produktu o charakterze inwestycyjnym.

KANAŁ DYSTRYBUCJI
1. Sieć wyłączna
2. Sieć majątkowo-życiowa 
3. Partnerzy zewnętrzni

PODSTAWOWE CECHY
1. Ubezpieczenie o charakterze ochronnym.
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wnioskopolisy na okres dwunastu miesięcy ochrony ubezpieczeniowej:

1)  umowa ubezpieczenia przedłuża się na następny, roczny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu 
umowy ubezpieczenia,

2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1), powinno być doręczone drugiej stronie najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu ubezpieczenia,
3) umowa ubezpieczenia może być przedłużana na dowolną liczbę okresów ubezpieczenia.

3.  Wiek ubezpieczonego w dniu wypełnienia wnioskopolisy – wszystkie Warianty (poza „Twoje Życie 55 Plus”): od 18. (ukończonego) 
do 66. (nieukończonego) roku życia. 

4.  Wiek ubezpieczonego w dniu wypełnienia wnioskopolisy – Wariant „Twoje Życie 55 Plus”: 
1) od 55. (ukończonego) do 66. (nieukończonego) roku życia 
2)  możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia do 80. (nieukończonego) roku życia – w przypadku posiadania w dniu zawarcia umowy ochrony 

ubezpieczeniowej z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie albo indywidualnej kontynuacji oraz złożenia oświadczenia o rezygnacji 
bądź wypowiedzeniu umowy, w okresie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca początku okresu ubezpieczenia. 

5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela względem ubezpieczonego wygasa na skutek: 
1)  ukończenia przez ubezpieczonego 70. roku życia – w pierwszą rocznicę polisy, następującą po dniu 70. urodzin ubezpieczonego 

(wszystkie Warianty – poza „Twoje Życie 55 Plus”), 
2)  ukończenia przez ubezpieczonego 80. roku życia – w pierwszą rocznicę polisy, następującą po dniu 80. urodzin ubezpieczonego 

(w Wariancie „Twoje Życie 55 Plus”).
6. Po przekroczeniu 80. roku życia przez ubezpieczonego umowa może być kontynuowana w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus”.

GŁÓWNE ZMIANY W STOSUNKU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE „WDCIR”
1. Główne zmiany w stosunku do WDCiR w formie grupowej: 

1) zmiana definicji Ubezpieczającego: jest to osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia, 
2) ubezpieczonym może być jedynie ubezpieczający, 
3) wydzielono 6 segmentów klientów, do których adresujemy produkt („Rodzina”, „55 Plus”, „Rodzic z dzieckiem”, „We dwoje”, „Singiel”, „VIP”),
4) wprowadzono nowe warianty dla segmentów: „55 Plus”, „Rodzic z dzieckiem”, „We dwoje”,
5)  zmodyfikowano zakres Assistance (teraz: WARTA PAKIET MEDYCZNY), w tym dodano specjalny zakres dla osób z segmentu „55 Plus”, 

zawierający m.in. Pakiet Medyczny „Teleopieka kardiologiczna”,
6) w ryzyku Poważnego Zachorowania ubezpieczonego i małżonka/partnera:

a.  dodano zakres jednostek chorobowych z „Rozszerzonego PLUS Katalogu Poważnego Zachorowania” występującego w produkcie 
„Warta Ekstrabiznes Plus”, 

Rodzina 55 Plus
Rodzic

z dzieckiem We dwoje Singiel VIP

OPIS PRODUKTU

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY” 2017
– MATERIAŁ DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO –

DLA CIEBIE I RODZINY
WARTA



b.  ograniczono pre-existing – do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia danego poważnego zachorowania 
(tj. zdiagnozowania lub leczenia) do okresu 5 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

7) w ryzyku Poważnego Zachorowania Dziecka: 
a. rozszerzono katalog do 21 jednostek chorobowych – zgodnie z produktem „Warta Ekstrabiznes Plus”, 
b.  ograniczono pre-existing – do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia danego poważnego zachorowania 

(tj. zdiagnozowania lub leczenia) do okresu 5 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
8) w ryzyku Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego dodano nową metodę – Wertebroplastykę, 
9)  w ryzyku Dziennego Świadczenia Szpitalnego (ubezpieczonego, małżonka, dziecka) – zniesiono ograniczenie wypłaty świadczenia 

maksymalnie za 90 dni w ciągu każdego roku polisowego,
10) w ryzyku Operacji ubezpieczonego zastąpiono katalog otwarty katalogiem zamkniętym,
11) wprowadzono „Partnera” jako współubezpieczonego.

2. Wprowadzono proces pisemnego informowania klientów o nieopłaceniu składki i rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

SYSTEMY/APLIKACJE
AUW, docelowo – eAgent

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Możliwość wyboru przez klienta jednego z 16 Wariantów. 
2.  Warianty: „Twoje Życie”, „Twoje Życie Plus”, „Twoje Życie i Zdrowie”, „Twoje Życie i Zdrowie Plus”, „Życie Rodziny”, „Życie Rodziny Plus”,  

„Życie Rodziny Premium”, „Życie i Zdrowie Rodziny”, „Życie i Zdrowie Rodziny Plus”, „Życie i Zdrowie Rodziny Premium”, „Życie i Zdrowie Rodzic z dzieckiem”, 
„Życie i Zdrowie We dwoje”, można rozszerzyć o pakiety (S, M, L).

3. Wariant „Twoje Życie 55 Plus” można rozszerzyć o pakiety (S, M).
4.  Warianty: „Twoje Życie VIP”, „Życie Rodziny VIP”, „Życie i Zdrowie Rodziny VIP” nie posiadają możliwości rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej 

o ww. pakiety.
5. Łącznie 54 zróżnicowane oferty dla klienta. 
6.  W przypadku Wariantów, o których mowa w pkt. 2 i 4, możliwość kontynuowania ochrony w ramach umowy indywidualnego kontynuowania 

ubezpieczenia na życie przez osoby, którym wygasa odpowiedzialność z racji osiągniętego maksymalnego wieku życia. 
7.  Możliwość kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus” przez osoby, którym wygasa odpowiedzialność z racji 

osiągniętego maksymalnego wieku życia w Wariancie „Twoje Życie 55 Plus”. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje co najmniej poniższe ryzyka 
ubezpieczeniowe:

Lp. ZAKRES OCHRONY – WARIANT „TWOJE ŻYCIE 80 PLUS”
1 Śmierć ubezpieczonego
2 Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku, niezależnie od świadczenia wymienionego w pkt. 1)
3 Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku wypadku 

SKŁADKI I SUMA UBEZPIECZENIA
1. Składka regularna płatna miesięcznie w wysokości od 33 do 350 zł, w zależności od wybranego Wariantu.
2.  Ubezpieczający wpłaca pierwszą składkę w terminie do 14. dnia pierwszego miesiąca, licząc do początku okresu ubezpieczenia wskazanego 

we wnioskopolisie. 
3.  Każdą następną składkę ubezpieczający obowiązany jest wpłacić w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który 

składka jest należna.
4. Wysokość składki ustalona jest w umowie ubezpieczenia i jest zależna od: kwoty świadczeń i zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
5.  Za dzień wpłaty składek uznaje się dzień wpływu składek na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela, w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia.
6.  Brak wpłaty pierwszej składki w wysokości wskazanej we wnioskopolisie w terminie, o którym mowa w pkt. 2, oznacza brak zawarcia umowy ubezpieczenia.
7.  W przypadku niezapłacenia przez ubezpieczającego składki w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 3, 

ubezpieczyciel wezwie ubezpieczającego do zapłaty składki w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez ubezpieczyciela w pisemnym 
wezwaniu oraz powiadomi go o skutkach niezapłacenia składki w dodatkowym terminie.

8. Składka nie jest indeksowana.
9. Wysokości składek są określone dla poszczególnych Wariantów ubezpieczenia.
10. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł. 

OCENA RYZYKA
1. Brak oceny ryzyka w postaci badań medycznych lub kwestionariusza medycznego. 
2. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia występuje oświadczenie tzw. dobrego stanu zdrowia:

1) dla wszystkich Wariantów WDCiR:
Oświadczam, że w dniu podpisania wnioskopolisy: 
a)  nie przebywam oraz w ciągu ostatniego roku nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni z wyjątkiem 

sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia 
kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, 
małżonka),

b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej podobnej placówce,
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c)  nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia 
o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) dla Wariantów: „VIP” oraz „Życie Rodziny VIP” (dodatkowo ponad oświadczenia w ppkt. 1):
d)  oświadczam, że w ciągu 5 lat, licząc od dnia podpisania wnioskopolisy, nie chorowałem/am i nie choruję na wymienione choroby: 

nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową, przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenia wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne.

3. Brak udzielenia pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek oświadczenie zawarte w pkt. 2 uniemożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia.
4.  Przy zawarciu umowy ubezpieczenia w Wariancie „Życie i Zdrowie Rodziny VIP” występuje dodatkowo ponad oświadczenia w pkt. 2 ankieta 

medyczna, zawierająca poniższe pytania:
e)  czy w przeszłości chorował/a Pan/i lub choruje obecnie na którąkolwiek z chorób: zawał mięśnia sercowego, chorobę wieńcową, arytmię, 

nadciśnienie, wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia, stany zapalne nerek, kamicę nerek, torbielowatość nerek, nadnercze, 
przewlekłe choroby układu moczowego, astmę, chroniczny bronchit, gruźlicę, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę, choroby 
tarczycy, zapalenie trzustki, jelit, przewlekłe choroby układu pokarmowego, nowotwory, guzy, chłoniaki, białaczkę, udar, porażenie, 
niedowłady, stwardnienie rozsiane (SM), padaczkę, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia 
psychiczne, choroby psychiczne, inne przewlekłe choroby układu nerwowego, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, przewlekłe 
choroby wątroby, boreliozę, AIDS, zakażenia wirusem HIV, choroby układu tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę, 
rumień guzowaty, osteoporozę, choroby kręgosłupa leczone operacyjnie lub wymagające leczenia operacyjnego, reumatoidalne zapalenia 
stawów, przewlekłe zapalenia stawów i kości?

f)  czy obecny stan zdrowia Pana/i wymaga systematycznej/regularnej opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej, przyjmowania leków, leczenia 
operacyjnego?

g) czy w przeszłości palił/a Pan/i lub pali obecnie powyżej 40 sztuk papierosów dziennie?.
5. Udzielenie odpowiedzi: „TAK” na którekolwiek pytanie zawarte w pkt. 4 oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.

PAKIET MEDYCZNY 
1.  W ramach ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich Wariantów (poza Twoje Życie 55 Plus) ubezpieczyciel oferuje Pakiet Medyczny 

„Twoje Życie” w poniższym zakresie i limitach.
2. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczeń z Pakietu Medycznego „Twoje Życie”, określonych w poniższej tabeli, jest:

a. pkt 1), pkt 5)-8), pkt 10)-13), pkt 15-17) i pkt 20)-22) – ubezpieczony, małżonek lub partner lub dziecko,
b. pkt 2), pkt 4) i pkt 9) – ubezpieczony, małżonek lub partner,
c. pkt 18)-19) – ubezpieczony,
d. pkt 3) i pkt 14) – dziecko ubezpieczonego.

Pakiet Medyczny „Twoje Życie”

Lp. ZAKRES ŚWIADCZEŃ LIMITY ŚWIADCZEŃ W CIĄGU 
ROKU POLISOWEGO

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

nagłe 
zachorowanie

obrażenia 
ciała w wyniku 

wypadku

urodzenie się 
dziecka

trudna 
sytuacja 
losowa

1 Transport medyczny, polegający 
na organizacji i pokryciu kosztów:

a)  transportu medycznego do placówki 
medycznej

b)  transportu medycznego z placówki 
medycznej do innej placówki medycznej

c)  transportu medycznego z placówki 
medycznej do miejsca zamieszkania

usługi wymienione w lit. a)-c) są świadczone 
do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno 
zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 
5 zdarzeń

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE
2 Organizacja i pokrycie kosztów 

pobytu opiekuna w razie hospitalizacji 
dziecka

do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie
TAK TAK NIE NIE

3 Organizacja i pokrycie kosztów 
prywatnych lekcji

do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie
TAK TAK NIE NIE

4 Organizacja i pokrycie kosztów opieki 
nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie 
(w przypadku przewozu osoby 
wyznaczonej) albo do kwoty 150 zł/dzień 
na jedno zdarzenie w przypadku organizacji 
opieki w miejscu zamieszkania

TAK TAK NIE NIE

5 Organizacja procesu rehabilitacji do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie TAK TAK NIE NIE
6 Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub 

wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie

TAK TAK NIE NIE

7 Organizacja i pokrycie kosztów dostawy 
sprzętu rehabilitacyjnego

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie
TAK TAK NIE NIE

8 Organizacja i pokrycie kosztów dostawy 
leków

do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie
TAK TAK NIE NIE

9 Organizacja i pokrycie kosztów 
trenera fitness

do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie
TAK TAK NIE NIE

10 Organizacja i pokrycie kosztów opieki 
domowej po hospitalizacji

maksymalnie 5 dni, do łącznej kwoty 500 zł 
na jedno zdarzenie

TAK TAK NIE NIE
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11 Organizacja i pokrycie kosztów opieki 
pielęgniarskiej po hospitalizacji

maksymalnie 5 dni, do łącznej kwoty 1 500 zł 
na jedno zdarzenie

TAK TAK NIE NIE

12 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty 
u lekarza specjalisty

maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł 
na zdarzenie

TAK TAK NIE NIE

13 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty 
lekarskiej

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie
TAK TAK NIE NIE

14 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty 
lekarza pediatry

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie
TAK TAK NIE NIE

15 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty 
pielęgniarki

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie
TAK TAK NIE NIE

16 Organizacja i pokrycie kosztów transportu 
roweru po wypadku

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie
NIE TAK NIE NIE

17 Organizacja i pokrycie kosztów naprawy 
roweru po wypadku

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie
NIE TAK NIE NIE

18 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty 
położnej

do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie
NIE NIE TAK NIE

19 Organizacja i pokrycie kosztów trenera 
fitness (po urodzeniu dziecka)

do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie
NIE NIE TAK NIE

20 Organizacja i pokrycie kosztów pomocy 
psychologa w trudnej sytuacji losowej

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie
NIE NIE NIE TAK

21 Zdrowotne usługi informacyjne nielimitowany dostęp
22 Infolinia „baby assistance” nielimitowany dostęp

3.  W ramach ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Wariantu Twoje Życie 55 Plus ubezpieczyciel oferuje Pakiet Medyczny „Twoje Życie 55 Plus” 
w poniższym zakresie i limitach, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4.  Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony.

Pakiet Medyczny „Twoje Życie 55 Plus”

Lp. ZAKRES ŚWIADCZEŃ LIMITY ŚWIADCZEŃ W CIĄGU ROKU 
POLISOWEGO

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
nagłe zachorowanie lub obrażenia ciała 

w wyniku wypadku
1 Transport medyczny, polegający na organizacji 

i pokryciu kosztów:

a)  transportu medycznego do placówki medycznej

b)  transportu medycznego z placówki 
medycznej do innej placówki medycznej

c)  transportu medycznego z placówki 
medycznej do miejsca pobytu

usługi wymienione w lit. a)-c) są świadczone 
do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie 
i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń TAK

TAK

TAK
2 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej 

w razie hospitalizacji ubezpieczonego
maksymalnie do 3 dni, do kwoty 150 zł/dzień 
na jedno zdarzenie 

TAK

3 Organizacja i pokrycie kosztów opieki 
nad osobami niesamodzielnymi

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku 
przewozu osoby wyznaczonej) albo do kwoty 150 zł/
dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji 
opieki w miejscu pobytu

TAK

4 Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno 
zdarzenie

TAK

5 Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie TAK
6 Organizacja i pokrycie kosztów zakupu 

lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie

TAK

7 Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu 
rehabilitacyjnego

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie
TAK

8 Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie TAK
9 Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej 

po hospitalizacji
maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno 
zdarzenie 

TAK

10 Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej 
po hospitalizacji

maksymalnie do 5 dni, do łącznej kwoty 1 500 zł 
na jedno zdarzenie 

TAK

11 Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji 
laryngologa

maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 150 zł
TAK

12 Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu 
słuchowego

maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 1 500 zł 
TAK

13 Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania 
miejsca zamieszkania

do kwoty 2 000 zł na jedno zdarzenie
TAK

14 Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów 
najbliższych

maksymalnie 1 zdarzenie, do kwoty 200 zł
TAK

15 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza 
specjalisty

maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł 
na zdarzenie

TAK

16 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie TAK
17 Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie TAK
18 Zdrowotne usługi informacyjne nielimitowany dostęp
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5.  W ramach ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Wariantu „Twoje Życie 55 Plus” ubezpieczyciel oferuje dodatkowo Pakiet Medyczny 
„Teleopieka kardiologiczna”.

6.  Teleopieka kardiologiczna przysługuje ubezpieczonemu w odniesieniu do każdego zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. nagłego zachorowania 
kardiologicznego lub zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej przez okres 180 dni, licząc od daty dostarczenia zestawu teleopieki 
kardiologicznej do miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

7.  W przypadku zaistnienia kolejnego zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu 
do ubezpieczonego, teleopieka kardiologiczna ulega przedłużeniu o kolejne 180 dni, licząc od daty zaistnienia kolejnego zdarzenia 
ubezpieczeniowego.

8.  W ramach świadczenia w zakresie teleopieki kardiologicznej ubezpieczyciel pokrywa koszty:
1) dostarczenia przez świadczeniodawcę zestawu teleopieki kardiologicznej do miejsca zamieszkania,
2)  przeprowadzonego przez świadczeniodawcę telefonicznego szkolenia z obsługi aparatu EKG, stanowiącego element zestawu teleopieki 

kardiologicznej, oraz ze sposobu korzystania z teleopieki kardiologicznej, 
3) telefonicznej opieki kardiologicznej,
4)  odbioru przez świadczeniodawcę aparatu EKG, wraz z dostarczoną do niego ładowarką, stanowiącego element zestawu teleopieki 

kardiologicznej z miejsca pobytu ubezpieczonego, po upływie okresu, na jaki aparat EKG został udostępniony ubezpieczonemu.
9.  W zakresie teleopieki kardiologicznej świadczeniodawca zapewnia ubezpieczonemu całodobowy dyżur centrum telemedycznego, świadczącego 

następujące usługi (bez limitu ilościowego): 
1) rejestrowanie w systemie telemedycznym badań przesłanych przez ubezpieczonego za pomocą otrzymanego aparatu EKG,
2) analizę badań przez lekarza dyżurnego,
3) stały kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym,
4) dostęp do informacji na temat wyniku badań pod numerem centrum telemedycznego, znajdującym się na aparacie EKG,
5)  archiwizację wszystkich wykonanych badań wraz z ich wynikami przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano 

ostatniego wpisu,
6)  udostępnienie drogą telefoniczną po uprzedniej weryfikacji tożsamości lub mailową (w postaci zaszyfrowanych plików) wyników badań 

ubezpieczonego osobie kontaktowej lub lekarzowi prowadzącemu leczenie,
7)  wezwanie pogotowia ratunkowego do miejsca pobytu ubezpieczonego w przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego świadczeniodawcy 

uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej oraz posiadania wiedzy o miejscu pobytu ubezpieczonego, a także poinformowanie 
o tym fakcie osoby kontaktowej, w przypadku wyrażenia takiej woli przez ubezpieczonego,

8)  przekazywanie dyspozytorowi pogotowia ratunkowego informacji na temat wyniku badania ubezpieczonego. Warunkiem udostępnienia 
wyników badań ubezpieczonego osobie kontaktowej lub lekarzowi prowadzącemu leczenie jest pisemna zgoda ubezpieczonego przekazana 
do centrum operacyjnego.
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