
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
kodeksu cywilnego. WARTA POSAG to ubezpieczenie na życie TUnŻ „WARTA” S.A. 
Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, znajdują się 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA POSAG, dostępnych na www.warta.pl 
oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

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

POTRZEBUJESZ POMOCY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Infolinia: 502 308 308 
opłata według taryfy operatora

www.warta.pl

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
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. 

MYŚLISZ O ZABEZPIECZENIU NAJBLIŻSZYCH?
SPRAWDŻ POLISĘ WARTA OCHRONA 

WARTA OCHRONA
Ubezpieczenie życia i zdrowia z szerokim zakresem 
ochrony, a także dostępnym przez całą dobę 
pakietem assistance. WARTA OCHRONA połączona 
z polisą WARTA POSAG zapewnia bezpieczeństwo 
finansowe dla całej rodziny, a jednocześnie daje 
możliwość skorzystania z obniżonej składki 
minimalnej w wysokości od 26 zł miesięcznie.
Zapytaj agenta o szczegóły.

ŻYCIE

DZIECKA
I PRZYSZŁOŚĆ

WARTA POSAG
INDYWIDUALNE

UBEZPIECZENIE POSAGOWE



PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO DZIECKA ZALEŻY OD CIEBIE.
ZADBAJ O NIĄ.

INWESTYCJA W LEPSZY START 
ORAZ OCHRONA KAŻDEGO DNIA

5 600 zł 
Roczne czesne na kierunku 

Prawo na Uniwersytecie 
Wrocławskim.

1 100 zł 
Miesięczne wydatki 

związane z utrzymaniem 
dziecka studiującego na 

państwowej uczelni.

51 867 zł 
Przykładowy wkład własny 

wymagany do zakupu 
nowego mieszkania 

w Poznaniu.

Źródło:  Raport „Koszty Studiowania w Polsce i zagranicą” - 2013 r., www.prawo.uni.wroc.pl,  
www.otodom.pl 

Powyższe dane oparto na symulacji dla 25-letniej osoby, kupującej ubezpieczenie dla 3-letniego dziecka, na 22 lata, przy założeniu 500 zł miesięcznej składki oraz śmierci rodzica w wyniku wypadku  
w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia. We wszystkich przypadkach podano maksymalne możliwe wartości. Gwarantowany kapitał dla dziecka w wysokości 83 000 zł to minimalna kwota, 
która może wzrosnąć w wyniku indeksacji lub przyznania udziału w zysku.

POLISA WARTA POSAG TO:
  Ubezpieczenie skierowane do wszystkich, którzy pragną zadbać 
o przyszłość dziecka.

  Specjalny program oszczędnościowy, umożliwiający  
systematyczne gromadzenie środków na przyszłe wydatki  
dziecka związane ze startem w dorosłość.

  Zabezpieczenie finansowe dla dziecka w przypadku  
nieszczęśliwego zdarzenia.

83 000 zł 
– wypłata dla dziecka 
na lepszy start w dorosłość 
83 000 zł  
– dodatkowe wsparcie na wypadek 
śmierci rodzica/opiekuna

20 000 zł  
– dodatkowe wsparcie 
finansowe w razie
poważnej choroby dziecka
83 000 zł 
– zabezpieczenie finansowe 
w przypadku inwalidztwa 
dziecka spowodowanego 
wypadkiem

109 000 zł 
– wartość wpłat, jakie pokryje 
WARTA tytułem przejęcia 
opłacania składki do końca okresu 
ubezpieczenia, w przypadku 
śmierci rodzica/opiekuna

100 zł DZIENNIE 
– wypłacane za pobyt dziecka 
w szpitalu spowodowany wypadkiem 
50 zł DZIENNIE 
– wypłacane za pobyt dziecka 
w szpitalu spowodowany chorobą

430 000 zł
– suma wypłat z tytułu renty 
posagowej dla dziecka w razie 
śmierci rodzica/opiekuna 
(śmierć na skutek wypadku)


