ŻYCIE
I ZDROWIE
Warta dla Ciebie i Rodziny VIP

OPIS PRODUKTU

DLA KOGO?

Warta dla Ciebie i Rodziny VIP to wyjątkowe ubezpieczenie dla osób wymagających. Dlaczego jest wyjątkowe? To oferta
zapewniająca niezwykle szeroki zakres ochrony i wysokie kwoty świadczeń. Polisa obejmuje zdarzenia wypadkowe, chorobowe
i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-67 lat. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub ukończenia 67. roku
życia ochrona ubezpieczeniowa może być indywidualnie kontynuowana.

KTO MOŻE BYĆ OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO OTRZYMANIA
ŚWIADCZENIA?

Uprawnionym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną – osoba uprawniona otrzymuje wypłatę świadczenia.

OKRES KARENCJI W RAZIE ZAJŚCIA RÓŻNYCH ZDARZEŃ

6
 miesięcy karencji w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu,
zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka,
osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji
ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego
1 0 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
9
 0 dni karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego
małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego
świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku
choroby)
1 80 dni karencji w przypadku: wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego
zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

DO KARENCJI ZALICZAMY OKRES OPŁACANIA SKŁADEK Z TYTUŁU INNYCH NIŻ „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY” UMÓW
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE.

PROSTY SPOSÓB ZGŁOSZENIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania wniosku o wypłatę świadczenia oraz listy dokumentów wymaganych do zgłoszenia
roszczenia można uzyskać:
p
 od numerem infolinii 502 308 308,
n
 a stronie internetowej www.warta.pl

Warta dla Ciebie i Rodziny VIP

OPIS PRODUKTU
SKŁADKA MIESIĘCZNA

195 zł

215 zł

350 zł

Twoje
Życie VIP

Twoje
Życie VIP

Życie
i Zdrowie Rodziny VIP

ZAKRES

KWOTA ŚWIADCZENIA
W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy

320 000 zł

320 000 zł

480 000 zł

zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

260 000 zł

260 000 zł

390 000 zł

zgon w wyniku wypadku przy pracy

260 000 zł

260 000 zł

390 000 zł

zgon w wyniku wypadku

200 000 zł

200 000 zł

300 000 zł
270 000 zł

zgon w wyniku zawału serca, udaru mózgu

180 000 zł

180 000 zł

zgon

100 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

inwalidztwo w wyniku wypadku

80 000 zł

80 000 zł

120 000 zł

niezdolność do samodzielnej egzystencji

80 000 zł

80 000 zł

120 000 zł

poważne zachorowanie

20 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

operacje

4 000 zł

4 000 zł

8 000 zł

leczenie specjalistyczne

4 000 zł

4 000 zł

8 000 zł

800 zł

800 zł

1 200 zł

125 zł

125 zł

175 zł

uszczerbek w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby,
wypadku
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał, udar mózgu

200 zł

200 zł

300 zł

800 zł

800 zł

1 000 zł

225 zł

225 zł

325 zł

dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny

275 zł

275 zł

425 zł

dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy

275 zł

275 zł

425 zł

dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy

350 zł

350 zł

550 zł

dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja
urodzenie się dziecka

60 zł

60 zł

100 zł

1 500 zł

2 000 zł

urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

3 000 zł

4 000 zł

osierocenie dziecka

8 000 zł

12 000 zł

zgon małżonka

10 000 zł

20 000 zł

zgon dziecka

6 000 zł

9 000 zł

zgon noworodka

5 000 zł

7 500 zł

zgon rodzica

3 000 zł

4 000 zł

zgon rodzica małżonka

3 000 zł

4 000 zł

zgon małżonka w wyniku wypadku

40 000 zł

zgon małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego

60 000 zł

zgon małżonka w wyniku zawału, udaru mózgu

40 000 zł

zgon dziecka w wyniku wypadku

18 000 zł

zgon rodzica w wyniku wypadku

8 000 zł

zgon rodzica małżonka w wyniku wypadku

8 000 zł

inwalidztwo małżonka w wyniku wypadku

40 000 zł

poważne zachorowanie małżonka

15 000 zł

poważne zachorowanie dziecka
dzienne świadczenie szpitalne małżonka OIOM, jednorazowe z tytułu
choroby, wypadku
dzienne świadczenie szpitalne małżonka z tytułu wypadku

15 000 zł

dzienne świadczenie szpitalne małżonka z tytułu choroby

1 000 zł
150 zł
75 zł

dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: zawał, udar mózgu

175 zł

dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: wypadek komunikacyjny

250 zł

dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: wypadek przy pracy
dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: wypadek komunikacyjny
przy pracy
dzienne świadczenie szpitalne PLUS małżonka: rehabilitacja

250 zł

dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku

150 zł

dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby

75 zł

350 zł
75 zł

assistance medyczny
Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie, dostępny
w placówkach TUiR „WARTA” S.A. (występującego w roli Ubezpieczającego), przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. (występującego w roli ubezpieczyciela). Szczegółowe informacje dotyczące zakresu
ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

