
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

Wypłata nawet 500 zł 
w przypadku urodzenia się wnuczka.

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

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

Twój wiek nie ma wpływu na 
wysokość składki.

jest ważne”.
„Nasze bezpieczeństwo

Umowę podpiszesz na jednym 
spotkaniu u agenta, bez badań 
lekarskich.

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

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

55 PLUS

MATERIAŁ MARKETINGOWY



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” –

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.

ZAPEWNIAMY CI POMOC SPECJALISTÓW
Poza wypłatą pieniędzy z polisy, w razie nagłego zachorowania lub wypadku, zorganizujemy także dla Ciebie  
i pokryjemy koszty na przykład: 

WYBIERZ SWÓJ POZIOM OCHRONY

Opieki kardiologicznej, wraz z przenośnym 
aparatem EKG do zdalnego monitorowania 
pracy Twojego serca oraz z możliwością 
konsultacji wyników z lekarzami  
(zachorowanie kardiologiczne).

Opieki domowej, opieki nad 
zwierzętami oraz sprzątania 
nagrobków Twoich bliskich.

Wizyty u lekarza specjalisty,  
w tym także u laryngologa, oraz 
dofinansowanie zakupu aparatu 
słuchowego.

Transportu medycznego, 
ułatwiającego dojazd do placówek,  
w których się leczysz.
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