
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 –

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.


