INFORMACJA O PROGRAMIE ( wyciąg z OWU):
Ubezpieczenie działa 24 h na dobę na całym świecie
(poza pakietem Assistance, który obejmuje wyłącznie zdarzenia na terenie Polski).
Wiek przystąpienia od 16 - 55 lat.
Okres ochrony – do 01.08 po dniu 67 urodzin ubezpieczonego.
Warunkami przystąpienia do ubezpieczenia są:
 kompletnie wypełniona deklaracja przystąpienia
 informacja o stanie zdrowia – wariant I, II;
 kwestionariusz medyczny – wariant III:
 potwierdzenie wpłaty pierwszej składki;
 dodatkowo - konieczna rezygnacja z ubezpieczenia w ramach innej polisy w TU na Życie
Warta S.A, aby zachować ciągłość ubezpieczenia (bez karencji);
 przekazanie w/w dokumentów do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony do
Ubezpieczającego
 Uwaga: osoby wykonujące zawody o podwyższonym ryzyku zawarte w informacji o stanie
zdrowia nie mogą przystąpić do ubezpieczenia
Katalog poważnych zachorowań dla Ubezpieczonego :
a) nowotwór złośliwy, b) zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń
wieńcowych – by-pass, leczenie chorób naczyń wieńcowych – inne zabiegi, c) schyłkowa
niewydolność nerek, d) przeszczep dużych narządów, e) utrata wzroku, f) utrata kończyn, g)
utrata mowy, h) ciężkie oparzenie, i) przewlekłe zapalenie wątroby typu B - stadium schyłkowe, j)
stwardnienie rozsiane (SM), k) łagodny guz mózgu, l) pierwotne nadciśnienie płucne.
Ubezpieczenie szpitalne - zakres podstawowy
Świadczenie z tytułu hospitalizacji wypłacane jest za max. 90 dni łącznie w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia.
Hospitalizacja z powodu choroby - min. 5 dni.
Hospitalizacja z powodu wypadku - min. 1 dzień.
Każde z tych świadczeń może być wypłacone max. 3 razy w ciągu roku polisowego.
Ubezpieczenie szpitalne - zakres rozszerzony
Świadczenie z tytułu operacji lub rekonwalescencji, lub rozpoczęcia hospitalizacji od pobytu na
OIOM może być wypłacone tylko łącznie ze świadczeniem z tytułu hospitalizacji, podczas której
miały miejsce lub z którą są one związane.
Każde z tych świadczeń może być wypłacone max. 3 razy w ciągu roku polisowego.
Świadczenie z tytułu pobytu w sanatorium jest wypłacane max. 1 raz w ciągu roku polisowego,
Operacje chirurgiczne: świadczenie jest wypłacane z tytułu wykonania operacji wymienionej w
Tabeli Operacji i ramach kategorii operacji (A lub B lub C), która została wykonana. Jeżeli u
Ubezpieczonego zostanie wykonana więcej niż 1 operacja w ciągu kolejnych 30 dni, to
świadczenie będzie wypłacone z tytułu jednej z tych operacji i tej, za którą świadczenie
przewidziane w umowie jest najwyższe.
Pakiet Assistance Silver dla Ubezpieczonego:
 Wizyta lekarza w związku z wypadkiem;
 Transport medyczny do i z placówki medycznej;
 Infolinia medyczna

Pakiet Assistance VIP dla Ubezpieczonego:
Wizyta lekarza w związku z wypadkiem
Wizyta pielęgniarki w związku z wypadkiem
Dostarczenie leków
Transport medyczny do placówki medycznej
Transport medyczny z placówki medycznej
Transport medyczny między placówkami medycznymi
Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego (limit:
1.000 zł)
Transport sprzętu rehabilitacyjnego (limit: 500 zł)
Organizacja procesu rehabilitacyjnego (limit: 1.000 zł)
Opieka po hospitalizacji
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
Pomoc psychologa
Dostosowanie miejsca pracy (tylko organizacja)
Pomoc domowa dla Rodzica po hospitalizacji (limit: 500 zł)
Transport medyczny Rodzica na wizytę kontrolną po
hospitalizacji (1raz / rok)
Pomoc psychologa w przypadku utraty pracy (limit: 500 zł)
pakiet informacyjny w przypadku utraty pracy
Infolinia dla bezrobotnych
Aktywne poszukiwanie pracy
Infolinia medyczna dla Rodzica
Infolinia medyczna
Infolinia - zdrowotne usługi informacyjne

łączny limit na jedno zdarzenie
ubezpieczeniowe
(wystąpienie choroby albo uszkodzenia
ciała lub utraty
zdrowia w nast. wypadku
i/lub określonej w OWU nagłej
trudnej sytuacji losowej
mającej wpływ na zdrowie fizyczne
lub psychiczne)
3.000 zł

Infolinia "Baby assistance"

bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu

Karencje
 3 miesiące - zgon Ubezpieczonego;
 6 miesięcy - na pozostałe zdarzenia;
 10 miesięcy - urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu;
 Zdarzenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem nie są objęte karencjami.
Okresy karencji liczone są od daty przystąpienia osoby do ubezpieczenia.
W przypadku osób uprzednio objętych ubezpieczeniem w TU na Życie Warta S.A. lub innego
ubezpieczyciela mają zastosowanie karencje proporcjonalne (w okresie karencji wypłata nie
będzie wyższa niż przewidziana u poprzedniego ubezpieczyciela )
Zniżki 10% na produkty TUiR WARTA numer G/WROD/167053
OC komunikacyjne
AC/KR (komfort, standard)
WARTA DOM / DOM KOMFORT +

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa
powszechnie obowiązującego. Szczególne warunki, oraz Ogólne warunki ubezpieczenia
dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie znajdują się u Ubezpieczającego, oraz w Biurze
Regionalnym we Wrocławiu i Centrali TU na Życie Warta S.A.

