
Warta dla Ciebie i Rodziny to polisa na życie, która zapewnia wsparcie finansowe w wielu sytuacjach z życia wziętych. Są to np. choroba, wypadek,
pobyt w szpitalu, operacja, narodziny dziecka czy też strata najbliższych. To głównie w takich sytuacjach pojawiają się problemy finansowe, wynikające
np. z ograniczonej aktywności zawodowej, rosnących wydatków związanych z leczeniem lub rehabilitacją czy też całkowitej utraty źródła dochodów po
stracie najbliższej osoby.

Celem ubezpieczenia jest ograniczenie skutków zdarzeń losowych poprzez odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Pieniądze z polisy mogą pomóc w
leczeniu, procesie rehabilitacji, spłacie zobowiązań czy też po prostu opłaceniu bieżących wydatków domowych.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Polisę Warta dla Ciebie i Rodziny wyróżnia:

pomoc nawet w 50 sytuacjach losowych - jasno określone zdarzenia w przypadku których następuje wypłata
pieniędzy z polisy,

pakiet medyczny - pomoc specjalistów, np.: wizyta lekarska, trener fitness, pomoc w rehabilitacji, transport
medyczny,

atrakcyjna składka - określona dla danego wariantu ubezpieczenia,   

minimum formalności - polisę wystawia agent podczas jednego spotkania, bez badań lekarskich.

Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania dotyczące warunków umowy.

Z poważaniem,

UBEZPIECZENIALOWE.PL Waldemar Poberejko

Osoba do kontaktu:
Mateusz Bukowski

Dzięki szerokiemu zakresowi zdarzeń objętych ochroną, istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia, który spełni Pana/Pani, oczekiwania.
Zachęcam do zapoznania się z przygotowanym specjalnie dla Pana/Pani, wariantem ochrony, przedstawionym na odwrocie niniejszego pisma.
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DANE OSOBOWE
UBEZPIECZONY: UBEZPIECZONY MATEUSZ Data urodzenia: 1988-02-08

KALKULACJA UBEZPIECZENIA

132 zł
Życie i Zdrowie

Rodziny premium z
pakietem L

103 zł
Życie i Zdrowie
Rodziny plus z

pakietem L

74 zł
Życie i Zdrowie

Rodziny z pakietem
M

DEDYKOWANA GRUPA

SKŁADKA MIESIĘCZNA

WARIANT

ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZENIA W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

UBEZPIECZONY
60 000 zł 50 000 zł 30 000 złŚmierć ubezpieczonego

120 000 zł 100 000 zł 60 000 złŚmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
180 000 zł 150 000 zł 90 000 złŚmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
150 000 zł 120 000 zł 70 000 złŚmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
210 000 zł 170 000 zł 100 000 złŚmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
90 000 zł 70 000 zł 40 000 złŚmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

600 zł za 1% trwałego uszczerbku 400 zł za 1% trwałego uszczerbku 200 zł za 1% trwałego uszczerbkuPowstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
30 000 zł 20 000 zł 10 000 złPowstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
90 000 zł 70 000 zł 40 000 złInwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku

100 zł 80 zł 60 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku
choroby

500 zł 400 zł 300 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za
pobyt na OIOM w wyniku choroby

120 zł 100 zł 80 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku
wypadku do 14 dnia pobytu

60 zł 50 zł 40 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku
wypadku od 15 dnia pobytu

500 zł 400 zł 300 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za
pobyt na OIOM w wyniku wypadku

170 zł 140 zł 110 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w
wyniku wypadku komunikacyjnego

170 zł 140 zł 110 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w
wyniku wypadku przy pracy

220 zł 180 zł 140 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w
wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy

180 zł 140 zł 100 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

50 zł 40 zł 30 złDzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - świadczenie
rehabilitacyjne pozaszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim)

4 000 zł 3 000 zł 2 000 złWystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
3 000 zł 2 000 zł 1 000 złLeczenie specjalistyczne ubezpieczonego
3 000 zł 2 000 zł 1 000 złOperacje ubezpieczonego

MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO
15 000 zł 10 000 zł 6 000 złŚmierć małżonka lub partnera
30 000 zł 20 000 zł 12 000 złŚmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku
45 000 zł 30 000 zł 18 000 złŚmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego
30 000 zł 20 000 zł 12 000 złŚmierć małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu

50 zł 40 zł 30 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - za dzień pobytu w wyniku
choroby do 14 dnia pobytu

25 zł 20 zł 15 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - za dzień pobytu w wyniku
choroby od 15 dnia pobytu

500 zł 400 zł 300 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - jednorazowe świadczenie
za pobyt na OIOM w wyniku choroby

120 zł 100 zł 80 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - za dzień pobytu w wyniku
wypadku do 14 dnia pobytu

60 zł 50 zł 40 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - za dzień pobytu w wyniku
wypadku od 15 dnia pobytu

500 zł 400 zł 300 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - jednorazowe świadczenie
za pobyt na OIOM w wyniku wypadku

170 zł 140 zł 110 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w
wyniku wypadku komunikacyjnego

170 zł 140 zł 110 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w
wyniku wypadku przy pracy

220 zł 180 zł 140 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w
wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy

130 zł 100 zł 70 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

50 zł 40 zł 30 złDzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - świadczenie
rehabilitacyjne pozaszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim)

4 000 zł 3 000 zł 2 000 złWystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania
30 000 zł 20 000 zł 10 000 złInwalidztwo małżonka lub partnera w wyniku wypadku
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DZIECKO UBEZPIECZONEGO
4 000 zł 3 000 zł 2 000 złOsierocenie dziecka przez ubezpieczonego
4 000 zł 3 000 zł 2 000 złŚmierć dziecka
8 000 zł 6 000 zł 4 000 złŚmierć dziecka w wyniku wypadku
4 000 zł 3 000 zł 2 000 złŚmierć noworodka
1 200 zł 1 000 zł 800 złUrodzenie się dziecka
2 200 zł 1 700 zł 1 200 złUrodzenie się dziecka z wadą wrodzoną

50 zł 40 zł 30 złDzienne świadczenie szpitalne dziecka - za dzień pobytu w wyniku choroby do 14
dnia pobytu

25 zł 20 zł 15 złDzienne świadczenie szpitalne dziecka - za dzień pobytu w wyniku choroby od 15
dnia pobytu

120 zł 100 zł 80 złDzienne świadczenie szpitalne dziecka - za dzień pobytu w wyniku wypadku do
14 dnia pobytu

60 zł 50 zł 40 złDzienne świadczenie szpitalne dziecka - za dzień pobytu w wyniku wypadku od
15 dnia pobytu

4 000 zł 3 000 zł 2 000 złWystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
1 000 zł 1 000 zł 1 000 złRekonwalescencja dziecka

RODZIC UBEZPIECZONEGO
2 000 zł 1 500 zł 1 000 złŚmierć rodzica
2 000 zł 1 500 zł 1 000 złŚmierć rodzica małżonka lub partnera
4 000 zł 3 000 zł 2 000 złŚmierć rodzica w wyniku wypadku
4 000 zł 3 000 zł 2 000 złŚmierć rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku

PAKIET MEDYCZNY
Pakiet medyczny w wariancie "Twoje Życie"

Dodatkowe dane: cena, zakres i kwoty świadczeń można znaleźć na stronie http://www.wartadlaciebieirodziny.pl/

Nr AGENTA: 111966.9
Nr OFWCA: 143622

.....................................………………………………………………………………………
Data, stempel i podpis przedstawiciela TUnŻ „WARTA” S.A.

2019-11-21

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje 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.
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