
WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Twoje Życie 55 Plus

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pomoc 
w potrzebie 

Pomoc w życiu 

Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak 
często zapominamy o tym, z jakimi 
trudnościami może przyjść się zmierzyć 
naszym najbliższym w sytuacji, gdy nam 
przytrafią się przykre niespodzianki 
losu. Dlatego na wypadek problemów 
ze zdrowiem warto mieć odpowiednie 
zabezpieczenie, które ułatwi życie w nowej 
sytuacji bez obciążania naszych bliskich. 

Z myślą o Tobie oraz o ochronie, której 
potrzebują Twoi bliscy, stworzyliśmy 
ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny – 
Wariant Twoje Życie 55 Plus, skierowany 
do osób w wieku 55–80 lat. Polisa może 
pomóc w powrocie do zdrowia poprzez 
wsparcie finansowe w określonych 
przypadkach oraz pomoc specjalistów.

Ponadto w razie potrzeby zorganizujemy 
dla Ciebie np. rehabilitację, transport 
medyczny lub wizytę u lekarza. 

Jasne zasady i minimum formalności

Korzystaj z nowoczesnych rozwiązań

•   Ubezpieczenie możesz kupić zdalnie, bez wychodzenia  
z domu.

•   Zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń oraz składkę 
sprawdzisz wygodnie na stronie wartanet.pl.

•   Wniosek o wypłatę świadczeń złożysz online na stronie 
warta.pl.

•   Pomoc w ramach pakietu medycznego uzyskasz  
pod numerem infolinii Warty 502 308 308  
(opłata zgodna z taryfą operatora).

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.

warta.pl Facebook: wartaPL 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
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1•   Brak wymaganych badań lekarskich.
•   Pięć wariantów ochrony do wyboru.
•   Wsparcie po stracie partnera/małżonka.
•   Możliwość kontynuowania ochrony 

ubezpieczeniowej po 80. roku życia.
•   Wypłata pieniędzy z polisy na podstawie 

prostego wniosku.
•   Pomoc specjalistów na telefon.
•   W przypadku Twojej śmierci wypłata 

pieniędzy dla wskazanej osoby, bez 
postępowania spadkowego.

Warta dla Ciebie i Rodziny najlepsze 
według konsumentów
Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny zostało 
nagrodzone Złotym Godłem DOBRY PRODUKT – 
Wybór Konsumentów 2021 w plebiscycie Forum 
Biznesu Dziennika Gazety Prawnej.



Pomoc finansowa

W przypadku zdarzenia wskazanego w wybranym wariancie ubezpieczenia wypłacimy określoną kwotę.

WARIANT TWOJE ŻYCIE 55 PLUS PODST. S M L XL

KARENCJA
(mies.)

SKŁADKA MIESIĘCZNA 70 zł 86 zł 102 zł 118 zł 140 zł

ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ
ŁĄCZNA KWOTA WYPŁATY W PRZYPADKU

DANEGO ZDARZENIA (w zł):

WYPŁATA DLA CIEBIE PO WYPADKU, KTÓRY SPOWODOWAŁ U CIEBIE:

inwalidztwo 23 000 zł 29 000 zł 35 000 zł 39 000 zł 42 000 zł –

niezdolność do samodzielnej egzystencji (także po chorobie) 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 7 500 zł 9 000 zł 6 (choroba)

przeprowadzenie operacji 800 zł 800 zł 800 zł 800 zł 800 zł –

uszczerbek na zdrowiu (wypłata za 1% uszczerbku) 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł –

pobyt na OIOM-ie (jednorazowa wypłata) 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł –

pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym (za dzień pobytu) 85 zł 85 zł 105 zł 105 zł 105 zł –

pobyt w szpitalu (za dzień pobytu) 30 zł 30 zł 50 zł 50 zł 50 zł –

leczenie lekowe 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł –

przeprowadzenie rekonwalescencji poszpitalnej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł –

WYPŁATA DLA CIEBIE W PRZYPADKU URODZENIA SIĘ WNUKA: 10

pierwszego i drugiego 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł –

trzeciego i czwartego 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł –

piątego i każdego kolejnego 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł –

WYPŁATA DLA TWOICH NAJBLIŻSZYCH W PRZYPADKU TWOJEJ ŚMIERCI,
SPOWODOWANEJ:

wypadkiem komunikacyjnym 33 000 zł 50 000 zł 67 000 zł 78 000 zł 91 000 zł –

wypadkiem 20 000 zł 31 000 zł 42 000 zł 47 000 zł 54 000 zł –

dowolną przyczyną 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 22 000 zł 25 000 zł 6

WYPŁATA DLA CIEBIE W PRZYPADKU ŚMIERCI PARTNERA/MAŁŻONKA,
SPOWODOWANEJ:

wypadkiem komunikacyjnym 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 13 000 zł 18 000 zł –

wypadkiem 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 6 500 zł 10 000 zł –

dowolną przyczyną – – – – 2 000 zł 6

POMOC SPECJALISTÓW:

pakiet medyczny Twoje Życie 55 Plus TAK TAK TAK TAK TAK –

teleopieka kardiologiczna TAK TAK TAK TAK TAK –

Pakiet medyczny Twoje Życie 55 Plus

W razie problemów ze zdrowiem spowodowanych nagłą 
chorobą lub wypadkiem zorganizujemy oraz pokryjemy 
koszty wskazanych usług (do określonego limitu).

USŁUGI, Z KTÓRYCH MOŻECIE  SKORZYSTAĆ
TY ORAZ TWOI BLISCY 

Limity:
kwotowy1/

zdarzeń2

PO WYPADKU LUB W RAZIE NAGŁEJ CHOROBY

wizyta lekarska 400 zł / 5

wizyta pielęgniarki 150 zł / 3

badania medyczne po wypadku 1 000 zł / 3

konsultacja laryngologiczna 150 zł / 1

zakup aparatu słuchowego 1 500 zł / 1

dostawa leków 250 zł / 2

rehabilitacja 2 000 zł / 2

zakup/wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego 1 500 zł / 2

dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł / 2

transport medyczny 1 000 zł / 5

dostosowanie miejsca zamieszkania 4 000 zł / 1

PO WYPADKU LUB W RAZIE NAGŁEJ CHOROBY

opieka domowa 1 000 zł / 5

opieka nad osobami niesamodzielnymi 700 zł / 2

opieka nad zwierzętami 500 zł / 1

sprzątanie grobów najbliższych 200 zł / 1

wizyta osoby bliskiej w szpitalu 750 zł + koszt
biletów / 2

W RAZIE POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NAGŁEGO
ZACHOROWANIA KARDIOLOGICZNEGO

teleopieka kardiologiczna brak limitu

INFOLINIA ZDROWOTNA

np. konsultacja z lekarzem dyżurnym, informacje
o działaniu leków, o placówkach medycznych brak limitu

1  Limit kwotowy oznacza kwotę, do jakiej będzie świadczona jednorazowa usługa 
przypadająca na zdarzenie ubezpieczeniowe (np. wypadek, nagłe zachorowanie).

2  Limit zdarzeń oznacza liczbę zdarzeń ubezpieczeniowych w roku polisowym, dla 
których będą świadczone usługi każdorazowo do kwoty limitu kwotowego.

* Zgodnie z OWU.

Rok polisowy – 12 miesięcy od daty początku okresu ubezpieczenia.


