WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

„Zabezpieczyłeś swoje auto?...
...nie zapomnij o sobie!”
Twoja niezależność pozwala Ci realizować życiowe pasje i marzenia. Wszystkie plany może jednak
skomplikować wypadek lub choroba. W takich sytuacjach nie zawsze możemy liczyć na wsparcie bliskich,
dlatego warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które ułatwi Ci życie w nowych okolicznościach.
Dodatkowo do Twojego ubezpieczenia auta przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia,
która pomoże Ci w wielu trudnych sytuacjach.
O szczegóły zapytaj swojego agenta.
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Składka miesięczna

56 zł

Karencja

Zakres ubezpieczenia

Łączna kwota
wypłaty w przypadku
danego zdarzenia
(w zł)
100 000

–

wypadkiem komunikacyjnym

90 000

–

wypadkiem przy pracy

70 000

–

wypadkiem

60 000

–

zawałem serca lub udarem mózgu

40 000

6 m-cy

dowolną przyczyną

30 000

6 m-cy

inwalidztwo

40 000

–

niezdolność do samodzielnej egzystencji

10 000

–

uszczerbek (wypłata za 1% uszczerbku)

200

–

pobyt na OIOM

300

–

1 000

–

pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym przy pracy / za dzień pobytu

140

–

pobyt w szpitalu po wypadku komunikacyjnym lub przy pracy / za dzień pobytu

110

–

pobyt w szpitalu / za dzień pobytu

80

–

zł

Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy

Środki z polisy będą dodatkowym
zabezpieczeniem, jeżeli po wypadku albo
poważnej chorobie Twoja aktywność
zawodowa będzie ograniczona.

Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:

przeprowadzenie operacji / leczenie specjalistyczne

Wypłata dla Ciebie w przypadku Twojego poważnego zachorowania

2 000

6 m-cy

10 000

6 m-cy

1 000

6 m-cy

300

3 m-ce

60

3 m-ce

100

3 m-ce

Wypłata dla Ciebie w przypadku choroby, która spowodowała u Ciebie:
niezdolność do samodzielnej egzystencji
przeprowadzenie operacji / leczenie specjalistyczne
pobyt na OIOM
pobyt w szpitalu / za dzień pobytu
pobyt w szpitalu (dotyczy zawału serca lub udaru mózgu) / za dzień pobytu

WARTA PAKIET MEDYCZNY TWOJE ŻYCIE

–

Pieniądze z polisy pomogą Ci spłacić ratę
kredytu lub pokryć koszty utrzymania
w okresie zwiększonych wydatków
w związku z chorobą lub wypadkiem.

Ubezpieczysz swoje życie i zdrowie
bez konieczności wykonywania badań
lekarskich, w czasie jednego spotkania
z agentem.

Szybko otrzymasz wypłatę na podstawie
prostego wniosku.

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.

