
 

 

RODZINA 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

śmierć  ubezpieczonego w wyniku wypadku 

inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku

śmierć ubezpieczonego 

powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 
za 1% uszczerbku 

wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 

- za dzień pobytu w wyniku choroby 

- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby

- za dzień pobytu w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu

- za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu

- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku 

- za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego

- za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy1

- świadczenie rehabilitacyjne pozaszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu 
lekarskim) 

operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa)

leczenie specjalistyczne  ubezpieczonego (kwota bazowa)

powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

śmierć rodzica 

śmierć rodzica w wyniku wypadku 

śmierć rodzica małżonka lub partnera 

śmierć rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku

śmierć małżonka lub partnera 

śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku

śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego

śmierć małżonka lub partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

inwalidztwo małżonka lub partnera w wyniku wypadku

wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania

Pobyt małżonka/ partnera w szpitalu 

- za dzień pobytu w wyniku choroby do 14 dnia pobytu

- za dzień pobytu w wyniku choroby od 15 dnia pobytu

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera 
za pobyt na OIOM w wyniku choroby 

- za dzień pobytu w wyniku wypadku od 14 dnia pobytu

- za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera 
za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 
dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS 
wyniku zawału serca lub udaru mózgu 
 
dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS 
wyniku wypadku komunikacyjnego 

  

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

WARIANT C

skumulowane 
(łączne) 

wysokości 
świadczeń 

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 40 000 

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 30 000 

ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20 000 

20 000 

inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 

10 000 

powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku – 
200 

wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 2 000 

 

60 

jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 

za dzień pobytu w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu 80 

za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu 40 

jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 

za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 100 

za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego 110 

za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy 110 

komunikacyjnego przy pracy1 140 

świadczenie rehabilitacyjne pozaszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu 
30 

operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) 1 000 

leczenie specjalistyczne  ubezpieczonego (kwota bazowa) 1 000 

powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 10 000 

1 000 

2 000 

1 000 

rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 2 000 

6 000 

śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku 12 000 

śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 18 000 

śmierć małżonka lub partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 12 000 

inwalidztwo małżonka lub partnera w wyniku wypadku 10 000 

wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania 2 000 

 

za dzień pobytu w wyniku choroby do 14 dnia pobytu 30 

za dzień pobytu w wyniku choroby od 15 dnia pobytu 15 

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - jednorazowe świadczenie 
300 

za dzień pobytu w wyniku wypadku od 14 dnia pobytu 80 

za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu 40 

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - jednorazowe świadczenie 
300 

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w 
70 

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w 
 

110 

 WARIANT D WARIANT E 

skumulowane 

 

skumulowa
ne (łączne) 
wysokości 
świadczeń 

skumulowa
ne (łączne) 
wysokości 
świadczeń 

130 000 170 000 

120 000 150 000 

90 000 120 000 

50 000 70 000 

80 000 100 000 

50 000 70 000 

40 000 50 000 

200 400 

2 000 3 000 

  

60 80 

300 400 

80 100 

40 50 

300 400 

100 140 

110 140 

110 140 

140 180 

30 40 

1 000 2 000 

1 000 2 000 

10 000 20 000 

1 000 1 500 

2 000 3 000 

1 000 1 500 

2 000 3 000 

6 000 10 000 

12 000 20 000 

18 000 30 000 

12 000 20 000 

10 000 20 000 

2 000 3 000 

  
30 40 

15 20 

300 400 

80 100 

40 50 

300 400 

70 100 

 
110 

 
140 



 

 

 
 
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy
przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. 
Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują s
Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS 
wyniku wypadku przy pracy 
dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS 
wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS 
rehabilitacyjne pozaszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim)

śmierć dziecka 

śmierć dziecka w wyniku wypadku 

osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 

urodzenie się dziecka 

urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 

zgon noworodka 

wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania

Pobyt dziecka w szpitalu 

- za dzień pobytu w wyniku choroby do 14 dnia pobytu

- za dzień pobytu w wyniku choroby od 15 dnia pobytu

- za dzień pobytu w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu

- za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu

rekonwalescencja dziecka 

Pakiet medyczny 

Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" 

SKŁADKA MIESIĘCZNA 

  

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został 

Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują s
Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A. 

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w 
110 

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w 
przy pracy 

140 

dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - świadczenie 
rehabilitacyjne pozaszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 

30 

2 000 

4 000 

2 000 

800 

1 200 

2 000 

wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania 2 000 

 

za dzień pobytu w wyniku choroby do 14 dnia pobytu 30 

za dzień pobytu w wyniku choroby od 15 dnia pobytu 15 

za dzień pobytu w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu 80 

od 15 dnia pobytu 40 

1 000 

 

tak 

64,00 zł 

i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został 

Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych 

110 140 

140 180 

30 40 

2 000 3 000 

4 000 6 000 

2 000 3 000 

800 1 000 

1 200 1 700 

2 000 3 000 

2 000 3 000 

  

30 40 

15 20 

80 100 

40 50 

1 000 1 000 

  

tak tak 

77,00 zł 103,00 zł 


