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Infolinia: 502 308 308

przy
wykupieniu
NNW

www.warta.pl

opłata według taryfy operatora

ASSISTANCE

Katastroficzny – czyli pomoc w walce
z żywiołem oraz lokal zastępczy nawet
do 90 dni, jeśli nie masz gdzie mieszkać
Domowy – czyli pomoc w razie codziennych
awarii, zatrzaśniętych drzwi i nie tylko
Medyczny – w razie problemów ze zdrowiem
Rodzinny – czyli pomoc dla domowników
w opiece nad najbliższymi lub zwierzętami
domowymi

–

PAKIET DODATKOWYCH KORZYŚCI
TO M.IN. UBEZPIECZENIE:

rzeczy osobistych poza domem;
przedmiotów wypożyczonych;
sprzętu służbowego (telefon, laptop);
sprzętu firmowego (służącego do prowadzenia
działalności);
rzeczy Twoich gości.

OBAWIASZ SIĘ POWAŻNEJ CHOROBY?
UBEZPIECZ RÓWNIEŻ ZDROWIE

DOM
I MIESZKANIE

WARTA SPOSÓB NA RAKA
Nawet 200 tys. zł w przypadku nowotworu złośliwego.
Konsultacja lekarska za granicą.
Pomoc przez 10 lat od diagnozy.

WYBIERAJĄC UBEZPIECZENIA
NA 3 LATA MASZ GWARANCJĘ:
3 lata

„Pomożemy Ci w wyborze
polisy najlepiej dopasowanej
do Twoich potrzeb. Zapraszamy!”

KLIENCI WYBIERAJĄ WARTĘ

Ubezpieczenia mieszkaniowe Warty
kolejny raz wygrały ranking konsumencki
„Dobry Produkt – Wybór Konsumentów 2017”.

WIELOWYMIAROWA OCHRONA
ŻYCIA PRYWATNEGO

M/U-WDP1/1018

s tałej ceny przez 3 lata, bez względu na zmiany cen
na rynku ubezpieczeniowym;
kompleksowego pakietu dodatkowych korzyści
rozszerzonego o:
- zwrot kosztów leczenia pupila (psa lub kota)
w razie wypadku,
- rekompensatę kosztów rozmrożonego jedzenia
w razie awarii lodówki,
- coroczne podniesienie sumy ubezpieczenia
wyposażenia domu o określoną kwotę.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez
TUiR „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 TUiR „WARTA” S.A.

DOM TO COŚ WIĘCEJ NIŻ ŚCIANY –
ODKRYJ NOWE UBEZPIECZENIE

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ PAKIETÓW I WYBIERZ
OCHRONĘ, JAKIEJ POTRZEBUJESZ
ZAKRES UBEZPIECZENIA

 wielu codziennych sytuacjach to Ty lub Twoi bliscy
W
możecie wyrządzić komuś szkodę. By nie pokrywać
roszczeń poszkodowanych z własnej kieszeni, warto
mieć OC w życiu prywatnym.
 szkole, w domu, na rowerze – nieszczęśliwy
W
wypadek może zdarzyć się wszędzie. Ubezpieczenie
NNW to pomoc w leczeniu i częściowa rekompensata
utraconego zdrowia lub życia.

TWÓJ OGRÓD

 raffiti na ogrodzeniu, skradziony siłownik, zniszczone
G
przez wiatr meble ogrodowe? Ubezpieczenie małej
architektury to pieniądze na naprawę i przywrócenie
porządku w Twoim ogrodzie.
 ichura, ulewa lub pożar mogą spowodować
W
nieodwracalne straty w ogrodzie. Ubezpieczenie
roślinności ogrodowej to pieniądze na zakup nowych
nasadzeń.

Twój majątek
Ty i Twoi bliscy

TWÓJ ROWER

TWÓJ SPRZĘT

Ubezpieczenie sprzętu poza domem chroni to, co Ty lub
Twoi bliscy nosicie przy sobie w wielu sytuacjach, np.:
w razie napadu na ulicy, kradzieży z bagażnika samochodu
lub z przechowalni bagażu bądź w razie wypadku.
Niezależnie od tego, z czym wychodzisz z domu – laptopem,
aparatem, skrzypcami, pompą insulinową czy hulajnogą,
czuj się bezpiecznie.

all risks

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
i rabunku
Zwrot kosztów poszukiwania
przyczyny szkody

opcja
max.
40 000 zł

max.
10 000 zł

opcja

–

OC najemcy lub OC lokatora
dla związanych umową najmu

opcja

opcja

OC na terytorium USA i Kanady oraz inne
klauzule dodatkowe

opcja

–

NNW dla wskazanych domowników,
w tym dzieci w wieku szkolnym

opcja

opcja

NNW z zawałem serca i udarem mózgu
w zakresie

opcja

–

Ubezpieczenia ogrodzenia, wiaty, domku
narzędziowego na posesji

opcja

opcja

Ochrona mebli ogrodowych

opcja

–

Ubezpieczenie roślinności ogrodowej

opcja

–

Ubezpieczenie roweru poza domem
w razie wypadku, rabunku lub zdarzeń
losowych wraz z assistance

opcja

opcja

Ochrona sprzętu (komputerowego,
fotograficznego, muzycznego, sportowego
i biwakowego) w razie rabunku poza
domem

opcja

opcja

Ochrona sprzętu również od zdarzeń
losowych, kradzieży z włamaniem
z pokoju hotelowego lub bagażnika
samochodu

opcja

–

Ubezpieczenie utraty czynszu
dla wynajmujących

opcja

opcja

Ubezpieczenie utraty pracy

opcja

–

Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia
karty

opcja

–

OC w życiu prywatnym
– terytorium: Świat (bez USA i Kanady)

Jesteś fanem dwóch kółek? W razie wypadku przydadzą
się pieniądze na naprawę roweru.
Ubezpieczając rower poza domem, możesz również liczyć
na pomoc: transport roweru do serwisu w razie wypadku
lub awarii oraz świadczenia medyczne, jeśli to Ty
potrzebujesz pomocy.

Ochrona na wypadek przepięcia,
stłuczenia lub dewastacji (w tym graffiti)

Kradzież zwykła wybranych elementów
na zewnętrz

J eśli Twoja karta płatnicza dostanie się w niepowołane
ręce, warto mieć ubezpieczenie nieuprawnionego
użycia karty. Możesz z nim liczyć na zwrot gotówki.

Twój ogród

TY I TWOI BLISCY

 ynajmujesz mieszkanie? Ubezpieczenie utraty
W
czynszu to ciągłość dochodów, nawet jeśli najemca nie
płaci czynszu, bo mieszkanie po szkodzie nie nadaje się
do zamieszkania.

Warta Dom

Kompleksowa ochrona na wypadek
działania żywiołów – pożaru, powodzi,
wiatru, zalania i innych zdarzeń losowych

Twój rower

WARTA DOM KOMFORT – jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony
opartej na formule all risks, czyli ochrony od wszystkich zdarzeń
nieujętych w katalogu wyłączeń. Znajdziesz tu ryzyka, które trudno
nawet nazwać, i możliwość ubezpieczenia niestandardowych
przedmiotów, z licznymi opcjami dodatkowymi.

 trata pracy nie zwalnia z obowiązku opłacenia
U
domowych rachunków. Warto mieć wtedy
ubezpieczenie, w ramach którego otrzymasz pieniądze
na gaz, prąd, wodę i inne domowe opłaty.

Twój sprzęt

WARTA DOM – jeśli potrzebujesz podstawowego ubezpieczenia
od pożaru, zalania, dewastacji, stłuczenia, skutków złej pogody,
do wyboru z ochroną od kradzieży z włamaniem lub bez niej.

TWOJE FINANSE

Twoje finanse

Dom to ludzie, ich zainteresowania, aktywności, radości i troski.
Dlatego też ubezpieczenia mieszkaniowe WARTY to wszechstronna
ochrona nie tylko domu, mieszkania i tego, co się w nich znajduje,
ale także wielu sfer życia prywatnego. Odkryj nowy wymiar
ubezpieczenia i chroń to, co w domu i poza nim. Wybierz wariant:

Warta Dom
Komfort

