WARTA TWOJE NNW
WARTA TWOJE NNW – TWOJE KORZYŚCI
Elastyczne ubezpieczenie, dopasowane do potrzeb klienta (3 pakiety)
Uzupełnienie oferty Warta Travel – pakiet dla Turysty na terenie Polski
Krótkie OWU – dużo możliwości sprzedażowych
Nowa, szybka ścieżka sprzedaży
Nowe możliwości x-sell

PAMIĘTAJ, ŻE:
Ubezpieczenie działa 24/7
W
 zakresie podstawowym znajdują się m.in.:
• pakiet usług assistance
• amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów
• zdarzenia powstałe w związku z zawałem serca i udarem mózgu ( z wyjątkiem pakietu dla Ciebie)
• ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie (z wyłączeniem pakietu dla Turysty (RP))

POZNAJ SZCZEGÓŁY NOWYCH PAKIETÓW
Pakiet dla Ciebie
dla osób aktywnych, w wieku do 67 lat
ochrona na maksymalnie 12 miesięcy, w Polsce i za granicą
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Suma ubezpieczenia
od 1 000 zł do 50 000 zł

ZAKRES PODSTAWOWY
stały uszczerbek na zdrowiu % za % z możliwością rozszerzenia o progresywną wypłatę świadczenia
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU
naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 25% SU, maks. 3 000 zł
przeszkolenie zawodowe inwalidów – 25% SU, maks. 5 000 zł
zwrot kosztów dostosowania mieszkania – limit 3 000 zł
OPCJA DODATKOWO PŁATNA (TYLKO W UMOWACH NA 12 M-CY)
całkowita niezdolność do pracy – 100% SU
zasiłek dzienny – 0,2% SU dziennie, maks. 60 zł dziennie
koszty leczenia NNW w Polsce – 20% SU (leczenie szpitalne), 5% SU (leczenie ambulatoryjne)
dzienne świadczenie szpitalne – 0,2% SU dziennie, maks. 60 zł dziennie
operacja plastyczna – 15% SU, maks. 5 000 zł
rehabilitacja – limit 700 zł

Usługi assistance
Limit na zdarzenie 10 000 zł, niezależnie
od liczby usług

Możliwe rozszerzania

ZAKRES PODSTAWOWY (TYLKO W UMOWACH NA 12 M-CY)
wizyta lekarza
transport medyczny
wizyta pielęgniarki
dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
opieka domowa po hospitalizacji
konsultacja medyczna/infolinia
wizyta u psychologa
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
opieka nad psami i kotami
OPCJA DODATKOWO PŁATNA
zawał serca, udar mózgu
wykonywanie pracy o zwiększonym ryzyku
uprawianie sportów wysokiego ryzyka
zawodowe uprawianie sportu
działania wojenne
opcja zwiększenia świadczenia w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu (opcja progresywna)

Pakiet dla Ucznia
dla przedszkolaków, uczniów lub studentów (z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych), w wieku do 26 lat
zniżka taryfowa dla grup od 10 osób
ochrona na 12 miesięcy, na terenie całego świata (z wyjątkiem assistance), 24/7, w szkole i poza nią
umowa może być zawarta w dowolnym terminie
w
 szystkie sporty (z wyjątkiem uprawianych zawodowo) są chronione w podstawie – dotyczy to zajęć obowiązkowych
i dodatkowych, a także podczas wyjazdów wakacyjnych, na zimowiska, treningi
krótka tabela najczęściej występujących urazów w OWU
wypłata 100% za uszczerbek powyżej 50%
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Suma ubezpieczenia
od 1 000 zł do 50 000 zł

Zakres niezwiązany z nieszczęśliwym
wypadkiem

Usługi assistance na terenie RP
Limit na zdarzenie 10 000 zł,
niezależnie od liczby usług

Odpowiedzialność Cywilna (OC Studenta)
Suma ubezpieczenia: 20 000 zł

ZAKRES PODSTAWOWY
stały uszczerbek na zdrowiu % za %
p
 ogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy niepowodujące stałego uszczerbku na
zdrowiu – 1% SU
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% SU
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 150% SU
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki szkolnej – 200% SU
naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 25% SU, maks. 3 000 zł
zasiłek dzienny – 0,2% SU dziennie, maks. 60 zł dziennie
koszty leczenia NNW w Polsce – 20% SU (leczenie szpitalne), 5% SU (leczenie ambulatoryjne)
dzienne świadczenie szpitalne – 0,2% SU dziennie, maks. 60 zł dziennie
pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych – limit 500 zł
śmierć w wyniku nowotworu złośliwego – 1 000 zł
śmierć z powodu wrodzonej wady serca – 1 000 zł
pobyt w szpitalu w wyniku choroby – 200 zł
śmierć rodzica/opiekuna prawnego – 1 000 zł
ZAKRES PODSTAWOWY
wizyta lekarza
transport medyczny
wizyta pielęgniarki
dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
konsultacja medyczna/infolinia
wizyta u psychologa
korepetycje z wybranych przedmiotów
OPCJA DODATKOWO PŁATNA (TYLKO DLA STUDENTÓW)
o
 bejmuje m.in. szkody powstałe w nieruchomości oraz mieniu, z której ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu

Pakiet dla Turysty (RP)
dla osób podróżujących po Polsce bez ograniczenia wiekowego, w tym dla grup, wycieczek, zielonych szkół
maksymalnie 30 dni, wyłącznie na terenie RP (może być uzupełnieniem oferty Warta Travel)
ochrona OC wypożyczonego sprzętu narciarskiego/snowboardowego przy rozszerzeniu o sporty wysokiego ryzyka
ochrona OC za szkody wyrządzone w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych
z akresem ubezpieczenia NNW są objęte również te zdarzenia, które miały miejsce gdy Ubezpieczony znajdował się w stanie po
użyciu alkoholu
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Suma ubezpieczenia
od 1 000 zł do 50 000 zł
Usługi assistance
Limit 1 000 zł na umowę ubezpieczenia

Ryzyka dodatkowe

ZAKRES PODSTAWOWY
stały uszczerbek na zdrowiu % za %
śmierć – 100% SU
naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 25% SU, maks. 3 000 zł
ZAKRES PODSTAWOWY
zastępczy kierowca
organizacja wizyty lekarza w miejscu pobytu
OPCJA DODATKOWO PŁATNA
odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym: do 300 000 zł na osobę
bagaż (w tym sprzęt sportowy): do 5 000 zł na osobę
o
 dwołanie podróży krajowej – maks. 5 000 zł na osobę
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