NOWOŚĆ !!!

UZUPEŁNIJ OCHRONĘ
WYBIERAJĄC DODATKOWE PAKIETY

AKTYWNE DZIECKO - alternatywa dla NNW szkolnego
Płacąc jedną składkę chronisz wszystkie swoje dzieci w wieku od 1 do 25 roku życia, w pełnym proponowanym zakresie.

ZDROWIE DZIECKA - dodatkowe środki na leczenie dziecka.
Płacąc jedną składkę chronisz wszystkie swoje dzieci w wieku od 1 do 25 roku życia, w pełnym proponowanym zakresie.

POMOC W CHOROBIE - dodatkowe zabezpieczenie w razie choroby dla ciebie i innych członków rodziny

WYPADEK - dla osób często podróżujących

AKTYWNI - dodatkowe zabezpieczenie dla osób prowadzących aktywny tryb życia

PAKIETY DODATKOWE DEDYKOWANE DZIECIOM STANOWIĄ ALTERNATYWĘ DLA NNW SZKOLNEGO
ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę na całym świecie (oprócz ryzyk: Operacje, Pobyt w Szpitalu gdzie ochrona obowiązuje
na terenie: Polski, Wielkiej Brytanii, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii,
Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej),
(oprócz ryzyka WARTA OPIEKA, gdzie ochrona obowiązuje na terenie Polski).
każdy ubezpieczony indywidualnie wybiera swoje pakiety
każdy ubezpieczony może wykupić dowolną liczbę pakietów, np. ZDROWIE DZIECKA ze składką 10 zł; AKTYWNE DZIECKO
ze składką 15 zł i WYPADEK ze składką 5 zł; (nie można kupić dwóch pakietów z tego samego rodzaju)
Podane wysokości świadczeń wypłacane są dodatkowo - niezależnie od wypłaty świadczenia z głównego ubezpieczenia.

Jeśli chcesz zgłosić zdarzenie
zadzwoń do całodobowego centrum obsługi:

+48 502 308 308
Niniejszy materia, ma charakter informacyjny 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 WARTA
EKSTRABIZNES PLUS dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnż „WARTA” S.A. lub w umowie ubezpieczenia lub w dokumencie potwierdzającym zawarcie
ubezpieczenia.

AKTYWNE DZIECKO
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku (tabela) 1
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku (za każdy 1%)
Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka - za dzień pobytu w wyniku wypadku - pobyt min. 1 dzień
(do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku
Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka Plus - za dzień pobytu w wyniku wypadku w szkole - pobyt
min. 1 dzień (do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby
1

10 000,00
-

10 000,00
100,00

15 000,00
150,00

40,00 / 20,00

50,00 / 25,00

100,00 / 50,00

400,00

500,00

600,00

80,00 / 40,00

100,00 / 50,00

160,00 / 80,00

5,00 PLN

10,00 PLN

15,00 PLN

Kwota świadczenia jest równa wartości kwoty bazowej. Wskazana kwota świadczenia do wypłaty odpowiada 100% kwoty bazowej zgodnie z OWDU

ZDROWIE DZIECKA
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN

Poważne zachorowania dziecka, katalog podstawowy:anemia aplastyczna, bakteryjne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, choroba Kawasaki, cukrzyca, dystroﬁa mięśniowa, łagodny nowotwór mózgu,
nabyta niedokrwistość hemolityczna, nagminne porażenie dziecięce/poliomyelitis, niewydolność nerek,
nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, porażenie kończyn,
przewlekła/schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata
wzroku, wirusowe zapalenie mózgu, zakażenie wirusem HIV Human Immunodeﬁciency Virus lub
rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności w wyniku transfuzji krwi.

5 000,00

8 000,00

15 000,00

-

poziom 5 - 2 500,00
poziom 4 - 1 250,00
poziom 3 - 750,00
poziom 2 - 250,00
poziom 1 - 125,00

poziom 5 - 4 000,00
poziom 4 - 2 000,00
poziom 3 - 1 200,00
poziom 2 - 400,00
poziom 1 - 200,00

Leczenie specjalistyczne dziecka: ablacja .(100% kwoty bazowej), chemioterapia lub radioterapia (100%),
terapia interferonowa (100%), dializoterapia (100%), wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka
kręgosłupa (50%), wszczepienie implantu ślimakowego (50%), wszczepienie pompy Baclofenowej (25%)

2 500,00

4 000,00

6 000,00

Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka - za dzień pobytu w wyniku choroby — pobyt dłuższy niż 5 dni
(do 14 dnia / od 15 do 365 dni)

30,00 / 15,00

40,00 / 20,00

50,00 / 25,00

Operacja dziecka w wyniku wypadku

Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby

400,00

500,00

600,00

Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby

5,00 PLN

10,00 PLN

15,00 PLN

POMOC W CHOROBIE
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN

Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby

5 000,00

15 000,00

25 000,00

-

500,00

1 000,00

-

50,00 / 25,00

150,00 / 75,00

TAK
TAK
TAK
5,00 PLN

TAK
TAK
TAK
10,00 PLN

TAK
TAK
TAK
15,00 PLN

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM
w wyniku wypadku
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub
udaru mózgu - pobyt dłuższy niż 3 dni (do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
WARTA Opieka - Rehabilitacja (szczegółowy zakres na 3 stronie oferty)
WARTA Opieka - 55 Plus (szczegółowy zakres na 3 stronie oferty)
Teleopieka Kardiologiczna (szczegółowy zakres na 3 stronie oferty)
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby

WYPADEK
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

120 000,00
80 000,00
60 000,00

240 000,00
160 000,00
120 000,00

-

-

40 000,00
60 000,00
60 000,00
40 000,00
5,00 PLN
-

80 000,00
120 000,00
120 000,00
80 000,00
10,00 PLN-

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
(za każdy 1%)
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego
Niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku przy pracy
Niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy (za każdy 1%)
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby

240 000,00
160 000,00
120 000,00
200,00
80 000,00
120 000,00
120 000,00
80 000,00
200,00
15,00 PLN

AKTYWNI
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku (za każdy 1%)

100,00

150,00

200,00

poziom 5 - 2 500,00
poziom 4 - 1 875,00
poziom 3 - 1 250,00
poziom 2 - 625,00
poziom 1 - 250,00

poziom 5 - 5 000,00
poziom 4 - 3 750,00
poziom 3 - 2 500,00
poziom 2 - 1 250,00
poziom 1 - 500,00

poziom 5 - 8 000,00
poziom 4 - 6 000,00
poziom 3 - 4 000,00
poziom 2 - 2 000,00
poziom 1 - 800,00

50,00 / 25,00

150,00 / 75,00

250,00 / 125,00

-

400,00

500,00

Operacja ubezpieczonego Plus w wyniku wypadku
Za operacje nie wymienione w katalogu operacji wypłata świadczenia w wysokości 50,00 zł

Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku - pobyt
min. 1 dzień (do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za pobyt na oddziale
rehabilitacyjnym - pobyt dłuższy niż 3 dni
WARTA Opieka - Transport i Opieka (szczegółowy zakres na 3 stronie oferty)
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby

TAK

TAK

TAK

5,00 PLN

10,00 PLN

15,00 PLN

POMOC W CHOROBIE
WARTA OPIEKA „REHABILITACJA”- dotyczy pakietu POMOC W CHOROBIE
Zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu
rehabilitacyjnego
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego

Organizacja i pokrycie kosztów trenera ﬁtness

Organizacja i pokrycie kosztów badań medycznych po wypadku

Limit kwotowy/ilościowy
w ciągu roku polisowego

Nagłe
zachorowanie

Obrażania ciała w
wyniku wypadku

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Ubezpieczony

TAK

TAK

Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym do kwoty
700 zł za jedno zdarzenie
Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym do kwoty
700 zł za jedno zdarzenie
Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym do kwoty
500 zł za jedno zdarzenie
Maksymalnie 1 zdarzenie w roku
polisowym do kwoty
1000 zł za jedno zdarzenie
Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym do kwoty
1000 zł za jedno zdarzenie

Zdrowotne usługi informacyjne, których zakres obejmuje:
• dane teleadresowe, państwowych i prywatnych placówek służby
zdrowia, placówek prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, aptek
czynnych przez cała dobę, domów pomocy społecznej, hospicjów,
• informacje na temat, działania leków, skutków ubocznych ich
działania, interakcji z innymi lekami, przygotowań niezbędnych
przed zabiegami lub badaniami, diet, zdrowego odżywiania się,
• konsultacje z lekarzem.

Bez limitu

Uprawnieni do
świadczenia
Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko
Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko
Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko
Ubezpieczony,
małżonek lub
partner

WARTA OPIEKA „55 PLUS”- dotyczy pakietu POMOC W CHOROBIE
Limit kwotowy/ilościowy
w ciągu roku polisowego

Nagłe
zachorowanie

Obrażania
Obrażaniaciała
ciaław
wwyniku
wynikuwypadku
wypadku

Uprawnieni
do świadczenia

Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania miejsca
zamieszkania

Maksymalnie 1 zdarzenie w roku
polisowym do kwoty 2000 zł

TAK

TAK

Ubezpieczony

Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów najbliższych

Maksymalnie 1 zdarzenie w roku
polisowym do kwoty 200 zł

TAK

TAK

Ubezpieczony

Maksymalnie 1 zdarzenie w roku
polisowym; maksymalnie do 5 dni,
do kwoty 500 zł za jedno zdarzenie

TAK

TAK

Ubezpieczony

Maksymalnie 1 zdarzenie w roku
polisowym do kwoty 1500 zł

TAK

TAK

Ubezpieczony

Zakres świadczeń

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami

Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego

Zdrowotne usługi informacyjne

Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

Bez limitu

WARTA OPIEKA „TELEOPIEKA KARDIOLOGICZNA”- dotyczy pakietu POMOC W CHOROBIE
Zakres świadczeń
Telefoniczna opieka kardiologiczna Ubezpieczonego, między innymi:
• usługa pokrycia kosztów dostarczenia zestawu teleopieki kardiologicznej
• rejestrowanie badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą
otrzymanego aparatu EKG
• analiza badań przez lekarza dyżurnego
• wezwanie pogotowia przez lekarza dyżurnego w razie uzasadnionej
medycznie potrzeby pomocy medycznej
• stały kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym

Limit kwotowy/ilościowy w ciągu
roku polisowego

Nagłe zachorowanie

Uprawnieni
do świadczenia

Usługa telefonicznej opieki
kardiologicznej przysługuje przez
okres 180 dni licząc od daty
dostarczenia Ubezpieczonemu
zestawu teleopieki kardiologicznej

Nagłe zachorowanie
kardiologiczne
oraz zaostrzenie lub
powikłanie
choroby przewlekłej

Ubezpieczony

AKTYWNI
WARTA OPIEKA „TRANSPORT I OPIEKA”- dotyczy pakietu AKTYWNI
Zakres świadczeń - wybrane ryzyka
(więcej w OWU i na www.psusigma.pl)

Limit kwotowy/ilościowy
w ciągu roku polisowego

Nagłe
zachorowanie

Obrażania ciała w
wyniku wypadku

Uprawnieni do
świadczenia

Maksymalnie 5 zdarzeń w roku
polisowym do kwoty 1000 zł

TAK

TAK

Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji

Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym, maksymalnie 5 dni do
kwoty 500 zł na jedno zdarzenie

TAK

TAK

Ubezpieczony,
małżonek lub
partner

Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków

Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym, do kwoty 250 zł
na jedno zdarzenie

TAK

TAK

Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

Organizacja i pokrycie kosztów transportu roweru po wypadku

Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym, do kwoty 500 zł
na jedno zdarzenie

NIE

TAK

Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku

Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym, do kwoty 500 zł
na jedno zdarzenie

NIE

TAK

Ubezpieczony,
małżonek lub
partner, dziecko

Organizacja i pokrycie kosztów trenera ﬁtness (po urodzeniu
dziecka)

Maksymalnie 1 zdarzenie w roku
polisowym do kwoty 1000 zł

NIE

NIE

Ubezpieczony

Do kwoty 500 zł na jedno
zdarzenie (w przypadku transportu)
lub 150 zł/dzień w przypadku
organizacji pobytu na miejscu.
Maksymalnie 2 zdarzenia w roku
polisowym

TAK

TAK

Ubezpieczony,
małżonek lub
partner

Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do
placówki medycznej, między placówkami medycznymi, z placówki
medycznej do miejsca zamieszkania

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami
niesamodzielnymi w razie hospitalizacji ubezpieczonego/
małżonka/partnera

DODATKOWE PAKIETY DLA PEŁNIEJSZEJ OCHRONY

Pakiet POMOC w CHOROBIE
Dodatkowe wsparcie ﬁnansowe na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji, pobytu w szpitalu lub dodatkowej rehabilitacji dla całej rodziny
(uprawnionymi do skorzystania z pakietu rehabilitacji jest osoba ubezpieczona oraz jej
współmałżonek lub partner oraz każde z dzieci). Już od 5 zł/msc.

Pakiety Zdrowie Dziecka oraz Aktywne Dziecko
Pomoc ﬁnansowa i opieka medyczna w przypadku poważnych problemów zdrowotnych dziecka –
dodatkowe zakresy m.in. szpital dziecka, uszczerbek na zdrowiu dziecka, operacje medyczne w wyniku
wypadku, leczenie specjalistyczne.
Zakres wybranego pakietu dotyczy wszystkich dzieci ubezpieczonego (mając 4 dzieci i kupując pakiet
za 15 zł – wszystkie dzieci ubezpieczam w tej składce. W takim przypadku koszt za jedno dziecko wynosi
3,75 zł miesięcznie).

www.psusigma.pl
biuro@psusigma.pl

