
C E N T R U M     U B E Z P I E C Z E Ń 
ul. Wojska Polskiego 13, 56-300 Milicz 
e-mail: jostry@op.pl, tel. 600 24 35 06 

 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA  ŻYCIE   TUnŻ WARTA S.A. WARTA  53,00zł 

  

RODZAJ  ŚWIADCZENIA  

  

ZGON UBEZPIECZONEGO  

-Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w 

pracy 

250 000,00zł 

-Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy 170 000,00zł 

-Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 170 000,00zł 

-Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 110 000,00zł 

-Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu  60 000,00zł 

-Zgon Ubezpieczonego  50 000,00zł 

  

USZCZERBEK UBEZPIECZONEGO  

-Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku za 1%       450,00zł 

(za 100% uszczerbku)  45 000,00zł 

  

INWALIDZTWO UBEZPIECZONEGO  

-Inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku wypadku  20 000,00zł 

-Niezdolność Ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji  20 000,00zł 

  

ZGON MAŁŻONKA/ PARTNERA  

-Zgon Małżonka/ Partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku  25 000,00zł 

-Zgon Małżonka/ Partnera    8 000,00zł 

  

URODZENIE  DZIECKA  

-Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu   1 100,00zł 

  

ZGON DZIECKA  

-Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku    8 000,00zł 

- Zgon dziecka Ubezpieczonego /bez względu na wiek/   4 000,00zł 

  

  

ZGON RODZICÓW  TEŚCIÓW   

-Zgon rodziców Ubezpieczonego   1 900,00zł 

-Zgon rodziców Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku   3 500,00zł 

-Zgon teściów  Ubezpieczonego /rodziców partnera?/   1 900,00zł 

-Zgon teściów  Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku   3 500,00zł 

  

POBYT    W    SZPITALU  UBEZPIECZONEGO  

-Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy do 14-go dnia      320,00zł 

-od 15-go dnia do 90-go dnia      111,00zł 

-Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego do 14-go dnia      270,00zł 



-od 15-go dnia do 90-go dnia      110,00zł 

-Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy do 14-go dnia      270,00zł 

-od 15-go dnia do 90-go dnia      110,00zł 

- Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku do 14-go dnia      220,00zł 

-od 15-go dnia do 90-go dnia      110,00zł 

-Pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu do 14-go dnia      160,00zł 

-od 15-go dnia do 90-go dnia        60,00zł 

-Pobyt w szpitalu w wyniku choroby         60,00zł 

-Dzienny pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM    1 000,00zł 
    jednorazowo 

-Dzienny pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM z tytułu NW    1 000,00zł 
    jednorazowo 

-Dzienny pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w związku z rehabilitacją         30,00zł 

  

WYSTĄPIENIE  POWAŻNEGO  ZACHOROWANIA  U  UBEZPIECZONEGO    44 choroby 

-nowotwór, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń (by-pass), 

niewydolność nerek, przeszczepienie narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata 

wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór 

mózgu (oponiak), śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera,  schyłkowa 

niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, 

choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa 

niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 

choroba Creutzfeldta- Jakoba, zakażenie HIV, bąblowiec mózgu, zgorzel gazowa, 

masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe 

zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, przewlekłe zapalenie wątroby typy B, 

zapalenie wątroby typy C, borelioza, tężec, wścieklizna, gruźlica, choroba 

Huntingtona, zakażona martwica trzustki, choroba neuronu ruchowego, 

bakteryjne zapalenie wsierdzia, utrata kończyn wskutek choroby,  

    

 

 

 

     7 000,00zł 

     

WYSTĄPIENIE  POWAŻNEGO  ZACHOROWANIA  MAŁŻONKA 27 chorób 

-nowotwór(guz złośliwy), zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania 

naczyń (by-pass), niewydolność nerek, przeszczepienie narządów, paraliż, 

utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, 

łagodny nowotwór mózgu (oponiak), śpiączka, operacja aorty, choroba 

Alzheimera,  schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, 

stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, zapalenie 

mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych, choroba Creutzfeldta- Jakoba, zakażenie HIV,  

 

 

 

   5 000,00zł 

  

WYSTĄPIENIE  POWAŻNEGO  ZACHOROWANIA  DZIECKA 21 chorób 

-nowotwór(guz złośliwy), niewydolność nerek, łagodny nowotwór mózgu, 

śpiączka, wirusowe  zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, 

przewlekła niewydolność wątroby, ciężkie oparzenia, operacja serca w krążeniu 

pozaustrojowym, anemia aplastyczna, choroba  Kawasaki, nabyta 

niedokrwistość hemolityczna, nagminne porażenie dziecięce, paraliż, tężec, 

utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV, bakteryjne 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,  

 

 

 

   5 000,00zł 

  



OPERACJE CHIRURGICZNE  UBEZPIECZONEGO 546 operacji 
10%/25%/50%/75%/100%     1 000,00zł 

  

LECZENIE  SPECJALISTYCZNE  UBEZPIECZONEGO  

-ablacja, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora , wszczepienie rozrusznika 

serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), chemioterapia lub radioterapia, 

terapia interferonowa, dializoterapia, wertebroplastyka przy leczeniu 

naczyniaka kręgosłupa 

 10 000,00zł 

  

Gwarancja kontynuacji        TAK 

  

Przewidywalna składka /składka i wysokość świadczeń uzależniona jest od 

ilości osób i struktury wiekowej/ 

    53,00zł 

  

 

 

Ubezpieczenia  przeznaczone są dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich 
bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej 
ochrony. Świadczenie wypłacone z tytułu polisy może pokryć koszty związane z 
leczeniem i rehabilitacją w przypadku poważnego zachorowania. Są to również 
zabezpieczenia zobowiązań finansowych, takich jak: kredyty, spłaty hipotek. Dzięki temu  
rodzina będzie miała zapewnioną pomoc w trudnych życiowych sytuacjach. 

 
 

UWAGA? 

Dla Wszystkich ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym Warta udziela dodatkowo 

10% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne oraz  zniżki na ubezpieczenie majątkowe. 

 

 
 

ZALETY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA 

 

▪ Brak konieczności wypełniania ankiet medycznych przez osoby przystępujące 
▪ Szeroki zakres ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz jego Rodziny – 24 godziny na 
dobę 
▪ Ochrona z tytułu pobytu w szpitalu może trwać nawet 90 dni w ciągu roku 
▪ Wypłata już nawet za 1 dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
▪ Wypłata świadczenia za zgon dziecka bez górnej granicy wieku dziecka 
▪ Decyzje o wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadkach 
niezłożonych, podejmujemy wyłącznie na postawie przedłożonych dokumentów (bez komisji 
lekarskiej) 
▪ Możliwość wypłaty świadczenia przed zakończeniem leczenia 
▪ Świadczenie z tytułu rehabilitacji, nawet do 30 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim 
poszpitalnym, jest wypłacane już po 10 –dniowym pobycie w szpitalu 



▪ Szpital na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki 
Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej 
▪ Świadczenie za pobyt w szpitalu ubezpieczonego spowodowany chorobą oraz zawałem serca 
lub udarem mózgu za każdy dzień pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt ten trwał 
minimum 4 dni 
▪ W ramach naszej odpowiedzialności, w ryzykach np. pobytu w szpitalu czy operacji 
chirurgicznej, odpowiadamy za zdarzenia ubezpieczeniowe, nawet jeżeli są następstwem 
stanów chorobowych mających miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
▪ Możliwość zgłaszania roszczeń on-line/telefonicznie 
▪ Gwarancja indywidualnej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej już po 1 miesiącu 
ubezpieczenia w ramach polisy grupowej 
▪ Przyjazna obsługa – udostępniamy elektroniczną aplikację dla osób prowadzących obsługę 
ubezpieczenia w zakładzie pracy -Aplikacja dla Zakładów Pracy AZP 
▪ Przy telefonicznym zgłoszeniu roszczeń bezspornych przez osoby obsługujące w zakładach 
pracy (urodzenie dziecka, zgon rodzica/teścia) – wypłata następuje najpóźniej następnego dnia 
roboczego po zgłoszeniu 
▪ Wsparcie dedykowanego opiekuna programu w TUnŻ WARTA S.A. 
▪ Składka płatna do 20-ego dnia każdego miesiąca 
▪ Odpowiedzialność za wszystkie ryzyka trwa do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po 
dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat 
 

 

 


