
Wers
ja r

ob
ocz

a

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A., Centrala
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (22) 272 30 00, fax (22) 272 00 30
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000023648, NIP: 113-15-36-859, wysokość kapitału zakładowego: 311 592 900,00 zł opłacony w całości.

PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA 
ŻYCIE „WARTA EKSTRABIZNES PLUS"

Ubezpieczający: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów ZARZĄD 
WOJEWÓDZKI  

DLA KOGO?

Ubezpieczonym może być:
▪ Osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia

Wyżej wymienione osoby w dniu przystąpienia nie mogą mieć ukończonych 67 lat.

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba która:
▪ nie przebywa oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania niniejszej deklaracji nie przebywała na zwolnieniu

lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania
kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków oraz
zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)

▪ nie przebywa w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym i innej podobnej placówce
▪ nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o

niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

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 zdrowia ubezpieczonego – polisa obejmuje do 44 jednostek chorobowych
▪ Ochrona zdrowia małżonka/partnera – polisa obejmuje do 44 jednostek chorobowych
▪ Ochrona z tytułu pobytu w szpitalu może trwać nawet 365 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
▪ Katalog zawiera 546 rodzajów operacji. Operacje wykonywane w placówce medycznej działającej na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej zgodnie z przepisami prawa, w warunkach bloku operacyjnego, w tym także chirurgia jednego dnia. Operacje wykonywane
metodą endoskopową, otwartą oraz zamkniętą.

▪ Świadczenie z tytułu rehabilitacji, nawet do 30 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim poszpitalnym, jest wypłacane już po 10 –
dniowym pobycie w szpitalu

▪ Najszerszy zakres ochrony w zakresie leczenia specjalistycznego na polskim rynku ubezpieczeniowym
▪ 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
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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

KARENCJA

W programie obowiązywać będą okresy karencji na poszczególnych ryzykach w zależności od wybranego zakresu ochrony:
▪ 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
▪ 6 miesięcy karencji w przypadku: zgonu Ubezpieczonego, zgonu Ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu,

zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka,
osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego, operacji
Ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego, wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka
poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania

▪ 3 miesiące karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia
szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego
świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku
choroby)

Uwaga:
Wobec osób przystępujących do programu stosowane jest wyłączenie odpowiedzialności w związku z wykonywaniem jednego z niżej
wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń,
elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant,
marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy,
sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce
albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i
łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.

Na zdarzenia powstałe w wyniku wypadku BRAK KARENCJI
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ZAKRES
Częstotliwość opłacania składek: miesięczna
Zakładana liczba przystępujących do ubezpieczenia: min 100

 

Zdarzenie ubezpieczeniowe
Skumulowana wartość
świadczenia (w PLN)

Wariant 1
Zgon 
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 102 000 
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 102 000 
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 57 000 
Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 52 000 
Zgon ubezpieczonego 27 000 
Zgon małżonka/partnera w wypadku komunikacyjnym 40 000 
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku 25 000 
Zgon małżonka/partnera 11 000 
Osierocenie dziecka 5 000 
Zgon dziecka w wyniku wypadku 6 000 
Zgon dziecka 4 000 
Zgon noworodka 2 000 
Zgon rodzica w wyniku wypadku 3 100 
Zgon rodzica 2 100 
Zgon rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku 3 100 
Zgon rodzica małżonka/partnera 2 100 
Urodzenie się dziecka 
Urodzenie się dziecka 1 000 
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 3 000 
Utrata zdrowia 
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1%) 430 
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. podstawowy) 4 500(1) 
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. rozszerzony) 4 500(2) 
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. rozszerzony plus) 4 500(3) 
Poważne zachorowanie małżonka/partnera (kat. podstawowy) 2 500(1) 
Poważne zachorowanie małżonka/partnera (kat. rozszerzony) 2 500(2) 
Poważne zachorowanie małżonka/partnera  (kat. rozszerzony plus) 2 500(3) 
Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 15 000 
Leczenie 
Operacje ubezpieczonego Plus (kat. zamknięty) 2 000(4) 
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 6 000(5) 
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego:
- za dzień pobytu w wyniku choroby 50 / 50 / 50(6) 
- za dzień pobytu w wyniku wypadku 180 / 90 / 90(6) 
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 230 / 115 / 90(6) 
- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 900 
- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 900 
- za dzień pobytu w związku z rehabilitacją 40 
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego 230 / 115 / 90(6) 
- za dzień pobytu w wyniku zawału/udaru 130 / 90 / 50(6) 
Pomoc w nagłej potrzebie 
Assistance - wariant rozszerzony Tak 

Składka (w PLN od osoby):           73,00
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(1) Katalog podstawowy: Nowotwór (guz) złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń, niewydolność nerek,
przeszczepianie narządów.
Odpowiadamy za poważne zachorowania, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności WARTY nawet w przypadku, gdy są skutkiem
wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności WARTY.

(2) Katalog rozszerzony: Paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór
mózgu, 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/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty
Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi), Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty
Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem).
Odpowiadamy za poważne zachorowania, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności WARTY nawet w przypadku, gdy są skutkiem
wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności WARTY.
(3) Katalog rozszerzony plus: Bąblowiec mózgu, Zgorzel gazowa, Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, Odkleszczowe

wirusowe zapalenie mózgu, Ropień mózgu, Sepsa, Przewlekłe zapalenie wątroby typu B, Przewlekłe zapalenie wątroby typu C,
Borelioza, Tężec, Wścieklizna, Gruźlica, Choroba Huntingtona, Zakażona martwica trzustki, Choroba neuronu ruchowego, Bakteryjne
zapalenie wsierdzia, Utrata kończyny wskutek choroby.
Odpowiadamy za poważne zachorowania, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności WARTY nawet w przypadku, gdy są skutkiem
wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności WARTY.
(4) Wypłata kwoty bazowej w zależności od rodzaju operacji:
1) poziom 1 – 10% kwoty bazowej
2) poziom 2 – 25% kwoty bazowej
3) poziom 3 – 50% kwoty bazowej
4) poziom 4 – 75% kwoty bazowej
5) poziom 5 – 100% kwoty bazowej
Odpowiadamy za operacje, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności WARTY nawet w przypadku, gdy są skutkiem wypadku lub
stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności WARTY.
(5) Wypłata kwoty bazowej w zależności od zastosowanych metod leczenia specjalistycznego:
- ablacja (100%)
- wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (100%)
- wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) (100%)
- chemioterapia lub radioterapia (100%)
- terapia interferonowa (100%)
- dializoterapia (100%)
- wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (50%)
(6) Stawka za dzień pobytu w szpitalu ubezpieczonego do 14 dnia / od 15 do 90 dnia / od 91 do 365 dnia

Indywidualna Kontynuacja

Propozycja 1 Składka w Ekstrakontynuacji Plus (z ryzykiem uszczerbku NW w wysokosci 4,00% za 1%) wynosi 6,00‰ sumy 
ubezpieczenia w IK
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CAŁODOBOWA POMOC CZYLI „WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY"
DLA PRACOWNIKÓW, MAŁŻONKA/PARTNERA, PEŁNOLETNICH DZIECI

WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY

ZAKRES ŚWIADCZEŃ LIMIT

Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego:
▪ z miejsca pobytu do placówki medycznej
▪ z placówki medycznej do innej placówki medycznej
▪ z placówki medycznej do miejsca pobytu

▪ max 5 razy w roku
▪ 1000 zł na jeden transport

Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków 
(wymagane zwolnienie lekarskie) 250 zł

Organizacja i pokrycie kosztów organizacji procesu rehabilitacyjnego 
(wymagane zalecenie rehabilitacji przez lekarza prowadzącego) 700 zł

Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz jego dostawy

▪ dostarczenie – 500 zł
▪ wypożyczenie/zakup – 700 zł

Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej lub pielęgniarskiej po 
hospitalizacji

▪ hospitalizacja 7 dni/opieka max
5 dni do łącznej kwoty 500 zł

▪ hospitalizacja 5 dni/opieka max
5 dni do łącznej kwoty 1500 zł

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
(tylko w następstwie wypadku) 500 zł

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej
(tylko w następstwie wypadku) 500 zł

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry- w przypadku nagłego 
zachorowania 2 w roku polisowym 500 zł 

Pokrycie kosztu organizacji prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania
(wymagane zwolnienie lekarskie minimum 7 dni) 400 zł

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu 
przyszpitalnym 1000 zł

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi /osobami niesamodzielnymi ▪ max 5 dni
▪ 150 zł

Organizacja i pokrycie kosztów przejazdu dzieci /osób niesamodzielnych do 
osoby uprawnionej do opieki 500 zł
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Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej:
▪ zgon dziecka
▪ zgon małżonka lub partnera
▪ zgon rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka lub partnera
▪ urodzenie martwego dziecka
▪ poronienie

500 zł

Zdrowotne usługi informacyjne:
▪ informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w 

razie choroby lub wypadku,
▪ informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi 

lekami, możliwości przyjmowania ich w czasie ciąży itp.,
▪ informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne,
▪ informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny,
▪ udzielenie informacji medycznych, w tym informacji o tym, jak należy 

przygotowywać się do zabiegów lub badań medycznych,
▪ udzielenie informacji o dietach, zdrowym żywieniu,
▪ udzielenie informacji o domach pomocy społecznej, hospicjum,
▪ udzielenie informacji o aptekach czynnych przez całą dobę,
▪ dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z 

lekarzem dyżurnym centrum operacyjnego. Informacje nie mają charakteru 
diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do 
jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza uprawnionego lub ubezpieczyciela

bez limitu

Baby assistance – usługi informacyjne
▪ objawach ciąży
▪ badaniach prenatalnych
▪ wskazówkach w zakresie przygotowania się do porodu
▪ szkołach rodzenia
▪ pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie
▪ karmieniu i pielęgnacji noworodka
▪ obowiązkowych szczepieniach dzieci

bez limitu

W razie poważnych problemów zdrowotnych wystarczy, że zadzwonisz pod numer infolinii:+48 502 308 308 lub 801 308 308

Centrum Operacyjne czynne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc w każdej chwili możesz skorzystać z naszej pomocy.
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INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

Ubezpieczony nabywa prawo do indywidualnej kontynuacji już po 1. miesiącu uczestnictwa w Grupowym Ubezpieczeniu na Życie
WARTA EKSTRABIZNES PLUS.

Zakres PODSTAWOWY ubezpieczenia:
▪ Zgon ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia
▪ Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku – 200% sumy ubezpieczenia
▪ Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca/udaru mózgu – 200% sumy ubezpieczenia */**
▪ Trwały uszczerbek na zdrowiu – 4% sumy ubezpieczenia za 1 % uszczerbku**
▪ Zgon małżonka ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia
▪ Zgon dziecka (od 1. do 25. r. życia) – 30% sumy ubezpieczenia
▪ Zgon noworodka – 20% sumy ubezpieczenia
▪ Zgon rodzica – 20% sumy ubezpieczenia
▪ Zgon teścia – 20% sumy ubezpieczenia
▪ Urodzenie się dziecka – 10% sumy ubezpieczenia
▪ Osierocenie dziecka – 40% sumy ubezpieczenia dla każdego dziecka

Umowa ubezpieczenia kontynuowanego może zostać rozszerzona o pakiet ryzyk wskazanych poniżej (cena pakietu 5 zł).

Zakres DODATKOWY** ubezpieczenia (opcjonalnie):
▪ Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku wypadku – 40 PLN
▪ Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowo) – 8 000 PLN
▪ Operacja w wyniku wypadku – 1 000 PLN
▪ Zgon małżonka w wyniku wypadku (dodatkowo) – 8 000 PLN
▪ Zgon małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowo) – 8 000 PLN
▪ Zgon dziecka w wyniku wypadku (dodatkowo) – 2 400 PLN

* Skumulowana wysokość świadczenia ze świadczeniem z tytułu zgonu ubezpieczonego
** Ochrona z tytułu ryzyka kończy się w najbliższą rocznicę polisy następującą po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat

Kontakt:
Krzysztof Bobkiewicz, TUnŻ WARTA S.A. tel. …………………….., e-mail: ……………………………………

Propozycja nr: 420424 ważna do: 08.04.2018

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej, a w szczególności jej zakres oraz warunki wypłaty świadczeń, określone są w ogólnych warunkach
ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia, a także dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.


