
I OCHRONA
ŻYCIE

WARTA OCHRONA w wariancie POD KREDYT to ubezpieczenie, które dzięki maksymalnemu uproszczeniu zasad funkcjonuje 
na znacznie atrakcyjniejszych warunkach. Polisa jest gotowym rozwiązaniem na zabezpieczenie kredytu hipotecznego  
i szybkie dopełnienie wymogów bankowych. Wśród wielu zawiłych formalności kredytowych Twój klient na pewno doceni 
zawieraną na prostych zasadach polisę, której składka zaczyna się już od 300 zł rocznie.

INFORMACJE WARTA OCHRONA WARTA OCHRONA POD KREDYT

Informacje  
o produkcie

   ubezpieczenie o charakterze ochronnym, stanowiące 
zabezpieczenie finansowe dla ubezpieczonego i jego 
najbliższych w przypadku trudnych sytuacji losowych  
(w chorobie oraz po wypadku); elastyczne ubezpieczenie 
pozwalające dostosować zakres oraz wysokość 
zabezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta; 
jedna polisa może obejmować całą rodzinę  
(rodziców i dzieci)

   warunek konieczny skorzystania z oferty to wskazanie 
banku jako uprawnionego, a klient musi być kredytobiorcą 
(w przypadku, gdy klient po zawarciu umowy 
ubezpieczenia zmieni wskazanie uprawnionego na 
podmiot inny niż bank, wówczas WARTA będzie miała 
prawo zmienić wysokość przyszłych prowizji agenta na 1%)

   obniżona taryfa
   ograniczenia produktu: m.in. mniejsza liczba umów 

dodatkowych, brak możliwości objęcia ochroną 
współubezpieczonego i dziecka

Zakres ochrony

   podstawowy: śmierć ubezpieczonego – świadczenie  
w wysokości sumy ubezpieczenia

   umowy dodatkowe: możliwość dobrowolnego zawarcia 
umów dodatkowego ubezpieczenia obejmujących 
następujące ryzyka (maksymalne SU, jeśli mają 
zastosowanie):
• śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
•  śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 

komunikacyjnego
•  powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 

ubezpieczonego
•  powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego  

w wyniku wypadku
•  powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu 

ubezpieczonego w wyniku wypadku 
•  powstanie znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu 

ubezpieczonego w wyniku wypadku
•  pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wypadku
•  ubezpieczenie lekowe związane z pobytem 

ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku 
•  pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku choroby
•  ubezpieczenie lekowe związane z pobytem 

ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
• poważne zachorowanie ubezpieczonego
• operacja ubezpieczonego
• leczenia specjalistyczne ubezpieczonego
• WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
•  powstanie trwałego inwalidztwa dziecka w wyniku 

wypadku 
•  powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku 

wypadku
• pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
•  ubezpieczenie lekowe związane z pobytem dziecka  

w szpitalu w wyniku wypadku
• pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby
•  ubezpieczenie lekowe związane z pobytem dziecka  

w szpitalu w wyniku choroby
• poważne zachorowanie dziecka
• operacja dziecka w wyniku wypadku
• leczenie specjalistyczne dziecka

   podstawowy: śmierć ubezpieczonego – świadczenie 
w wysokości sumy ubezpieczenia

   umowy dodatkowe:
• śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
•  powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego  

w wyniku wypadku
•  powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 

ubezpieczonego

Klient może zawrzeć umowę w zakresie tylko podstawowym 
albo rozszerzyć ją o jedno, dwa lub trzy ryzyka wymienione 
powyżej.
W ofercie nie ma możliwości rozszerzenia ochrony na inne 
ryzyka, czyli umowy dodatkowe z WARTY OCHRONY  
(np. poważne zachorowanie) nie będą dostępne  
ani w trakcie zawarcia, ani w rocznicę polisy.

Klient zainteresowany szerszą ochroną może zawrzeć 
umowę WARTA OCHRONA na standardowych warunkach  
i dokonać cesji.

WARTA OCHRONA OTWIERA SIĘ NA KREDYT



INFORMACJE WARTA OCHRONA WARTA OCHRONA POD KREDYT

Ocena ryzyka

Suma ubezpieczenia Ocena ryzyka Polisa
do 50 000,00 zł oświadczenie o stanie zdrowia wystawiana przez agenta

od 50 000,01 zł do 200 000,00 zł skrócona Ankieta Medyczna wystawiana przez agenta

od 200 000,01 zł pełny underwriting wystawiana przez Centralę

drugi wniosek o zawarcie umowy

wystawienie drugiej i kolejnej 
wnioskopolisy przy zachowaniu 
zasad wyliczania kumulacji sum 
ubezpieczenia wskazanych powyżej

wystawiana przez Centralę/agenta 

Proces oceny ryzyka obowiązujący aktualnie pozostaje bez 
zmian.

Wnioski o zawarcie umowy ubezpieczenia w opcji POD KREDYT 
mają charakter priorytetowy i są analizowane przez BOR  
w pierwszej kolejności.
Wstępna ocena wniosku dokonywana jest w ciągu 24 godzin 
(w dni robocze).
W przypadku, gdy przekazane dokumenty są wystarczające 
do podjęcia decyzji, polisa jest wystawiana w tym samym 
dniu (w przypadku decyzji pozytywnej skan polisy zostanie 
wysłany zaszyfrowanym mailem do klienta na wskazany 
przez niego we wniosku adres e-mail. Następnie zostanie 
wysłana polisa w formie papierowej).
W przypadku, gdy ocena ryzyka wymaga dalszych analiz, 
proces jest kontynuowany zgodnie ze standardową ścieżką.

Suma 
ubezpieczenia

Określona kwotowo minimalna suma ubezpieczenia  
w zakresie podstawowym wynosi 500 zł. Suma 
ubezpieczenia wybierana jest indywidualnie i w każdym 
ryzyku może być inna.
Możliwa indeksacja sumy ubezpieczenia od pierwszej 
rocznicy polisy.

Sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych równe sumie 
ubezpieczenia dla ryzyka śmierci, ale nie wyższe niż limity 
maksymalne dla poszczególnych umów. 
Indeksacja jest wyłączona.
Nie ma możliwości zawarcia umów dodatkowych spoza 
zakresu umów dodatkowych dostępnych w ofercie 
specjalnej.
Nie ma możliwości zmiany SU w rocznicę.

Zawarcie umowy 
ubezpieczenia

Ubezpieczającym jest osoba fizyczna, która jednocześnie jest 
ubezpieczonym.
Brak możliwości podpięcia do polisy współubezpieczonego 
oraz dziecka ubezpieczonego.
Klientowi należy przekazać dedykowaną do oferty specjalnej 
Kartę Produktu, która jest dostępna w Bazie Wiedzy.

Składka

Płatna regularnie w częstotliwościach: rocznej, półrocznej, kwartalnej i miesięcznej.
Obniżenie składki minimalnej do 300 zł. Przy składce 
rocznej niższej niż 600 zł dostępna jest wyłącznie roczna 
częstotliwość opłacania składki.

Zniżki   zniżka za wysokość składki łącznej
  zniżka VIP

  zniżka za wysokość składki łącznej
  brak zniżki VIP

Grupa docelowa  
to osoby

  w wieku od 18. do 65. roku życia
   poszukujące ochrony ubezpieczeniowej dla siebie i swoich 
bliskich na wypadek trudnych sytuacji życiowych takich 
jak śmierć, wypadek i choroba ubezpieczonego

   akceptujące wysokość sumy ubezpieczenia ustaloną  
w oparciu o wiek, których stan zdrowia pozwala na objęcie 
ochroną ubezpieczeniową

  od 18. do 65. roku życia
   zainteresowane uzyskaniem ubezpieczenia przede 

wszystkim w celu zabezpieczenia kredytu

Antygrupa  
to osoby

  poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia
   zainteresowane produktem wyłącznie o charakterze 
inwestycyjnym

   które nie mogą zostać objęte ochroną ze względów 
zdrowotnych

  poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia
   zainteresowane produktem wyłącznie o charakterze 

inwestycyjnym
   które nie mogą zostać objęte ochroną ze względów 

zdrowotnych
   które nie mają zawartej umowy kredytu i nie zamierzają 

takiej umowy zawrzeć
   poszukujące szerokiej ochrony ubezpieczeniowej życia  

i zdrowia, zarówno swojego, jak i swojej rodziny
   dla których zabezpieczenie kredytu polisą na życie jest 

tylko jedną z potrzeb
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Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy 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 dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.


