
   Wsparcie Regionalnych Menedżerów Sprzedaży oraz pracowników 
Centrali na każdym etapie współpracy, bez względu na liczbę 
ubezpieczonych pracowników.

   Atrakcyjny zakres dostępnych umów dodatkowych w ramach programu 
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

   Realizacja świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu nawet do 365 dni 
w roku w przypadku hospitalizacji spowodowanej wypadkiem – 
świadczenie należne już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

   Trwały uszczerbek oceniany zaocznie, bez konieczności powołania 
komisji lekarskiej.

   A ponadto:
•  elastyczność – możliwość zindywidualizowania oferty w zależności  

od potrzeb pracowników,
•  prosty proces zawarcia umowy – brak ankiet i dodatkowych badań 

medycznych,
•  możliwość rozszerzenia zakresu o dodatkowe wsparcie w związku 

ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową lub chorobami 
kardiologicznymi.

   Umowa jest zawierana na rok z możliwością jej przedłużenia na kolejne 
roczne okresy.

   W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia, umowa może  
obejmować ochroną życie i zdrowie pracownika oraz jego bliskich,  
tj. małżonka, partnera, dziecka.

   Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy w wieku od 18. do 69. 
roku życia, niezależnie od formy ich zatrudnienia.

   Aplikacja dla Zakładów Pracy (AZP) do obsługi umowy online, która 
pozwala m.in. na zgłaszanie osób przystępujących i występujących 
z ubezpieczenia.

   Zgłoszenie wniosku o wypłatę świadczenia online poprzez formularz  
na stronie warta.pl.

WARTA OPIEKA to dodatkowe pakiety usług, z których może skorzystać 
pracownik, jego małżonek/partner oraz dzieci w razie nagłej choroby lub 
po wypadku. Warta organizuje dane usługi oraz pokrywa ich koszty do 
wysokości ustalonych limitów.

WARTA OPIEKA
 – POMOC W NAGŁYCH SYTUACJACH ELASTYCZNE WARUNKI I OBSŁUGA ONLINE

JAK ZGŁOSIĆ ZDARZENIE Z UBEZPIECZENIA?

CO WYRÓŻNIA UBEZPIECZENIE WARTY?

PAKIET PRZYKŁADOWE USŁUGI

POMOC 
MEDYCZNA

  wizyta lekarza
  wizyta pielęgniarki 
   zdrowotne usługi informacyjne,  
np. konsultacja z lekarzem dyżurnym, 
informacje nt. działania leków, placówek 
medycznych, aptek

REHABILITACJA

  rehabilitacja
   zakup/wypożyczenie/dostawa sprzętu 
rehabilitacyjnego

  trener fitness

TRANSPORT 
I OPIEKA

   transport medyczny pomiędzy placówkami 
medycznymi a miejscem zamieszkania

   opieka nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi 

  opieka domowa po hospitalizacji
  prywatne lekcje dla dziecka
  wizyta położnej po urodzeniu dziecka
  trener fitness po ciąży 
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  zakup aparatu słuchowego
   dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej

  sprzątanie grobów najbliższych
  opieka nad zwierzętami

TELEOPIEKA 
KARDIOLOGICZNA 
(w razie choroby 
kardiologicznej)

   przenośny aparat EKG do zdalnego 
monitoringu pracy serca, przesyłający 
automatycznie wyniki badań do lekarza 
dyżurnego, który w razie potrzeby może 
wezwać pogotowie; aparat udostępniany 
nawet na 180 dni 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.

W przypadku posiadania w zakresie ubezpieczenia pakietów WARTA 
OPIEKA, aby skorzystać z usług w nich wskazanych, należy zadzwonić do 
Centrum Obsługi Klienta Warty.

Zadzwoń
502 308 308

(opłata według 
taryfy operatora)

Wybierz 
1 – pomoc assistance 

następnie
6 – assistance 

z ubezpieczenia  
na życie

Konsultant  
zorganizuje pomoc

odpowiednią do sytuacji

W razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy złożyć 
wniosek o wypłatę świadczenia. Można to zrobić online – łatwo i szybko.

Wejdź na 
warta.pl 

Kliknij
,,Zgłoś szkodę 

/doślij dokumenty  
do szkody”

Wybierz zakładkę
TUnŻ „WARTA” SA,  
wypełnij formularz  
i postępuj zgodnie  
ze wskazówkami

Wymagane dokumenty należy dołączyć w formie skanów lub zdjęć. Nie należy ich 
wysyłać dodatkowo w wersji papierowej. 

Infolinia: 502 308 308 www.warta.pl
(opłata według taryfy operatora)

potrzeb. Zapraszamy!”
najlepiej dopasowanego do Twoich 
„Pomożemy Ci w wyborze ubezpieczenia
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WARTA EKSTRABIZNES PLUS
Grupowe Ubezpieczenie na Życie – Program dla MSP

PRACOWNICY 
W FORMIE

# J u t r oTo

MATERIAŁ MARKETINGOWY



Każdy ubezpieczony może indywidualnie rozszerzyć swój zakres 
ochrony, a tym samym podnieść wysokość świadczeń, w ramach 
poniższych pakietów.

POMOC W ŻYCIOWYCH SYTUACJACH 

DUŻA OCHRONA DLA MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU

AKTYWNE DZIECKO – dla osób, które 
mają dziecko, które korzysta  
z różnych aktywności. Pakiet oferuje 
dodatkowe świadczenie za pobyt  
w szpitalu lub uszczerbek na zdrowiu 
dziecka, do których dojdzie wskutek 
wypadku, także podczas zajęć szkolnych.

ZDROWIE DZIECKA – dla rodziców 
i opiekunów; zapewnia dodatkowe 
świadczenie na leczenie dziecka 
w przypadku poważnej choroby czy 
pobytu w szpitalu dziecka. 

AKTYWNI – dla osób, które prowadzą 
aktywny tryb życia, przez co mogą być 
szczególnie narażone na wypadek. 
Zapewnia dodatkowe świadczenie  
po wypadku, w wyniku którego doszło 
do trwałego uszczerbku na zdrowiu czy 
pobytu w szpitalu. 

WYPADEK – zapewnia dodatkowe 
świadczenie w związku z wypadkiem 
komunikacyjnym, w wyniku którego 
doszło np. do trwałego uszczerbku, 
niezdolności do pracy lub śmierci 
ubezpieczonego. 

POMOC W CHOROBIE 
– dodatkowe świadczenia, np.: 
teleopieka kardiologiczna, czyli 
zdalne EKG, po nagłym zachorowaniu 
kardiologicznym, rehabilitacja po 
wypadku czy chorobie.

Podstawą działalności każdego biznesu, nawet tego małego, są pracownicy. Dlatego warto zadbać o komfort ich pracy, ale także  
o odpowiednie zabezpieczenie na wypadek różnych sytuacji losowych. Pomoże w tym Program dla małych i średnich firm  
w ramach grupowego ubezpieczenia na życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS. 

Ubezpieczenia grupowe na życie często kojarzone są z dużymi firmami. W Warcie mogą z nich także skorzystać małe przedsiębiorstwa, 
zatrudniające od 3 do 50 pracowników. Warto to wykorzystać i zapewnić ochronę swoim pracownikom i ich najbliższym. 

URODZENIACHOROBY

ŚMIERĆ

WYPADKI

   operacje i powikłania  
po operacji

   szpital (rekonwalescencja, 
OIOM, rehabilitacja)    urodzenie dziecka 

wymagającego leczenia

   śmierć  
małżonka/partnera

   śmierć rodzica/rodzica 
małżonka lub partnera

  śmierć

  leczenie specjalistyczne

  ubezpieczenie lekowe

  śmierć  pobyt w szpitalu 
(rekonwalescencja,  

OIOM, rehabilitacja)

   operacje i powikłania  
po operacji

  poważne zachorowanie
   uszczerbek na zdrowiu  

i niezdolność do pracy 

Przykładowe zdarzenia, które mogą być objęte ochroną

  urodzenie dziecka

   śmierć w wyniku  
wypadku/wypadku 
komunikacyjnego

  pobyt w sanatorium

   teleopieka 
kardiologiczna

   druga  
opinia medyczna

  uszczerbek w wyniku 
zawału serca lub  

udaru mózgu
  niezdolność do pracy 

  leczenie specjalistyczne   urodzenie się wnuka

  śmierć dziecka

  nowotwór złośliwy
  uraz niepowodujący 
trwałego uszczerbku   urodzenie dziecka 

w wyniku ciąży mnogiej

  śmierć w wyniku 
wypadku przy pracy 

Ubezpieczenie, w zależności od wybranego zakresu ochrony, 
zapewnia wsparcie finansowe pracownikom i ich bliskim 

w wielu sytuacjach, które mogą ich spotkać w życiu. Skutki 
tych zdarzeń także mogą być różne. W konsekwencji choroby 

czy wypadku osoba ubezpieczona może trafić do szpitala,  
być operowana czy wymagać leczenia specjalistycznego.  
W takich przypadkach pomaga właśnie ubezpieczenie.

DODATKOWE PAKIETY DLA PEŁNIEJSZEJ OCHRONY


