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WARTA SPOSÓB NA RAKA

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.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Sprawdź 
na warta.pl

Znajdź nas na Facebooku 
wartaPL

Pomożemy Ci w wyborze ubezpieczenia 
najlepiej dopasowanego do Twoich 
potrzeb. Zapraszamy!

Warta Sposób na Raka jest ubezpieczeniem TUnŻ „WARTA” S.A., spółki należącej  
do TUiR „WARTA” S.A. Z dumą czerpiemy ze 100-letniej tradycji marki WARTA.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WARTY 
NAJLEPSZE NA RYNKU
Klienci po raz kolejny nagrodzili Wartę. W plebiscycie 
Laur Konsumenta ocenili produkty Warty w kategorii 
ubezpieczenia na życie jako najlepsze na rynku. 



Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce rośnie z roku na rok.
W walce z tą chorobą ważne jest szybkie postawienie diagnozy oraz 
rozpoczęcie właściwego leczenia.  
Z ubezpieczeniem WARTA SPOSÓB NA RAKA w razie choroby 
nowotworowej otrzymasz pieniądze, które ułatwią i przyśpieszą proces 
leczenia, a także uzyskasz wiedzę na temat możliwych metod leczenia. 
Ubezpieczenie zapewnia wsparcie w przypadku wszystkich pierwotnych 
nowotworów złośliwych, a także łagodnego nowotworu mózgu. 

POMOC PO DIAGNOZIE I W TRAKCIE LECZENIA

DLACZEGO WARTA SPOSÓB NA RAKA?

ZAKRES UBEZPIECZENIA
OPCJA 

STANDARDOWA
OPCJA 

ROZSZERZONA

Maksymalna wypłata z ubezpieczenia

Nowotwór złośliwy w stadium 
inwazyjnym 200 000 zł 200 000 zł

Nowotwór złośliwy w stadium 
przedinwazyjnym 20 000 zł 20 000 zł

Łagodny nowotwór mózgu 80 000 zł 80 000 zł

Druga opinia medyczna TAK TAK

 Operacja — 100 000 zł

Radioterapia przeciwnowotworowa — 50 000 zł

 Chemioterapia przeciwnowotworowa — 50 000 zł

Assistance onkologiczny — TAK

SUMA UBEZPIECZENIA (SU) od 55 000 zł do 200 000 zł

MAKSYMALNA WARTOŚĆ 
ŚWIADCZEŃ 300 000 zł 500 000 zł

WSPARCIE W TRAKCIE LECZENIA
   Pomoc przez okres aż 10 lat od daty diagnozy, 

np. transport medyczny, wizyta pielęgniarki/lekarza, 
pomoc psychologa, zwrot kosztów peruk. 

PRZYKŁAD: opcja rozszerzona, suma ubezpieczenia: 100 000 zł 

Łączna wypłata z polisy w opisanym przypadku wyniesie aż 210 000 zł.

W LECZENIU WAŻNE SĄ CZAS I PIENIĄDZE DWIE OPCJE OCHRONY

pomoc assistance, ochrona w zakresie operacji, radioterapii i chemioterapii przez okres 120 miesięcy od daty diagnozy

ŚWIADCZENIE
stadium:

 przedinwazyjne – wypłata 10 000 zł
 inwazyjne – wypłata 100 000 zł

wypłata 
50 000 zł

świadczenie 
w formie konsultacji 

zagranicznej
wypłata

maks. 25 000 zł 
wypłata

maks. 25 000 zł 

ZDARZENIE
DIAGNOZA

nowotwór złośliwy w stadium: 

  przedinwazyjnym  inwazyjnym

OPERACJADRUGA OPINIA
MEDYCZNA

RADIOTERAPIA CHEMIOTERAPIA

Wartość świadczenia za dane zdarzenie zależy od wybranego poziomu sumy 
ubezpieczenia. Składka zależy od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz 
wieku osoby ubezpieczonej. Umowa zawierana jest na okres 5 lat i może 
być przedłużana na kolejne 5-letnie okresy. Zakres zdarzeń w każdej opcji 
obejmuje także świadczenie z tytułu śmierci w kwocie 1000 zł.
Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się 
po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.

POMOC LEKARZY ZE ŚWIATOWYCH KLINIK
     Analiza dokumentacji medycznej przez lekarzy ze 

światowych klinik, np. w USA, Anglii. 
    Opinia lekarska na piśmie, ze wskazaniem możliwych 

metod leczenia oraz możliwością konsultacji lekarza 
prowadzącego leczenie w Polsce  z lekarzem z kliniki 
zagranicznej.

NAWET PÓŁ MILIONA NA LECZENIE
Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, np. na:
    prywatne badania i wizyty lekarskie,
    niezbędne leki i suplementy diety towarzyszące terapii,
    uzupełnienie budżetu domowego w trudnym okresie choroby.

początek 
umowy

koniec 
umowy


