
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

Śmierć ubezpieczonego 5 000

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 15 000

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 25 000

Śmierć małżonka lub partnera 2 500

Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku 7 500

Śmierć dziecka 1 000

Śmierć dziecka w wyniku wypadku 3 000

Śmierć rodzica 500

Śmierć rodzica w wyniku wypadku 1 500

Śmierć rodzica małżonka lub partnera 500

Śmierć rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 1 500

Urodzenie się wnuka (kwota bazowa) 200

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku  (kwota za 1% uszczerbku) 200

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku (do 14 dnia pobytu) 80

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku (od 15 dnia pobytu) 40

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - świadczenie jednorazowe za pobyt na OIOM w wyniku 

wypadku
300

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego Plus - za dzień pobytu w wyniku wypadku  

komunikacyjnego  (do 14 dnia pobytu)
110

Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku, opcja 2 (kwota bazowa) 1 000

Warta Opieka - Teleopieka kardiologiczna TAK

Warta Opieka - 55 Plus TAK

Warta Opieka- 55 Plus Limit kwotowy/ ilościowy w ciągu roku polisowego

Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania Maks. 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 2 000 zł

Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów najbliższych Maks. 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 200 zł

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami
Maks. 1 zdarzenie w roku polisowym; maksymalnie  do 5 dni,  

do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego Maks. 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 1 500 zł

Zdrowotne usługi informacyjne Bez limitu    

Warta Opieka- Teleopieka kardiologiczna Limit kwotowy/ ilościowy w ciągu roku polisowego

Telefoniczna opieka kardiologiczna Ubezpieczonego, między innymi:

� usługa pokrycia kosztów dostarczenia zestawu teleopieki kardiologicznej

�rejestrowanie badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego    

  aparatu EKG

�analiza badań przez lekarza dyżurnego

�stały kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym

�wezwanie pogotowia przez lekarza dyżurnego w razie uzasadnionej medycznie  

  potrzeby pomocy medycznej

Usługa telefonicznej opieki kardiologicznej przysługuje przez okres 

180 dni licząc od daty dostarczenia Ubezpieczonemu zestawu  

teleopieki kardiologicznej

online.gsu.pl – zaoszczędź czas i pieniądze

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 WARTA EKSTRABIZNES PLUS dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A. lub umowie   
ubezpieczenia lub w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

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 WARTA EKSTRABIZNES PLUS 

dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.  lub umowie ubezpieczenia lub w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

online.gsu.pl – zaoszczędź czas i pieniądze

Składka miesięczna od osoby 83,00 zł

Warta Opieka - Teleopieka kardiologiczna Limit kwotowy/ilościowy w ciągu roku polisowego

ź analiza badań przez lekarza dyżurnego

Telefoniczna opieka kardiologiczna Ubezpieczonego, między innymi:

ź usługa pokrycia kosztów dostarczenia zestawu teleopieki kardiologicznej

ź rejestrowanie badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego  aparatu EKG

ź stały kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym

ź wezwanie pogotowia przez lekarza dyżurnego w razie uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej

 Usługa telefonicznej opieki kardiologicznej przysługuje 

przez okres 180 dni licząc od daty dostarczenia 

Ubezpieczonemu zestawu teleopieki kardiologicznej

Warta Opieka - 55 Plus Limit kwotowy/ilościowy w ciągu roku polisowego

Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania Maks. 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 2 000 zł

Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów najbliższych Maks. 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 200 zł

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami
Maks. 1 zdarzenie w roku polisowym; maksymalnie  

do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie

Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego Maks. 1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 1 500 zł

Zdrowotne usługi informacyjne Bez limitu

CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ 
dla członków GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
 Wariant dla osób dotychczas ubezpieczonych w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z TUnŻ WARTA S.A., potwierdzonej jedną 
z następujących polis: HR 1 – HR 18, HR 201- HR 218, HR 301 – HR 318, HR 401 – HR 418, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 80 roku życia.

SKUMULOWANA KWOTA ŚWIADCZENIA 
W PRZYPADKU ZAJŚCIA DANEGO ZDARZENIA  

UBEZPIECZENIOWEGO (W ZŁ) 

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 25 000


