
            

Specjalna oferta dla członków i pracowników nw. organizacji: 
1. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców 
2. Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców 
3. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców Z/S w Koszalinie 
4. Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia 

 
 
Najważniejsze korzyści z przystąpienia do ubezpieczenia to wysokie świadczenia za przystępna składkę i pełniejszy zakres 
oraz: 
 

� Dla osób ubezpieczonych brak karencji na dotychczasowe ryzyka, 
� Brak ankiety medycznej i badań dla wszystkich przystępujących do ubezpieczenia, 
� Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie, 
� Możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia do końca życia,  
� Możliwość włączenia do ubezpieczenia małżonków, partnerów oraz pełnoletnie dzieci na tych samych warunkach  

 

Zdarzenie ubezpieczeniowe WARTA  

Śmierć Ubezpieczonego 40 000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 80 000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy 120 000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 120 000 zł 
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w wypadku 
komunikacyjnym 

190 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca  lub udaru mózgu 40 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany NW 
za 1% uszczerbku 

32 000 zł 
320 zł 

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 
44 jednostki chorobowe WARTA 

3 800 zł 
44 chorób 

Operacje Ubezpieczonego – w WARCIE V kategorii 1 300 zł 
Leczenie specjalistyczne (m.in. chemioterapia, radioterapia) 4 700 zł 

pobyt wskutek NW (do 14 dni/powyżej 15 dnia) 
pobyt wskutek choroby 

pobyt na OIOM wskutek choroby lub NNW – jednorazowo 
pobyt wskutek zawału serca lub udaru mózgu (do 14 dni/powyżej 15 dnia) 

pobyt wskutek wypadku komunikacyjnego (do 14 dni/powyżej 15 dnia) 
pobyt wskutek wypadku przy pracy (do 14 dni/powyżej 15 dnia) 

pobyt wskutek NW przy pracy w wypadku kom. (do 14 dni/powyżej 15 dnia) 

120 zł / 60 zł 
40 zł 

1 000 zł 
140 zł / 40 zł 
170 zł / 60 zł 
170 zł / 60 zł 
220 zł / 60 zł 

Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne – za każdy dzień na zwolnieniu lekarskim 30 zł 
Śmierć Małżonka / Partnera 15 000 zł 
Śmierć Małżonka  / Partnera wskutek NW 25 000 zł 
Śmierć Małżonka  / Partnera wskutek wypadku komunikacyjnego 35 000 zł 
Poważne zachorowanie Małżonka / Partnera – 44 jednostek chorobowych 3 800 zł 
Śmierć rodziców, macochy, ojczyma, rodziców Małżonka  / Partnera 
Ubezpieczonego 

1 600 zł 

Narodziny dziecka 800 zł 
Osierocenie dziecka – świadczenie dla każdego dziecka Ubezpieczonego 5 000 zł 
Śmierć dziecka – WARTA bez względu na wiek dziecka 5 000 zł 
Śmierć dziecka wskutek NW– WARTA bez względu na wiek dziecka 10 000 zł 
Zgon noworodka 2 000 zł 
KONTYNUACJA INDYWIDUALNA DO ŻYWOTNIA TAK 

Miesięczna składka za osobę: 55,00 zł 

 

            

 

 



            

1.Katalog poważnych zachorowań ubezpieczonego:  
Podstawowy (6): nowotwór (guz złośliwy), zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowa naczyń wieńcowych, niewydolność nerek, przeszczep 
dużych narządów 
Rozszerzony (21): 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 plastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba 
creutzfeldta – Jakoba, zakażenie HIV lub rozpoznanie AIDS w wyniku transfuzji krwi oraz w związku z wykonywanym zawodem. 
Rozszerzony PLUS (17): 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, choroby Huntingtona, zakażona martwica trzustki, choroba neuronu ruchowego, bakteryjne zapalenie wsierdzia, utrata  

3.Dzienne świadczenie szpitalne obejmuje swym zakresem pobyt w szpitalu na terytorium: 

� RP 
� Unii Europejskiej 
� Australii 
� Republiki Islandii 
� Japonii 
� Kanady 
� Księstwa Monako 

 

� Szwajcarii 
� USA 
� Watykanu 
� San Marino 
� Korei Południowej 
� Norwegii 
� Nowej Zelandii 

      4. W przypadku Ubezpieczonego dzienne świadczenie szpitalne przysługuje: 
� W wyniku choroby przy min 4 dniowym pobycie w szpitalu. Świadczenie płatne jest od 1 dnia pobytu.  
� W wyniku wypadku przy min. 1 dniowym pobycie w szpitalu. Świadczenie płatne jest od 1 dnia pobytu. 
� OIOM - w WARCIE wystarczy 1 minuta pobytu  

 

      5. Świadczenie rehabilitacyjne  
• wypłacane po pobycie w szpitalu min 10 dni – płatne za zwolnienie lekarskie do 30 dnia zwolnienia  

 
      6. V kategorii operacji u ubezpieczonego: 
 

• poziom I - 10% kwoty bazowej 
• poziom II - 25 % kwoty bazowej 
• poziom III - 50% kwoty bazowej 
• poziom IV - 75% kwoty bazowej 
• poziom V - 100% kwoty bazowej 

 
Operacja – zabieg chirurgiczny wykonany w placówce medycznej. Rodzaje operacji: 
- Operacja wykonana metodą endoskopową – operacja z użyciem urządzenia umożliwiającego doprowadzenia światła, optyki, narządzi 
chirurgicznych do wewnątrz narządu i jam ciała 
- Operacja metodą otwartą – otwarcie jam ciała 
- Operacja metodą zamkniętą – bez otwierania jam ciała(zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe) z użyciem endoskopu 
Katalog Operacji : 546 zabiegów chirurgicznych 
Chirurgia jednego dnia! 
 

      7. Leczenie specjalistyczne:  

- 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%) 
*w nawiasach podano wysokość świadczenia w procencie kwoty bazowej 

Możliwość zgłaszania wniosków świadczeniowych przez Internet na stronie www.warta.pl 
 
Świadczenia : urodzenie dziecka oraz zgon rodziców/teściów wypłacane po zgłoszeniu telefonicznym tego samego dnia ! 
 

UWAGA !!! Dla wszystkich ubezpieczonych którzy przystąpią do ubezpieczenia grupowego pracowniczego przysługuje: 
� 10% zniżka na ubezpieczenia OC, AC samochodu 
� 20% zniżka na ubezpieczenia mieszkania lub domu 

 


