
 

 

                        

 

 

 

 

Rodzaj świadczenia  Kwota świadczenia 

1. Zgon ubezpieczonego 24 000 zł 

2. Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 48 000 zł 

3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 48 000 zł 

5. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  60 000 zł 

6. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW: za 1% trwałego uszczerbku 360 zł 

7. Zgon małżonka ubezpieczonego 12 000 zł 

8. Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku 24 000 zł 

9. Zgon rodziców, teściów ubezpieczonego 2 400 zł 

10. Zgon dziecka ubezpieczonego  4 800 zł 

11. Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku  9 600 zł 

12. Zgon noworodka 3 600 zł 

13. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 1 000,80 zł 

14. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 800 zł 

15. Indywidualna kontynuacja Tak 

16. Poważne zachorowanie UBEZPIECZONEGO  
1)  nowotwór (guz) złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) operacja pomostowania naczyń 

wieńcowych, 5) niewydolność nerek 6) choroba Creutzfeldta Jakoba, 7) zakażenie wirusem HIV             

w trakcie transfuzji krwi, 8) zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywanym zawodem,                   

9) przeszczepianie narządów 10) utrata wzroku, 11) chorobę Parkinsona, 12) ciężkie oparzenia,             

13) paraliż, 14) utrata kończyn,  15) utrata słuchu, 16) utrata mowy, 17) łagodny nowotwór mózgu,        

18) śpiączka, 19) operacje aorty, 20) choroba Alzheimera, 21) schyłkowa niewydolność wątroby,          

22) operacja zastawek serca, 23) stwardnienie rozsiane, 24) schyłkowa niewydolność oddechowa,         

25) anemia plastyczna, 26) zapalenia mózgu, 27) zapalenie opon rdzeniowo mózgowych.  

 

3 600 zł 

 

 
27 jednostek chorobowych 

objętych ochroną 

17. Za pobyt UBEZPIECZONEGO w szpitalu spowodowany NNW 

 
 WARTA - wystarczy 1 dzień pobytu aby otrzymać świadczenie!!! 

od 1 do 14 dnia: 

120 zł/dzień 
od 15 do 90 dnia: 

 

60 zł/dzień  

18. Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą 
Od 1 dnia pobytu, ale pobyt minimum 4 dniowy 

od 1 do 90 dnia: 

60 zł/dzień  

19. Pobyt ubezpieczonego na OIOM od 1 dnia pobytu maksymalnie za 5 dni od 1 do 5 dnia: 
 

150 zł/dzień 

SKŁADKA 68 zł 

 

Uwagi :   

 

1.świadczenie z tytułu zgonu rodziców/teściów : dotyczy rodziców/teściów  naturalnych. 

2.świadczenia z tytułu : Zgon Ubezpieczonego/Rodziców/Teściów -6 miesięcy, urodzenia się              

Ubezpieczonemu dziecka-10 miesięcy, pobytu Ubezpieczonego w szpitalu -30 dni, poważnego 

zachorowania -90 dni. 

3.Ochrona Ubezpieczonego może trwać do ukończenia 70-go roku życia (po tym okresie można 

zawrzeć indywidualną kontynuację)  

 

               

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EKSTRABIZNES PLUS dostępne na stronie www.warta.pl 

 

 

 

        _________________________  

                                                                                                             Data i podpis ubezpieczonego 

                                                                             
 


