
wysoki poziom zabezpieczenia życia i zdrowia,

szeroki zakres świadczeń przy poważnych

 wypadkach,zachorowaniach i

kilkaset operacji i zabiegów chirurgicznych,

dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW,

rekonwalescencja do 90 dni w roku polisowym,

leczenie specjalistyczne - 7 jednostek,

brak ankiety medycznej i badań lekarskich.

Pakiet 

Bezpieczna
przyszłość

ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów
tel. +48 502 678 344
www.adviser.org.pl

Elastyczność i najwyższy standard obsługi

Kompozycja ekskluzywnych usług

Oszczędność czasu



Skumulowana wartość świadczenia ( zł )

Składka miesięczna ( zł ): 125,00 zł

* Wysokość świadczenia zgodnie z kwotą bazową, zależnie

* Jednostki poważnych chorób, które pozostają 
po ukończeniu przez ubezpieczonego 55 roku życia.

* 
od klasyfikacji operacji (1÷5) wg katalogu operacji w OWU.
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Zdarzenie ubezpieczeniowe

Zgon

II.

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 
Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca
Zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu
Zgon ubezpieczonego

Utrata zdrowia

Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1%)
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

Leczenie | Dzienne  świadczenie szpitalne ubezpieczonego

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (do 14 dnia)

- za dzień pobytu w wyniku choroby
- za dzień pobytu w wyniku wypadku (do 14 dnia / od 15 dnia)
- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby
- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku
- za dzień pobytu w związku z rehabilitacją

- za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy (do 14 dnia)
- za dzień pobytu w wyniku zawału/udaru (do 14 dnia)
Operacje ubezpieczonego Plus
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego
Karta apteczna

III.

SKŁADKI

Składkę należy wpłacać do 05-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. 

KONTO DO WPŁATY:

Mikołowski Bank Spółdzielczy:

58 8436 0003 0000 0022 7090 0011



Wysoki poziom
zabezpieczenia
życia i zdrowia

Szeroki zakres świadczeń
przy poważnych chorobach i wypadkach

Dlaczego warto skorzystać z oferty
ubezpieczenia na życie Bezpieczna Przyszłość

546 typów
operacji i zabiegów
chirurgicznych

Dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW,
płatne już za 1 dzień pobytu, wskutek choroby: powyżej 3 dni.

Rekonwalescencja do 90 dni w roku polisowym.



 1) nowotwór (guz) złośliwy 2) zawał serca 3) udar mózgu 4) operacja pomosto-
wania naczyń 5)* niewydolność nerek 6)* przeszczepianie narządów 7)* 
paraliż 8)* utrata kończyn 9)* utrata wzroku 10)* utrata słuchu 11)* utrata 
mowy 12)* ciężkie oparzenia 13)* łagodny nowotwór mózgu 14)* śpiączka 15)* 
operacja aorty 16)* choroba alzheimera 17)* schyłkowa niewydolność wątroby 
18)* operacja zastawek serca 19)* stwardnienie rozsiane 20)* choroba parkinso-
na 21) anemia aplastyczna 22) zapalenie mózgu 23) schyłkowa niewydolność 
oddechowa 24) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 25)* choroba 
creutzfeldta-jakoba 26)* zakażenie hiv/ humanhuman immunodeficiency virus 
lub rozpoznanie AIDS / nabyty zespół niedoboru odporności (w wyniku transfuzji 
krwi) 27)*   zakażenie HIV ( humanhuman immunodeficiency virus ) lub rozpozna-
nie AIDS / nabyty zespół niedoboru odporności (w wyniku wykonywananym 
zawodem) 28) bąblowiec mózgu 29) zgorzel gazowa 30) masywny zator tętni-
cy płucnej leczony operacyjnie 31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu 32) 
ropień mózgu 33) sepsa 34) przewlekłe zapalenie wątroby typu B 35) przewlekłe 
zapalenie wątroby typu C 36) borelioza 37) tężec 38) wścieklizna 39) gruźlica 
40) choroba huntingtona 41) zakażona martwica trzustki 42) choroba neuronu 
ruchowego 43) bakteryjne zapalenie wsierdzia 44) utrata kończyn wskutek 
choroby.

* Jednostki poważnych chorób, które pozostają
   po ukończeniu przez ubezpieczonego 55 roku życia.

44 jednostki poważnych chorób ubezpieczonego
 

Brak ankiety medycznej i badań lekarskich

1) ablacja 2) wszczepienie kardiowertera / defibrylatora

3) wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardio-

stymulatora) 4) chemioterapia lub radioterapia 5) terapia inter-

feronowa 6) dializoterapia 7) wertebroplastyka przy leczeniu 

naczyniaka kręgosłupa

Leczenie specjalistyczne:

Odpowiedzialność towarzystwa za wady
wrodzone: (pobyt w szpitalu, operacja, rekonwalescencja)



Do ubezpieczenia „Bezpieczna Przyszłość VIP”
można przystąpić do 55 roku życia.

Ubezpieczonym w polisie VIP może stać się osoba prowadząca 

działalność gospodarczą, będąca udziałowcem spółki cywilnej lub 

jawnej, osoba wykonująca wolny zawód.

Warunkiem przystąpienia do grupy
Jest spełnienie poniższych warunków:

I.

V.

VI.

Nieprzebywanie w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym 
i innej podobnej placówce.

II.
 
 

r

Oświadczenie, iż nie posiada się orzeczenia o niezdolności do pracy,
służby, nie posiada się uprawnienia do otrzymywania świadczenia
ehabilitacyjnego, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

III. 

 

IV. 
 

 

Oświadczenie, iż w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania niniejszej 
deklaracji nie chorowałem/łam , nie choruję, ani też nie jestem w trakcie 
diagnostyki objawów chorobowych wymienionych jednostek: nowo-
twór, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przejściowe niedokrwie-
nie mózgu, niewydolność wątroby, choroba psychiczna, zaburzenie 
psychiczne, zaburzenie nerwicowe, uzależnienie (od alkoholu, narkoty-
ków, leków).

Opłacenie pierwszej składki za dwa miesiące z góry, kolejne wpłaty:
do 5-go dnia  każdego miesiąca.

Nieprzebywanie obecnie oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty 
podpisywania niniejszej deklaracji na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 
kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy /
dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, 
skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka 
robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie 
(np. dziecko, małżonka).



KARENCJE DLA OSÓB NOWOPRZYJĘTYCH

10 m-cy – urodzenie dziecka
6 m-cy – zgony, osierocenie
6 m-cy – poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne,
     niezdolność do samodzielnej egzystencji
6 m-cy – operacje
3 m-ce – świadczenie szpitalne spowodowane chorobą

Uwaga! Osoby przechodzące z innego ubezpieczenia grupowego  - 
karencje na zasadzie różnicy świadczeń (po uprzednim wypowiedzeniu 
wcześniejszego ubezpieczenia grupowego). Przy braku wypowiedzenia - 
karencje pełne.

WYŁĄCZENIA ZAWODÓW:

górnik • konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy • ochroniarz
z pozwoleniem na broń • elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V • 
kaskader • pirotechnik • korespondent wojenny • żołnierz zawodowy • strażak; 
policjant • marynarz • ratownik • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu • Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego • Centralnego Biura Śledczego • Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego • treser zwierząt niebezpiecznych • opiekun zwierząt
w zoo lub cyrku • akrobata; artysta cyrkowy • sportowiec zawodowy •  osoba 
wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, 
pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach 
powyżej 10 metrów • pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwo-
palnych • pracownik rybołóstwa dalekomorskiego • personel samolotów.



ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA:

 Zgłoszenie roszczenia można dokonać drogą elektroniczną,
 poprzez stronę internetową ubezpieczyciela:
 www.warta.pl/zgloszenie-szkody

 

Rezygnacja z ubezpieczenia GRUPA OTWARTA ADVISER - TUnŻ Warta 
S.A. z minimum miesięcznym okresem wypowiedzenia, po uprzednim 
pisemnym poinformowaniu Agencji ADVISER.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 
Kodeksu cywilnego. W ubezpieczeniu „Bezpieczna Przyszłość” Ubezpieczycielem jest TUnŻ 
Warta S.A.  Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz zasady działania produktu określone 
są w OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS dostępnych 
na stronie Warta.pl                    

SKARGI I REKLAMACJE

mogą być zgłaszane:

w formie pisemnej na adres:

TUiR Warta S.A.

skr. poczt. 1013

00-950 Warszawa

telefonicznie pod numerem:

502 308 308

w formie elektronicznej

za pomocą formularza

dostępnego na stronie:

www.warta.pl/reklamacje
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