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POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA
MIESZKANIA LUB DOMU?

FACHOWA POMOC

Zatroszczymy się o Twój dom, mieszkanie oraz jego
wyposażenie w razie włamania czy zniszczeń
powstałych po zalaniu lub pożarze, a assistance
zapewni Ci fachową pomoc w trudnych sytuacjach.

„Pomożemy Ci w wyborze
polisy najlepiej dopasowanej
do Twoich potrzeb. Zapraszamy!”

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego. Warta dla Ciebie i Rodziny to produkt w formie
grupowego ubezpieczenia na życie, dostępny w placówkach TUiR „WARTA” S.A.
(występującego w roli Ubezpieczającego), przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A.
(występującego w roli Ubezpieczyciela). Szczegółowe informacje dotyczące
zakresu
ubezpieczenia,
wyłączenia
i
ograniczenia
odpowiedzialności
ubezpieczyciela, znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia,
dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

ŻYCIE
I OCHRONA
WARTA POSAG
INDYWIDUALNE
UBEZPIECZENIA POSAGOWE

CHCESZ UŁATWIĆ SWOJEMU DZIECKU
START W DOROSŁOŚĆ?

Warta Posag to ubezpieczenie kierowane do wszystkich, którzy
chcieliby zadbać o przyszłość swoich dzieci. Jest to nie tylko polisa
na życie, ale także specjalny program oszczędnościowy. Dzięki
niemu możesz systematycznie gromadzić kapitał z myślą
o przyszłych potrzebach dziecka, np. oszczędzać na studia
lub mieszkanie. Umowa zawierana jest na minimum 5 lat i może
trwać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.

IDEALNY POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA

CHCESZ ZABEZPIECZYĆ PRZYSZŁOŚĆ
SIOSTRZEŃCA CZY BRATANICY?

Nie musisz być ich prawnym opiekunem.
Nasze ubezpieczenie przeznaczone jest zarówno
dla rodziców, prawnych opiekunów dzieci,
jak i dla tych, którzy troszczą się o przyszłość
najbliższych. To idealny pomysł na prezent z okazji
chrztu czy urodzin dziecka.

ZAPEWNIAMY

◼W
 ypłatę zgromadzonych środków w chwili
osiągnięcia przez dziecko wieku określonego
w umowie.
◼ Przejęcie opłacania składek przez Wartę
do końca okresu ubezpieczenia w przypadku
śmierci osoby, która wykupiła ubezpieczenie.

CO MOŻESZ OTRZYMAĆ DODATKOWO?

Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może
skrócić okres trwania umowy w przypadku
zawarcia związku małżeńskiego, zostania
rodzicem lub rozpoczęcia nauki w szkole wyższej.

MOŻESZ ROZSZERZYĆ SWOJE UBEZPIECZENIE O:

◼ Rentę posagową – w razie śmierci
Ubezpieczonego rodzica/opiekuna
dzieci otrzymają świadczenie
w formie comiesięcznej renty.
◼ Świadczenie z tytułu powstania
inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku.
◼ Możliwość przejęcia opłacania składki
przez Wartę w przypadku całkowitego
inwalidztwa Ubezpieczonego.
◼ Dodatkowe świadczenie w razie śmierci
Ubezpieczonego w wyniku wypadku.
◼ Dzienne świadczenie szpitalne dziecka,
zapewniające wypłatę określonej kwoty
za każdy dzień pobytu w szpitalu,
związanego z chorobą lub wypadkiem.
◼ Poważne zachorowania dziecka –
gwarantujące pomoc finansową
w przypadku wystąpienia nagłej choroby.

„Szczęście syna jest dla mnie
najważniejsze. Dlatego pragnę
zabezpieczyć jego przyszłość.”

