
Pakiet Pandemia
pokrycie kosztów leczenia w związku z nagłym 
zachorowaniem na COVID-19, w tym koszty testu 
oraz kwarantanny i/lub izolatorium do 5 000 zł na osobę.

Bezgotówkowa pomoc na miejscu 
w razie problemów ze zdrowiem wystarczy kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty, które zorganizuje niezbędną 
pomoc np: konsultację lub wizytę lekarską, transport medyczny, a także  tłumacza języka angielskiego w zakresie
koniecznym do realizacji pomocy medycznej. Koszty w większości przypadków są rozliczane w ramach polisy 
bezgotówkowo i klient nie musi uruchamiać swoich pieniędzy.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUiR „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia 
i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUiR „WARTA” S.A.

M/Ś-WT-PZG/0622

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta Travel nawet na 365 dni
dla osób pracujących za granicą – w pigułce 

Transport medyczny 
bez limitu
w ramach usług assistance.

Praktyczne 
opcje dodatkowe
możliwość rozszerzenia ochrony m.in. o: następstwa 
nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialność 
cywilną w życiu prywatnym (OC), ubezpieczenie bagażu, 
a także koszty kontynuacji leczenia powypadkowego 
w Polsce wraz z kosztami rehabilitacji, udział własny 
w wypożyczonym pojeździe, pakiet Bezpieczny Dom.  

100 000 zł
to maksymalna SU NNW na wypadek 
stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

2 mln zł
tyle wynosi maksymalna SU w przypadku 
kosztów leczenia.

Większość branż w podstawie 
tylko nieliczne branże, te bardziej niebezpieczne, wymagają rozszerzenia 
umowy o wykonywanie pracy za granicą. Są to wyłącznie branże: 
wydobywcza, metalowa, maszynowa, budownicza, stoczniowa, 
chemiczna, zbrojeniowa, paliwowa, hutnicza, energetyczna, drzewna 
(w tym wycinka drzew), transportowa (transport ciężarowy powyżej 3,5 
ton) oraz wszelkie prace na wysokości powyżej 5 metrów. Pozostałe prace 
są w zakresie podstawowym ubezpieczenia i nie wymagają dodatkowego 
rozszerzenia polisy (nie zaznaczamy rozszerzenia „wykonywanie pracy 
o zwiększonym ryzyku”).

Alkohol w zakresie 
ochrona działa także w przypadku zdarzeń, do których doszło 
pod wpływem alkoholu (nie dotyczy ochrony w ramach OC).

Następstwa chorób 
przewlekłych bez 
dodatkowej składki 

zdarzenia związane z zaostrzeniem oraz powikłaniem 
choroby przewlekłej są objęte ubezpieczeniem w zakresie 
podstawowym, bez pobierania dodatkowej składki.

Pakiet Asystent Domowy
pomoc po wypadku lub nagłym zachorowaniu za granicą 
i transporcie do Polski przez okres maks. 2 tyg., do 500 zł. 

Pakiet Żywioły
pomoc w razie zejścia lawiny, wybuchu wulkanu 
czy tsunami - do kwoty 5 000 zł.

Transport niemedyczny 
koszty dotarcia do placówki medycznej oraz do miejsca 
zakwaterowania po udzieleniu świadczeń medycznych
- do kwoty 500 zł.


