
Ochrona dla ucznia
w szkole i poza nią

Promocja

MATERIAŁ 
MARKETINGOWY

Ochrona 24/7 
w Polsce i na świecie

Pomoc assistance 
aż do 10 000 zł

Każdy rodzaj sportu 
w zakresie ochrony

Koszty leczenia NNW 
w każdej polisie

Kup łatwo i wygodnie w odpowiednim dla siebie momencie. 
Wybierz swój wariant ubezpieczenia, skorzystaj z poniższego kodu rabatowego i kup taniej na warta.pl

Kod rabatowy:  Kup taniej

Ubezpieczenie Warta Twoje NNW– pakiet dla Ucznia
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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.

http://www.warta.pl/
http://www.warta.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/wybor-placowki


Ochrona dla ucznia
w szkole i poza nią
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MATERIAŁ 
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Ochrona 24/7 
w Polsce i na świecie

Pomoc assistance 
aż do 10 000 zł

Każdy rodzaj sportu 
w zakresie ochrony

Koszty leczenia NNW 
w każdej polisie

Kup łatwo i wygodnie w odpowiednim dla siebie momencie. 
Wybierz swój wariant ubezpieczenia, skorzystaj z poniższego kodu rabatowego i kup taniej na warta.pl

Kod rabatowy:  Kup taniej

Ubezpieczenie Warta Twoje NNW– pakiet dla Ucznia
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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.

http://www.warta.pl/
http://www.warta.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/wybor-placowki


WARTA TWOJE NNW

Warta Twoje NNW – pakiet dla Ucznia to nowoczesna ochrona dzieci, młodzieży szkolnej i studentów do 26. roku życia. 
Pełny zakres ochrony i wszystko w podstawie gwarantuje spokój i bezpieczeństwo przez 12 dowolnych miesięcy.

•   Możliwość indywidualnego wyboru okresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia od której uzależniona jest składka. 
•   Pełny zakres ochrony w podstawie bez konieczności dokupywania poszczególnych elementów.
•   Ochrona NNW przez 24/7 przez 12 miesięcy w Polsce i na świecie.
•   Ochrona podczas wszystkich aktywności, uprawiania sportów i we wszystkich sytuacjach życiowych.
•   Ochrona podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) niezależnie  

od miejsca ich uprawiania – w szkołach, przedszkolach, na uczelniach, w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach,  
zawodach sportowych).

•  Możliwość rozszerzenia umowy o OC w życiu prywatnym (dot. studentów) – SU 20 000 zł, ze składką dodatkową 20 zł.

Składki przy maksymalnej sumie ubezpieczenia 50 000 zł

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Warianty cenowe uzależnione od rodzaju placówki

żłobek/
przedszkole

szkoła 
podstawowa szkoła średnia szkoła wyższa/ 

policealna

Roczna składka od osoby 176 zł 196 zł 186 zł 167 zł

Roczna składka od osoby  
(przy grupie 10 osób)

Taniej przy  
ubezpieczeniu grupy 155,10 zł 171,40 zł 163,20 zł 146,90 zł

1. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW), W TYM:

stały uszczerbek na zdrowiu 500 zł za 1% uszczerbku

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 75 000 zł

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki szkolnej 100 000 zł

naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł

pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy 
niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu 500 zł

zasiłek dzienny 600 zł

koszty leczenia NNW w RP:
•   leczenie szpitalne
•   leczenie ambulatoryjne

10 000 zł
2 500 zł

pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych  
(dot. dzieci w wieku do 18 r.ż.) 500 zł

dzienne świadczenie szpitalne 60 zł dziennie

2.  ŚWIADCZENIA NIEZWIĄZANE Z NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM, W TYM:

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł

śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł

pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
(w tym również w przypadku zachorowania na COVID-19) 200 zł

śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł

3.  USŁUGI ASSISTANCE (ORGANIZACJA POMOCY), W TYM:  
wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostawa sprzętu 
rehabilitacyjnego, konsultacja medyczna/infolinia, wizyta u psychologa

10 000 zł

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.

Pakiet dla Ucznia
z sumą aż 50 tys. zł
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WARTA TWOJE NNW

Warta Twoje NNW – Pakiet dla Ucznia to nowoczesna ochrona dzieci, młodzieży szkolnej i studentów do 26. roku życia (w tym również 
dzieci z Ukrainy uczęszczające do przedszkola w Polsce). 
Pełny zakres ochrony i wszystko w podstawie gwarantuje spokój i bezpieczeństwo przez 12 dowolnych miesięcy.

•   Możliwość indywidualnego wyboru okresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia od której uzależniona jest składka, pełny zakres ochrony 
w podstawie bez konieczności dokupywania poszczególnych elementów.

•   Ochrona NNW przez 24/7 przez 12 miesięcy w Polsce i na świecie.
•   Ochrona dziecka w szkole i poza nią, podczas wszystkich aktywności, uprawiania sportów i we wszystkich sytuacjach życiowych.
•   Ochrona podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) zarówno 

w przedszkolu jak i poza nim – w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych).

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Warianty cenowe uzależnione od sumy ubezpieczenia

Roczna składka od osoby, bez kodu rabatowego 10% 42 zł 80 zł 119 zł 196 zł

Roczna składka od osoby, z kodem rabatowym 10% 36 zł 72 zł 106 zł 176 zł

1. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW), W TYM: 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

stały uszczerbek na zdrowiu 100 zł za 1% 
uszczerbku

200 zł za 1% 
uszczerbku

300 zł za 1% 
uszczerbku

500 zł za 1% 
uszczerbku

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 15 000 zł 30 000 zł 45 000 zł 75 000 zł

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
szkolnej 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł

naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych 2 500 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy 
niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu 100 zł 200 zł 300 zł 500 zł

zasiłek dzienny 20 zł dziennie 40 zł dziennie 60 zł dziennie 60 zł dziennie

koszty leczenia NNW w RP:
•   leczenie szpitalne
•   leczenie ambulatoryjne

2 000 zł 
500 zł

4 000 zł
1 000 zł

6 000 zł
1 500 zł

10 000 zł
2 500 zł

dzienne świadczenie szpitalne 20 zł dziennie 40 zł dziennie 60 zł dziennie 60 zł dziennie

pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

2.  ŚWIADCZENIA NIEZWIĄZANE Z NIESZCZĘŚLIWYM 
WYPADKIEM, W TYM:

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
(w tym również w przypadku zachorowania na COVID-19) 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

3.  USŁUGI ASSISTANCE (ORGANIZACJA POMOCY), W TYM:  
wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostawa 
sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacja medyczna/infolinia, 
wizyta u psychologa, korepetycje z wybranych przedmiotów

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Pakiet dla Ucznia
Przedszkole
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Kup 10% taniej na warta.pl z kodem

PROMOCJA

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.

https://www.warta.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/wybor-placowki


WARTA TWOJE NNW

Warta Twoje NNW – Pakiet dla Ucznia to nowoczesna ochrona dzieci, młodzieży szkolnej i studentów do 26. roku życia (w tym również 
dzieci i młodzież z Ukrainy uczące się w Polsce).
Pełny zakres ochrony i wszystko w podstawie gwarantuje spokój i bezpieczeństwo przez 12 dowolnych miesięcy.

•   Możliwość indywidualnego wyboru okresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia od której uzależniona jest składka, pełny zakres ochrony 
w podstawie bez konieczności dokupywania poszczególnych elementów.

•   Ochrona NNW przez 24/7 przez 12 miesięcy w Polsce i na świecie.
•   Ochrona dziecka w szkole i poza nią, podczas wszystkich aktywności, uprawiania sportów i we wszystkich sytuacjach życiowych.
•   Ochrona podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) zarówno 

w szkole, jak i poza szkołą – w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych).

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Warianty cenowe uzależnione od sumy ubezpieczenia

Roczna składka od osoby, bez kodu rabatowego 10% 46 zł 88 zł 131 zł 216 zł

Roczna składka od osoby, z kodem rabatowym 10% 42 zł 79 zł 118 zł 196 zł

1. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW), W TYM: 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

stały uszczerbek na zdrowiu 100 zł za 1% 
uszczerbku

200 zł za 1% 
uszczerbku

300 zł za 1% 
uszczerbku

500 zł za 1% 
uszczerbku

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 15 000 zł 30 000 zł 45 000 zł 75 000 zł

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
szkolnej 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł

naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych 2 500 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy 
niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu 100 zł 200 zł 300 zł 500 zł

zasiłek dzienny 20 zł dziennie 40 zł dziennie 60 zł dziennie 60 zł dziennie

koszty leczenia NNW w RP:
•   leczenie szpitalne
•   leczenie ambulatoryjne

2 000 zł 
500 zł

4 000 zł
1 000 zł

6 000 zł
1 500 zł

10 000 zł
2 500 zł

dzienne świadczenie szpitalne 20 zł dziennie 40 zł dziennie 60 zł dziennie 60 zł dziennie

pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

2.  ŚWIADCZENIA NIEZWIĄZANE Z NIESZCZĘŚLIWYM 
WYPADKIEM, W TYM:

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
(w tym również w przypadku zachorowania na COVID-19) 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

3.  USŁUGI ASSISTANCE (ORGANIZACJA POMOCY), W TYM:  
wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostawa 
sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacja medyczna/infolinia, 
wizyta u psychologa, korepetycje z wybranych przedmiotów

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Pakiet dla Ucznia
Szkoła podstawowa
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Kup 10% taniej na warta.pl z kodem

PROMOCJA

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.

https://www.warta.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/wybor-placowki


WARTA TWOJE NNW

Warta Twoje NNW – Pakiet dla Ucznia to nowoczesna ochrona dzieci, młodzieży szkolnej i studentów do 26. roku życia (w tym również 
dzieci i młodzież z Ukrainy uczące się w Polsce). 
Pełny zakres ochrony i wszystko w podstawie gwarantuje spokój i bezpieczeństwo przez 12 dowolnych miesięcy.

•   Możliwość indywidualnego wyboru okresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia od której uzależniona jest składka, pełny zakres ochrony 
w podstawie bez konieczności dokupywania poszczególnych elementów.

•   Ochrona NNW przez 24/7 przez 12 miesięcy w Polsce i na świecie.
•   Ochrona dziecka w szkole i poza nią, podczas wszystkich aktywności, uprawiania sportów i we wszystkich sytuacjach życiowych.
•   Ochrona podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) zarówno 

w szkole, jak i poza szkołą – w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych).

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Warianty cenowe uzależnione od sumy ubezpieczenia

Roczna składka od osoby, bez kodu rabatowego 10% 44 zł 85 zł 125 zł 206 zł

Roczna składka od osoby, z kodem rabatowym 10% 40 zł 76 zł 113 zł 186 zł

1. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW), W TYM: 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

stały uszczerbek na zdrowiu 100 zł za 1% 
uszczerbku

200 zł za 1% 
uszczerbku

300 zł za 1% 
uszczerbku

500 zł za 1% 
uszczerbku

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 15 000 zł 30 000 zł 45 000 zł 75 000 zł

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
szkolnej 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł

naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych 2 500 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy 
niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu 100 zł 200 zł 300 zł 500 zł

zasiłek dzienny 20 zł dziennie 40 zł dziennie 60 zł dziennie 60 zł dziennie

koszty leczenia NNW w RP:
•   leczenie szpitalne
•   leczenie ambulatoryjne

2 000 zł 
500 zł

4 000 zł
1 000 zł

6 000 zł
1 500 zł

10 000 zł
2 500 zł

dzienne świadczenie szpitalne 20 zł dziennie 40 zł dziennie 60 zł dziennie 60 zł dziennie

pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

2.  ŚWIADCZENIA NIEZWIĄZANE Z NIESZCZĘŚLIWYM 
WYPADKIEM, W TYM:

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
(w tym również w przypadku zachorowania na COVID-19) 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

3.  USŁUGI ASSISTANCE (ORGANIZACJA POMOCY), W TYM:  
wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostawa 
sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacja medyczna/infolinia, 
wizyta u psychologa, korepetycje z wybranych przedmiotów

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Pakiet dla Ucznia
Szkoła średnia
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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.

Kup 10% taniej na warta.pl z kodem

PROMOCJA

https://www.warta.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/wybor-placowki


WARTA TWOJE NNW

Warta Twoje NNW – Pakiet dla Ucznia to nowoczesna ochrona dzieci, młodzieży szkolnej i studentów do 26. roku życia (w tym również 
młodzież z Ukrainy ucząca się w Polsce). 
Pełny zakres ochrony i wszystko w podstawie gwarantuje spokój i bezpieczeństwo przez 12 dowolnych miesięcy.

•   Możliwość indywidualnego wyboru okresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia od której uzależniona jest składka, pełny zakres ochrony 
w podstawie bez konieczności dokupywania poszczególnych elementów.

•   Ochrona NNW przez 24/7 przez 12 miesięcy w Polsce i na świecie.
•   Ochrona studenta na uczelni i poza nią, podczas wszystkich aktywności, uprawiania sportów i we wszystkich sytuacjach życiowych.
•   Ochrona podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) zarówno  

na uczelni, jak i poza nią – w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych).

Możliwość rozszerzenia umowy o OC w życiu prywatnym – SU 20 000 zł, ze składką dodatkową 20 zł.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Warianty cenowe uzależnione od sumy ubezpieczenia

Roczna składka od osoby, bez kodu rabatowego 10% 39 zł 75 zł 112 zł 185 zł

Roczna składka od osoby, z kodem rabatowym 10% 35 zł 68 zł 101 zł 167 zł

1. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW), W TYM: 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

stały uszczerbek na zdrowiu 100 zł za 1% 
uszczerbku

200 zł za 1% 
uszczerbku

300 zł za 1% 
uszczerbku

500 zł za 1% 
uszczerbku

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 15 000 zł 30 000 zł 45 000 zł 75 000 zł

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 
szkolnej 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 100 000 zł

naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych 2 500 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy 
niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu 100 zł 200 zł 300 zł 500 zł

zasiłek dzienny 20 zł dziennie 40 zł dziennie 60 zł dziennie 60 zł dziennie

koszty leczenia NNW w RP:
•   leczenie szpitalne
•   leczenie ambulatoryjne

2 000 zł 
500 zł

4 000 zł
1 000 zł

6 000 zł
1 500 zł

10 000 zł
2 500 zł

dzienne świadczenie szpitalne 20 zł dziennie 40 zł dziennie 60 zł dziennie 60 zł dziennie

2.  ŚWIADCZENIA NIEZWIĄZANE Z NIESZCZĘŚLIWYM 
WYPADKIEM, W TYM:

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

pobyt w szpitalu w wyniku choroby  
(w tym również w przypadku zachorowania na COVID-19) 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

3.  USŁUGI ASSISTANCE (ORGANIZACJA POMOCY), W TYM:  
wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostawa 
sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacja medyczna/infolinia, 
wizyta u psychologa

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Pakiet dla Ucznia
Szkoła wyższa
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Kup 10% taniej na warta.pl z kodem

PROMOCJA

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.

https://www.warta.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/wybor-placowki
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