
 
 
 

„WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY” – POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH  
Pakiet “WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY” to dodatkowe usługi, z których może skorzystać ubezpieczony pracownik, jego 

współmałżonek/partner oraz dzieci w przypadku nagłego zachorowania lub po nieszczęśliwym wypadku. Warta organizuje dane 

usługi I pokrywa ich koszt do uzgodnionych limitów. 

Całodobowa pomoc w ramach Pakietu “ WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY” 
Z usług assistance ubezpieczony może skorzystać  przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Centrum Operacyjne Warta jest stale otwarte I w 

każdej chwili możesz skorzystać z naszej pomocy. Potrzebna pilna pomoc? 

 

Zadzwoń do Centrum Operacyjnego WARTA  502 308 308 
 

 

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego w trakcie odpowiedzialności ubezpieczyciela polegającego na: 

• wystąpieniu nagłego zahorowania u ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka, 

• doznaniu przez ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecko obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

• narodzin dziecka, 

• wystąpieniu trudnej losowej sytuacji u ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka 

UWAGA : usługi nie są świadczone w przypadku wydarzeń związanych z korronawirusem I są świadczone tylko w Polsce.                                                             

(w takie sytuacji dostępna  jest teleporada z lekarzem) 

 

Wyżej wymienione zdarzenie ubezpieczeniowe musi zaistnieć w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

 

 

CAŁODOBOWA POMOC CZYLI „WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY" DLA 

PRACOWNIKÓW, MAŁŻONKA/PARTNERA, PEŁNOLETNICH DZIECI 
 

WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY 

Zakres świadczeń 
Limit kwotowy/ ilościowy  
w ciągu roku polisowego 

Nagłe 
zachorowanie 

Obrażenia 
ciała  

w wyniku 
wypadku 

Uprawniony do 
świadczenia 

Transport medyczny polegający na organizacji i pokryciu 
kosztów: 
a) transportu medycznego do placówki medycznej 
b) transportu medycznego z placówki medycznej  
do innej placówki medycznej 
c) transportu medycznego z placówki medycznej  

do miejsca pobytu 

Usługi wymienione w pkt  
a)-c) są świadczone do 

łącznej kwoty 1 000 zł na 
jedno zdarzenie i w 

odniesieniu do maks. 5 
zdarzeń 

TAK TAK 
ubezpieczony, 

małżonek lub partner, 
dziecko 

Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków 
Maks. 250 zł na jedno 

zdarzenie 
TAK TAK 

ubezpieczony, 
małżonek lub partner, 

dziecko 

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji 
Maks. 

700 zł na jedno zdarzenie 
TAK TAK 

ubezpieczony, 
małżonek 

lub partner, dziecko 

Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego dostawa 

 
Dostarczenie: Maks.  

500 zł na jedno zdarzenie 
Wypożyczenie/zakup: Maks.  

700 zł na jedno zdarzenie 
 

TAK TAK 
ubezpieczony, 

małżonek 
lub partner, dziecko 

Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej lub 
pielęgniarskiej po hospitalizacji 

 
Hospitalizacja min 7 dni: 

maks. 5 dni do łącznej kwoty 
500 zł  

na jedno zdarzenie 
Hospitalizacja min 5 dni 

(medycznie uzasadniona 
konieczność pomocy 

pielęgniarskiej) : maks. 5 dni 
do łącznej kwoty 1500 zł  

na jedno zdarzenie 
 

TAK TAK 
ubezpieczony, 

małżonek lub partner 

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej 500 zł na jedno zdarzenie NIE TAK 
ubezpieczony, 

małżonek lub partner 

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej 500 zł na jedno zdarzenie NIE TAK 
ubezpieczony, 

małżonek lub partner 

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa  
w trudnej sytuacji losowej: 
▪ zgon dziecka 
▪ zgon małżonka lub partnera 
▪ zgon rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka 
lub partnera 
▪ urodzenie martwego dziecka 
▪ poronienie 

500 zł na jedno zdarzenie NIE NIE 
ubezpieczony, 

małżonek lub partner, 
dziecko 

WAŻNE! 



 
 
 

 
 

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna dziecka  
w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym 

 
Maks. 1 zdarzenie  
do kwoty 1 000 zł 

 

TAK TAK 
ubezpieczony, 

małżonek lub partner 

Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/ 
osobami niesamodzielnymi 

 
Maks. do kwoty 500 zł na 

jedno zdarzenie (w przypadku 
przewozu osoby 

wyznaczonej) albo do kwoty 
150 zł/dzień na jedno 

zdarzenie w przypadku 
organizacji opieki w miejscu 

pobytu; maks. 5  dni  
 

TAK TAK 
ubezpieczony, 

małżonek 
lub partner 

Organizacja i pokrycie kosztów  przejazdu dzieci / osób 
niesamodzielnych do osoby uprawnionej do opieki  

 
Maks. do 3 dni, do kwoty 150 
zł/dzień na jedno zdarzenie  
i w odniesieniu do maks. 2 

zdarzeń oraz kosztów zakupu 
biletów autobusowych lub 

kolejowych do kwoty 200 zł 
na jedno zdarzenie  

i w odniesieniu  
do maks. 2 zdarzeń 

 

TAK TAK 
ubezpieczony, 

małżonek 
lub partner 

Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji 

 
Maks. 2 zdarzenia do kwoty 
400 zł na jedno zdarzenie 

 

TAK TAK dziecko 

Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry  

 
Maks. 2 razy w roku 

polisowym 500 zł na jedno 
zdarzenie 

 

TAK NIE dziecko 

Zdrowotne usługi informacyjne: 
▪ informowanie o państwowych i prywatnych placówkach 
służby zdrowia w razie choroby lub wypadku, 
▪ informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, 
interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania 
ich w czasie ciąży itp., 
▪ informowanie o placówkach prowadzących zabiegi 
rehabilitacyjne, 
▪ informowanie o placówkach handlowych oferujących 
sprzęt rehabilitacyjny, 
▪ udzielenie informacji medycznych, w tym informacji o 
tym, jak należy przygotowywać się do zabiegów lub badań 
medycznych, 
▪ udzielenie informacji o dietach, zdrowym żywieniu, 
▪ udzielenie informacji o domach pomocy społecznej, 
hospicjum, 
▪ udzielenie informacji o aptekach czynnych przez całą 
dobę, 
▪ dostęp do infolinii medycznej, polegający na 
telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym centrum 
operacyjnego. Informacje nie mają charakteru 
diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane 
jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza 
uprawnionego lub ubezpieczyciela 

Bez limitu 
ubezpieczony, 

małżonek lub partner, 
dziecko 

Infolinia „baby assistance": 
▪ objawach ciąży 
▪ badaniach prenatalnych 
▪ wskazówkach w zakresie przygotowania się do porodu 
▪ szkołach rodzenia 
▪ pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie 
▪ karmieniu i pielęgnacji noworodka 
▪ obowiązkowych szczepieniach dzieci 

Bez limitu 
ubezpieczony, 

małżonek lub partner, 
dziecko 

 

 
 
 
 
 
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Produkt został przygotowany przez 
TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, 
znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES PLUS dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ 
„WARTA” S.A. lub w umowie ubezpieczenia lub w dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia.  
 

http://www.warta.pl/

