
Co daje NNW w zależności od wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia:
wypłata przy wybranych sumach ubezpieczenia 

Procent 
uszczerbku na zdrowiu

20 000 zł 10 000 zł

złamanie nosa 4 % 800 zł 400 zł

złamanie zęba stałego (za każdy ząb) 1 % 200 zł 100 zł

złamanie palca (za każdy palec) 1,5 % 300 zł 150 zł

złamanie kończyny dolnej (bez palców) 5 % 1000 zł 500 zł

zwichnięcie/skręcenie stawu skokowego 2,6 % 520 zł 260 zł

zwichnięcie/skręcenie stawu kolanowego 4 % 800 zł 400 zł

Składka: 
Stały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć w wyniku NNW

20 000 zł 10 000 zł

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych

3 000 zł 2 500 zł

Zasiłek dzienny 40 zł/ dzień 20 zł/ dzień

Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/ dzień 20 zł/ dzień

Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł 2 000 zł

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 15 000 zł

Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 20 000 zł

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta,
ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego
uszczerbku na zdrowiu

200 zł 100 zł

Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł

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

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł

Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł

Assistance  

Składka:
Żłobek / przedszkole: 
Szkoła podstawowa: 

Liceum/ technikum/szkoła zawodowa/ szkoła policealna:
Szkoła wyższa: 

Pozostałe: 

72 zł
79 zł
76 zł
68 zł
79 zł

36 zł
42 zł
40 zł
35 zł
42 zł

Niniejszym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie pierwszeństwo mają postanowienia wynikające z obowiązujących w 
TUiR WARTA S.A. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Uprzejmie informujemy, że ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej www.warta.pl.

Obowiązek informacyjny.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków, do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z 
przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty 
podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem. Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach
przetwarzania danych przez Wartę, znajdują się na banerze informacyjnym u agenta, a także na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl.
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