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USŁUGI ASSISTANCE

Zapewnienie telefonicznego dostępu do lekarza 24/7

Zapewnienie transportu ubezpieczonego do kraju, 
m.in. po zakończonym leczeniu

Zorganizowanie wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do domu 
w przypadku zdarzeń losowych

Zorganizowanie poszukiwania i ratownictwa

Zorganizowanie powrotu do kraju osób bliskich ubezpieczonego

Zorganizowanie kontynuacji podróży po zakończonym leczeniu ubezpieczonego

Zorganizowanie zastępczego kierowcy, gdy sam ubezpieczony 
nie może prowadzić pojazdu

Zorganizowanie odwiedzin ubezpieczonego przez osobę bliską

Zorganizowanie opieki nad nieletnimi dziećmi

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48h bez dodatkowych kosztów

Zapewnienie zakwaterowania na czas rekonwalescencji

Zapewnienie pomocy tłumacza

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.

WSZYSTKIE USŁUGI ASSISTANCE SĄ BEZPŁATNE  
W RAMACH WYKUPIONEJ POLISY

WYJEŻDŻASZ? POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA
MIESZKANIA LUB DOMU?

POTRZEBUJESZ POMOCY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

www.warta.pl

Infolinia: 502 308 308 
opłata według taryfy operatora

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.

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

KARTA EKUZ NIE WYSTARCZY! 
Karta EKUZ jest honorowana jedynie w krajach UE/EFTA. W wielu 
miejscowościach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie 
i nie honorują karty EKUZ. Ubezpieczenie WARTA TRAVEL zapewni 
Ci kompleksową ochronę we wszystkich dostępnych placówkach 
medycznych, również prywatnych.

CO ZYSKUJESZ Z POLISĄ WARTA TRAVEL CO ZYSKUJESZ Z POLISĄ WARTA TRAVEL 
EKUZ NIE ZASTĄPI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO 
– SPRAWDŹ RÓŻNICE!

PEŁNA OCHRONA NA CAŁYM ŚWIECIE
Ubezpieczenie WARTA TRAVEL zapewni Ci komfort 
beztroskiego podróżowania. Polisa jest ważna podczas 
podróży zagranicznych na całym świecie. 

WYSOKIE SUMY UBEZPIECZENIA 
KOSZTÓW LECZENIA
Gwarantujemy organizację i pokrycie kosztów leczenia 
w przypadku nagłego zachorowania, następstw choroby 
przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku nawet do sumy  
1 000 000 zł.

TRANSPORT DO POLSKI 
BEZ LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA 
Zapewnimy bezpieczny transport do kraju po wypadku 
czy leczeniu za granicą – bez żadnych ograniczeń 
kwotowych.

BEZGOTÓWKOWA LIKWIDACJA 
SZKÓD ZA GRANICĄ
Nie musisz uruchamiać swoich środków płatniczych 
za leczenie nagłych zachorowań, następstw chorób 
przewlekłych, czy nieszczęśliwych wypadków wystarczy 
jeden telefon do Centrum Obsługi Klienta.

BOGATY WYBÓR USŁUG 
ASSISTANCE ZA GRANICĄ
Wszystkie usługi assistance dostępne są w zakresie 
podstawowym bez dodatkowej składki.

SZEROKI ZAKRES OCHRONY 
Już w standardowym ubezpieczeniu zyskujesz bardzo 
szeroki zakres ochrony. Na przykład następstwa aktów 
terrorystycznych są zawarte w zakresie podstawowym 
bez konieczności podwyższania składki.   

ZAWSZE PO POLSKU
W trudnych chwilach pomoc wezwiesz po polsku.  
Nasz operator assistance gwarantuje pomoc w języku 
polskim 24h/365 dni w roku na całym świecie.

ZASKAKUJĄCY PAKIET KORZYŚCI DLA 
NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW
Rozszerzając polisę o sporty zimowe oraz dokupując 
ubezpieczenie bagażu podróżnego i OC, zapewniamy 
zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/
snowboardowego oraz zwrot kosztów karnetu, a także 
odpowiadamy za szkody spowodowane przez Ciebie  
w wypożyczonym sprzęcie.

Wyłącznie placówki służby zdrowia, 
mające umowy z odpowiednikiem 
polskiego NFZ

Wszystkie placówki medyczne 
– zarówno publiczne, jak i prywatne

Za świadczenia płaci się w taki sam 
sposób, jaki obowiązuje obywateli 
danego kraju UE – obowiązuje zasada 
częściowego pokrywania kosztów 
związanych z leczeniem przez pacjenta 
– NFZ tego nie zrefunduje!

Za leczenie nie ponosi się 
żadnych dodatkowych kosztów 
– odpowiedzialność Warty 
nawet do 1 000 000 zł!

Brak pokrycia kosztów 
poszukiwania i ratownictwa

Koszty poszukiwania i ratownictwa 
bez żadnych dodatkowych opłat

Brak pokrycia kosztów 
transportu do kraju

Warta pokrywa koszty transportu 
bez ograniczeń kosztowych

Brak usług assistance

Szeroki zakres usług assistance, 
np. zapewnienie opieki nad dziećmi, 
pomoc tłumacza czy przedłużenie 
ochrony o 48 godziny za granicą i wiele 
innych!

Brak dodatkowych ubezpieczeń

Dodatkowo: NNW, OC w życiu 
prywatnym, bagaż podróżny,  
a w nim sprzęt sportowy, kontynuacja 
leczenia powypadkowego w RP, koszty 
odwołania podróży, zniesienie udziału 
własnego w wynajętym samochodzie

EKUZ WARTA TRAVEL 

sprawdzoną i wygodną ochronę”.
czasu na wszystko, dlatego wybraliśmy
„Zwykle przed wyjazdem jest mało 

mogę liczyć na pewną pomoc”.
pewność, że w razie kłopotów
„Gdy podróżuję, chcę mieć
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