
GRUPA OTWARTA WDCiR 
 

UBEZPIECZONYM i UBEZPIECZAJĄCYM jest osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia 

 nie objęta w dniu zawarcia na jej rzecz umowy ubezpieczenia, ochroną z tytułu ubezpieczenia „WARTA DLA CIEBIE I 
RODZINY”  

 nie posiadającą orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub 
orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa   

 w dacie podpisywania deklaracji uczestnictwa/zmiany nie przebywa oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty 
podpisywania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni,  

 nie przebywa w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce, 
WIEK  

 przystąpienia- ukończony 18 r. ż. i nie ukończony 66 r. ż. ( ochrona trwa do najbliższej rocznicy Polisy po 
skończeniu 70 r. ż. ) 

1. Twoje Życie, Twoje Życie VIP, Twoje Życie Plus 
2. Twoje Życie i Zdrowie, Twoje Życie i Zdrowie Plus 
3. Życie Rodziny, Życie Rodziny Plus, Życie Rodziny Premium, Życie Rodziny VIP 
4. Życie i Zdrowie Rodziny, Życie i Zdrowie Rodziny Plus, Życie i Zdrowie Rodziny Premium, Życie i Zdrowie Rodziny 

VIP 
5. Życie i Zdrowie Rodzica z Dzieckiem 
6. Życie i Zdrowie we Dwoje 

 Ukończony 55 r. ż i nie ukończony 66   r. ż. ( ochrona trwa do najbliższej rocznicy Polisy po skończeniu 80 r. ż. ) 

      1.    Twoje Życie 55+ ( dla osób ubezpieczonych w  WDCiR ) 

 Ukończony 66 r. ż. I nie ukończony 80 r. ż. ( ochrona trwa do najbliższej rocznicy Polisy po skończeniu 80 r. ż. ) 

1. Twoje Życie 55+ (tylko osoby poprzednio ubezpieczone w IK bądź polisie grupowej- 
Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez osobę miedzy 66 r. ż. a 80 r. ż.- dotyczy tylko osób, które w dniu zawarcia 

umowy ubezpieczenia: 

 objęte były ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo w ramach umowy 
indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie, poza WDCiR 2.  

 złożyły oświadczenie o rezygnacji bądź wypowiedzeniu umowy z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia 
 

Rozwiązanie Umowy: 

 Ubezpieczający może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w ciągu 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy- W takim 
wypadku wypowiedzenie wywołuje skutek z dniem doręczenia wypowiedzenia- przysługuje zwrot składki za 
niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

 Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana przez ubezpieczającego w każdym czasie, na piśmie ze 
skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym ubezpieczyciel otrzymał pisemne zawiadomienie- składka za ten 
miesiąc musi zostać opłacona. 
 

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA: 
Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia następnego miesiąca po złożeniu deklaracji do ubezpieczyciela 

pod warunkiem:   

 wystawienia Wniosko/  Polisy i po podpisaniu przez Ubezpieczającego przekazaniu go Ubezpieczającemu  oraz do TUnŻ 
WARTA SA 

SKŁADKI: 

 opłacenie pierwszej składki w pełnej wysokości  do 14 dnia pierwszego miesiąca trwania okresu ubezpieczenia 

(poprzez opłacenie składki rozumiemy zaksięgowanie jej na rachunku TUnŻ WARTA SA.) 

Jeśli składka w tym terminie nie wpłynie na rachunek TUnŻ WARTA SA umowę uważa się za nie zawartą- po tym 
terminie sms o anulowaniu umowy do klienta. 

 Każdą kolejna składkę Klient zobowiązany jest zapłacić w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 
miesiąc za który składka jest należna. 

- 6 danego miesiąca za który należna jest składka- sms do Klienta 

- 8 danego miesiąca za który jest należna składka- monit do Klienta 

- ostatniego dnia miesiąca z który jest należna składka-umowa zostanie rozwiązana 

Konieczność opłacenia składki za udzielany okres ochrony. 

KONTYNYNUACJA 

Możliwość dożywotniego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie EKSTRAKONTYNUACJI PLUS od 

najbliższej rocznicy Polisy,  po skończeniu przez Ubezpieczonego 70 r. ż.- Kontynuacja EBP  lub 80 r. ż. Kontynuacja  Twoje 
Życie 80+ 

 
KARENCJE 

 6 miesięcy na ryzyka: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, 

zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica 
małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej 
egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego)  

 10 miesięcy na ryzyka: urodzenie dziecka oraz urodzenie dziecka z wadą wrodzoną, urodzenie się wnuka. 
 3 miesiące karencji na ryzyka: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego 

świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt 
w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia 
szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencja dziecka. 



 6 miesięcy karencji w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u 

małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania 
 Karencje nie dotyczą świadczenia z tytułu NW. 
 Zaliczenie okresu opłacania składek z ubezpieczenia grupowego oraz indywidualnej kontynuacji 

zawartego w TUnŻ WARTA SA  oraz w innym Towarzystwa Ubezpieczeniowym- wypłata świadczenia w 
niższej wysokości z porównania wysokości świadczeń w okresie karencji, poza dziennym świadczeniem 
szpitalnym i dziennym świadczeniem szpitalnym plus- świadczenia do wypłaty w wysokości z wybranego 
wariantu. 

Wyłączenia zależne od danych ryzyk dodatkowych: 
Sporty 

wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem niebezpiecznych sportów uprawiania przez ubezpieczonego, małżonka lub partnera, 
rodzica, rodzica małżonka lub partnera, dziecko, niebezpiecznych sportów:  

 

 nurkowanie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, 
lotnictwo (pilotaż: sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, 
motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, 
sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie.  

Zawody 

wykonywaniem jednego z poniżej wymienionych zawodów lub czynności:  
 

 górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy 
napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, 
ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego,                   
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, 
artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod 
ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik 
używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów. 

Wyłączenia dotyczą tylko zdarzeń związanych z wykonywaniem zawodu- ochrona jest zachowana w życiu prywatnym.  
 
Katalog  Poważnych Zachorowań Ubezpieczonego, Współmałżonka, Partnera – 44 jednostki chorobowe: 
 

1)nowotwór (guz) złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 5) niewydolność nerek, 
6) przeszczepianie narządów, 7) paraliż, 8) utrata kończyn, 9) utrata wzroku, 10) utrata słuchu, 11) utrata mowy, 12) ciężkie 
oparzenia, 13) łagodny nowotwór mózgu, 14) śpiączka, 15) operacja aorty, 16) choroba Alzheimera, 17) schyłkowa niewydolność 
wątroby, 18) operacja zastawek serca,19) stwardnienie rozsiane, 20) choroba Parkinsona, 21) anemia aplastyczna, 22) zapalenie 
mózgu, 23) schyłkowa niewydolność oddechowa, 24) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 25) choroba Creutzfeldta - Jakoba, 
26) zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności 
(w wyniku transfuzji krwi), 27) zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru 
Odporności (w związku z wykonywanym zawodem), 28) bąblowiec mózgu, 29) zgorzel gazowa, 30) masywny zator tętnicy płucnej 
leczony operacyjnie, 31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, 32) ropień mózgu, 33) sepsa, 34) przewlekłe zapalenie 
wątroby typu B, 35) przewlekłe zapalenie wątroby typu C, 36) borelioza, 37) tężec, 38) wścieklizna, 39) gruźlica, 40) choroba 
Huntingtona, 41) zakażona martwica trzustki, 42) choroba neuronu ruchowego, 43) bakteryjne zapalenie wsierdzia, 44) utrata 
kończyn wskutek choroby. 
 
Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka – 21 jednostek chorobowych: 
 

1) nowotwór (guz) złośliwy, 2) niewydolność nerek, 3) łagodny nowotwór mózgu, 4) śpiączka, 5) wirusowe zapalenie mózgu, 
6) dystrofia mięśniowa, 7) cukrzyca, 8) przewlekła niewydolność wątroby, 9) ciężkie oparzenia, 10) operacja serca w krążeniu 
pozaustrojowym, 11) anemia aplastyczna, 12) choroba Kawasaki, 13) nabyta niedokrwistość hemolityczna, 14) nagminne 
porażenie dziecięce (poliomyelitis), 15) paraliż, 16) tężec, 17) utrata kończyn, 18) utrata słuchu, 19) utrata wzroku, 20) zakażenie 
HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi), 
21) bakteryjne zapalenie opon mózgowych rdzeniowych. 

 

Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego 

1) ablacja (100%) 
2) wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (100%) 
3) wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) (100%) 
4) chemioterapia lub radioterapia (100%) 
5) terapia interferonowa (100%) 

6) dializoterapia (100%) 

7) wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (50%) 

 
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego, Współmałżonka/Partnera- brak ograniczeń maksymalnej ilości dni pobytu w szpitalu w 

roku polisowy: 

Teren RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino, 

Korei Południowej 

- szpital w wyniku choroby- min. 4 dni  pobytu- płatne od pierwszego dnia- stała stawka dzienna 

- szpital w wyniku zawału lub udaru mózgu- min. 4 dni. Do 14 dnia stawka z tabeli powyżej 14 dnia stawka za pobyt w szpitalu w 

wyniku choroby. Hospitalizacja musi nastąpić w ciągu 14 dni od wystąpienia zawału lub udaru. 

- szpital w wyniku wypadku- min. 1 dzień. Do 14 dnia stawka z tabeli powyżej 14 dnia połowa stawki z tytułu szpitala 

wypadkowego podanej w tabeli 



- szpital w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego przy pracy- min. 1 dzień. 

Do 14 dnia stawki z tabeli powyżej 14 dnia połowa stawki z tytułu szpitala wypadkowego podanej w tabeli- Hospitalizacja musi 

nastąpić w ciągu 14 dni od wystąpienia zdarzenia i tylko za pierwszy pobyt. 

- Wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego powikłaniami ciąży, porodu lub połogu, który 

trwał dłużej niż 6 dni. 

Świadczenie z tytułu rehabilitacji poszpitalnej przysługuje Ubezpieczonemu: 

za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim ( wystawionym przez szpital, w którym Ubezpieczony przebywał ) do 30 dni, 

pod warunkiem, że pobyt w szpitalu poprzedzający zwolnienie trwał nieprzerwanie dłużej niż 9 dni. 

 

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – powstała w okresie ochrony ubezpieczeniowej wyniku choroby lub wypadku, trwała i 

bezpowrotna utrata zdolności do samodzielnego wykonywania co najmniej trzech z pięciu  czynności życia codziennego ( kąpiel, 
ubieranie, jedzenie, toaleta, poruszanie się ), potwierdzona orzeczeniem komisji lekarskiej, trwająca nieprzerwanie przez okres co 
najmniej 12 miesięcy i po upływie tego okresu i zgodnie z wiedzą medyczną, nie rokującą możliwości odzyskania zdolności do 
samodzielnej egzystencji. Okres 12 miesięcy, o którym mowa powyżej musi rozpocząć się w okresie udzielania ochrony 
 

 Inwalidztwo – powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, trwałe zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego, 

małżonka lub partnera spowodowane wypadkiem, w wyniku których osoby te zdaniem komisji lekarskiej, są całkowicie niezdolne 
do wykonywania jakiejkolwiek pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i po upływie tego okresu nadal pozostają 
trwale i całkowicie niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy oraz zgodnie z wiedzą medyczną nie rokują odzyskania zdolności 
do pracy. 
 

 
Dziecko- 
- Poważne zachorowanie dziecka: ukończony 1 r. ż. a nie ukończony 20 r. ż. 
- Zgon Dziecka: od 1 r. ż. – brak górnej granicy wieku dziecka (do 1 r. ż. świadczenie za zgon noworodka) 
- Leczenie szpitalne Dziecka: ukończony 4 r. ż. a nie ukończony 25 r. ż. 
- Osierocenie dziecka: przed ukończeniem przez Dziecko 25 r. ż 

 

Pobyt w szpitalu Dziecka - 

- szpital w wyniku choroby- min.  6 dni  pobytu- płatne od pierwszego dnia-  Do 14 dnia stawka wskazana we Wniosko/Polisie 

od 15 dnia stawka za pobyt w szpitalu wskazana we Wniosko/Polisie. 

. 

- szpital w wyniku wypadku- min. 1 dzień. Do 14 dnia stawka wskazana we Wniosko/Polisie od 15 dnia stawka za pobyt w 

szpitalu wskazana we Wniosko/Polisie. 

Świadczenie z tytułu rehabilitacji poszpitalnej- wypłata świadczenia po min14 dniowym pobycie dziecka w szpitalu- wypłata 

jednorazowa. Max 3 razy w roku polisowym. 

 

Urodzenie się Wnuka- 

Pierwszy i Drugi wnuczek – wypłata  500 zł 

Trzeci i Czwarty – wypłata 250 zł 

Piąty i każdy kolejny – 50 zł  

 


