
Podróż bez granic
Teraz jeszcze bezpieczniej

WARTA TRAVEL
Ubezpieczenie turystyczne

Praktyczna pomoc assistance

SZEROKI ZAKRES USŁUG ASSISTANCE W CENIE

Zapewnienie telefonicznego dostępu do lekarza 24/7

Zapewnienie transportu medycznego ubezpieczonego do 
kraju, do wysokości rzeczywistych kosztów transportu (bez 
limitu sumy ubezpieczenia) m.in. po zakończonym leczeniu, oraz 
transportu niemedycznego do i z placówki medycznej w celu 
udzielenia świadczeń medycznych (limit 500 zł na zdarzenie)

Zorganizowanie wcześniejszego powrotu ubezpieczonego 
do domu w przypadku choroby, wypadku zagrażającego życiu  
lub śmierci osoby bliskiej ubezpieczonego 

Zorganizowanie poszukiwania i ratownictwa bez limitu kosztów

Zorganizowanie powrotu do kraju dla osób bliskich 
ubezpieczonego

Zorganizowanie kontynuacji podróży po zakończonym leczeniu 
ubezpieczonego

Zorganizowanie zastępczego kierowcy, gdy ubezpieczony sam 
nie może prowadzić pojazdu

Zorganizowanie odwiedzin ubezpieczonego przez osobę bliską

Zorganizowanie opieki nad dziećmi

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godz. 
bez dodatkowych kosztów

Zapewnienie zakwaterowania na czas rekonwalescencji

Zapewnienie pomocy tłumacza języka angielskiego

Pakiet Pandemia NOWOŚĆ

Pakiet Żywioły  NOWOŚĆ

Pakiet Asystent Domowy NOWOŚĆ

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.

warta.pl Facebook: wartaPL 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Wyjeżdżasz? Wybierz pakiet 
Bezpieczny Dom

NOWOŚĆ

Kupując teraz polisę turystyczną Warta 
Travel,  możesz zadbać też o rzeczy, które 
pozostawiasz w domu lub mieszkaniu  
na czas wyjazdu! 

Pakiet Bezpieczny Dom to nowa, dodatkowa  
opcja w polisie z ochroną na wypadek 
kradzieży z włamaniem. Ochrona 
obejmuje ruchomości domowe, m.in.: 
sprzęt elektroniczny i komputerowy, AGD, 
instrumenty muzyczne, meble, elementy 
dekoracji wnętrz, odzież, obuwie, artykuły 
gospodarstwa domowego.
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Kup ubezpieczenie  
turystyczne Warta Travel taniej!
Wejdź na warta.pl, w kalkulatorze dla Warta Travel wpisz 
poniższy kod i skorzystaj z 10% zniżki!

PROMOCJA



Co zyskujesz z polisą Warta Travel?

Pełna ochrona na całym świecie
Polisa działa podczas podróży zagranicznych 
na całym świecie, w razie potrzeby 
zapewniamy pomoc niezależnie od 
wybranego kierunku. Wystarczy jeden  
telefon do Centrum Obsługi Klienta. 

Koszty leczenia do 2 mln zł
Gwarantujemy organizację i pokrycie kosztów 
leczenia w razie nagłego zachorowania 
(także na COVID-19), następstw choroby 
przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku – 
nawet do sumy 2 000 000 zł.

Transport do Polski bez limitu kosztów
Zapewnimy bezpieczny transport do kraju  
po wypadku czy leczeniu za granicą –  
bez żadnych ograniczeń kwotowych.

Bezgotówkowa pomoc
W razie konieczności leczenia za granicą  
nie musisz uruchamiać swoich pieniędzy.  
W większości przypadków pokryjemy koszty  
z polisy, bezgotówkowo. 

Szeroki zakres ochrony w standardzie
Już w podstawowym zakresie ubezpieczenia 
zapewniamy bardzo szeroki zakres ochrony bez 
dodatkowej dopłaty, np.: pomoc assistance, 
następstwa aktów terrorystycznych, 
ratownictwo na wodzie i lądzie. 

Zaskakujący pakiet korzyści 
dla narciarzy i snowboardzistów
Po rozszerzeniu polisy o sporty zimowe 
oraz dokupieniu ubezpieczenia bagażu 
podróżnego i OC zapewniamy zwrot  
kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/
snowboardowego oraz zakupu karnetu,  
a także odpowiadamy za szkody spowodowane 
przez Ciebie w wypożyczonym sprzęcie.

Zawsze po polsku
W trudnych chwilach nie musisz się obawiać 
bariery językowej. Nasz operator assistance 
gwarantuje pomoc w języku polskim 
przez całą dobę w każdym miejscu na świecie.

Pakiet Pandemia   NOWOŚĆ
Pokryjemy koszty Twojego zakwaterowania  
i wyżywienia w razie konieczności 
przebywania w izolatorium (wskutek 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2) oraz 
koszty kwarantanny osób wspólnie z Tobą 
podróżujących (ubezpieczonych na tej samej 
polisie) – do 5000 zł na osobę.

Pakiet Żywioły   NOWOŚĆ
Jeżeli w miejscu Twojego pobytu zejdzie 
lawina, wybuchnie wulkan lub wystąpi 
tsunami, to  pokryjemy koszty  transportu do 
miejsca umożliwiającego Ci powrót do Polski 
oraz koszty dłuższego pobytu (maks. 5 dni) - 
do 2000 zł, a także przedłużymy nieodpłatnie 
okres obowiązywania polisy (o ile zgłosisz to 
do Centrum Obsługi Klienta Warty).

Pakiet Asystent Domowy   NOWOŚĆ  
Jeżeli podczas pobytu za granicą ulegniesz 
wypadkowi lub nagle zachorujesz (dotyczy 
także choroby przewlekłej) i zorganizujemy  
Ci transport do placówki medycznej w Polsce,  
to masz dodatkowo możliwość skorzystania  
z usługi asystenta domowego. Zorganizujemy 
osobę, która pomoże Tobie lub Twoim bliskim  
w codziennych obowiązkach, i pokryjemy 
koszty jej zatrudniania (maks. 2 tyg., do 500 zł). 

EKUZ nie zastąpi ubezpieczenia 
turystycznego – sprawdź różnice!

EKUZ Warta Travel
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 2 000 000 zł!

Brak pokrycia kosztów
poszukiwania i ratownictwa

Koszty poszukiwania  
i ratownictwa bez żadnych 
dodatkowych opłat oraz 
ograniczeń kwotowych

Brak pokrycia kosztów
transportu do kraju

Warta pokrywa koszty 
transportu bez ograniczeń 
kosztowych

Brak usług assistance

Szeroki zakres usług assistance, 
np.: pokrycie kosztów 
kwarantanny i izolacji (pakiet 
Pandemia), noclegów  
i transportu w przypadku zejścia 
lawiny, wybuchu wulkanu lub 
tsunami (pakiet Żywioły), 
zapewnienie opieki nad 
dziećmi, telefoniczna pomoc 
tłumacza języka angielskiego  
w sprawach medycznych

Brak dodatkowych 
ubezpieczeń

Dodatkowo: NNW, OC w życiu
prywatnym, bagaż podróżny,
a w nim sprzęt sportowy, 
kontynuacja leczenia 
powypadkowego w RP,  
zniesienie udziału własnego  
w wynajętym pojeździe 
(samochód osobowy, kamper), 
pakiet Bezpieczny Dom

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.


