
KOSZTY LECZENIA – korzystasz z nich w razie 
nagłej choroby lub wypadku.1

Bierzesz narty i wiązania? Deskę i pełny osprzęt? 
Może także laptop i aparat? PAMIĘTAJ O UBEZPIECZENIU 
BAGAŻU – w Warcie masz wszystko w jednym.
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UBEZPIECZENIE NNW – to dodatkowe środki 
otrzymane po powrocie z wyjazdu, 
np. gdy doszło do złamania nogi 
(tzw. uszczerbek na zdrowiu).
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NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ W UBEZPIECZENIU 
ZIMOWEGO WYJAZDU?

OC (ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA) – jest jednym z najważniejszych elementów ubezpieczenia 
dla narciarzy i snowboardzistów! Im suma ubezpieczenia wyższa, tym lepiej, ponieważ 
to w tej kwocie znajduje się pokrycie szkód niechcący wyrządzonych innym.
PRZYKŁAD: Wyobraź sobie, że na austriackim stoku poturbujesz przypadkowo Szwajcara 
– musisz zapłacić za cały jego uszkodzony sprzęt oraz pokryć pełne leczenie, nawet w prywatnej 
klinice. Jeśli masz wysokie OC, możesz spać spokojnie. Często taki wypadek kosztuje około 50 000 zł!
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ASSISTANCE – to pomoc w różnych wypadkach, 
która ułatwi Ci życie!2

telefoniczny 
dostęp do lekarza 
24/7

 Dodatkowo możesz wybrać m.in.:

nielimitowany 
kwotowo 
transport 

ratownictwo 
i poszukiwanie 
w górach, 
nawet gdy 
jeździsz poza 
wyznaczonymi 
trasamizorganizowanie 

zastępczego kierowcy, 
gdy sam nie możesz 
prowadzić

przedłużenie 
ochrony 
ubezpieczeniowej 
o 48 h

48 h

… i wiele innych!
Zapytaj agenta o pełny zakres Assistance!

Bezpłatnie dostępne są m.in.:

WARTO BYĆ BEZPIECZNYM 
NA STOKU



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Infolinia: 502 308 308 
opłata według taryfy operatora www.warta.pl

EKUZ nie wystarczy! 
Masz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

i myślisz, że to wszystko Ciebie nie dotyczy? 
Karta ta nie pokrywa pomocy w wielu przypadkach. Działa wyłącznie na terenie UE 

i często trzeba partycypować w kosztach leczenia. Nie można także korzystać z prywatnych 
placówek, o pokryciu kosztów ratownictwa lub transportu nie wspominając. 

Jeśli posiadasz wyłącznie EKUZ, narażasz się na duże koszty i nieprzyjemności. 
Warto zadbać o siebie i swoich bliskich.

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.

Planujesz zimowy wyjazd i masz już zabukowany hotel 
oraz wykupiony lot lub przejazd busem czy pociągiem? 
W Warcie możesz ubezpieczyć swój wyjazd. Gdy w Twoim domu zdarzy się 
poważny wypadek, rabunek lub dotknie Cię przykra sytuacja rodzinna, posiadając 
ubezpieczenie kosztów odwołania noclegu oraz biletu podróżnego, odzyskasz
pieniądze wydane na ich zakup.

 Masz nadciśnienie, cukrzycę lub alergię? 
Powiedz agentowi o chorobach przewlekłych. Tylko wtedy powikłania z nimi związane 

będą uwzględniane przez ubezpieczyciela. Co to oznacza? Jeśli chorujesz przewlekle 
na serce i nie powiesz o tym ubezpieczycielowi, możesz mieć problem z uzyskaniem 

odszkodowania za przebyty za granicą zawał. Dlatego to takie ważne!

RODZINA według Warty to:

siostrzeńcy

małżonkowie

rodzice

dziecipartnerzy rodzeństwo

bratankowie 

bratowe

synowe

szwagrowie

zięciowie

dziadkowie

 teściowie

#WARTOwiedzieć

#WARTOpamiętać

Rodzina z 20% zniżką!
A dla nas rodzina to już dwie bliskie sobie osoby. 
Nie musisz podróżować z dziećmi, a jedynie z kimś
z poniższej listy – sprawdź, czy dostaniesz swoją zniżkę.
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