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WARTA SPOSÓB NA RAKA
POMOC W WALCE O ZDROWIE

Osoby ze schorzeniami onkologicznymi w Polsce napotykają wiele problemów. Każdy etap choroby rodzi nowe wyzwania.
Warta Sposób na Raka to rozwiązanie większości z nich. Posiadając ubezpieczenie, w razie choroby nowotworowej
otrzymasz pieniądze na poszukiwanie najlepszych metod leczenia i fachową pomoc, dzięki czemu masz więcej możliwości
ponad to co zapewnia państwowa służba zdrowia. Ochroną objęte są wszystkie pierwotne nowotworowy złośliwe (zgodnie z katalogiem
ICD 10 - międzynarodowa klasyfikacja chorób), a także łagodny nowotwór mózgu. Sprawdź, jak w razie choroby może pomóc
ubezpieczenie Warta Sposób na Raka.

ETAP CHOROBY

KWESTIA DO ROZWIĄZANIA
Niepewność i długie terminy oczekiwania
na wizytę lekarską/badania.

DIAGNOZA

KONSULTACJE LEKARSKIE,
POSZUKIWANIE DOSTĘPNYCH
METOD LECZENIA

LECZENIE

Problemy finansowe, wynikające z ograniczonej
aktywności zawodowej, niższych dochodów
oraz rosnących wydatków związanych
z leczeniem.

POMOC Z UBEZPIECZENIA
Świadczenia pieniężne o łącznej wartości
nawet 200 tys. zł w przypadku diagnozy
(nowotwór złośliwy). Pieniądze z polisy
wypłacane są osobie ubezpieczonej, która sama
decyduje, na jaki cel je przeznaczy – np.
prywatne wizyty i badania, aby przyśpieszyć
proces leczenia.

Życie w niepewności, czy podjęte leczenie
jest właściwe, częsty brak możliwości konsultacji
wyników badań oraz potwierdzenia planu
leczenia z drugim lekarzem.

Konsultacja z lekarzami ze światowych klinik,
specjalizujących się w leczeniu danego
przypadku nowotworu (druga opinia medyczna).
W wydanej opinii lekarz może zaproponować
nową terapię oraz wskazać dostępne metody
leczenia w Polsce i na świecie.

Kosztowne leki, suplementy diety,
dojazdy na zabiegi.

Wypłata nawet 200 tys. zł (poza wypłatą
za „diagnozę”) w przypadku leczenia
onkologicznego – zabiegi chemioterapii,
radioterapii czy też operacji.

Ograniczona dostępność leków oraz metod
leczenia, procedury utrudniające leczenie
zagranicznymi lekami– dostępność głównie
za pośrednictwem fundacji.

Dojazdy do szpitala, na badania, pomoc
w codziennych zabiegach, pomoc psychologa.

Możliwość przekazania pieniędzy
z ubezpieczania na konto fundacji,
która pomoże np. w pozyskaniu leków
z zagranicy (bez oczekiwania na zbiórki).
Zakup i podanie leków zagranicznych
na własną rękę, bez pośrednictwa fundacji/
szpitala, nie jest możliwe.
W ramach usług assistance polisa zapewnia
m.in. organizację i pokrycie kosztów transportu
medycznego oraz domową wizytę lekarza
i pielęgniarki.

Promocja trwa tylko do 31 marca 2020. Szczegóły dostępne u agenta.
Warta Sposób na Raka jest ubezpieczeniem TUnŻ „WARTA” S.A., spółki należącej do TUiR „WARTA” S.A.
Z dumą czerpiemy ze 100-letniej tradycji marki WARTA.

POMOC W LECZENIU PRZEZ 10 LAT OD DIAGNOZY
W zależności od wybranej opcji, ubezpieczenie może być wsparciem po diagnozie, a także nawet przez 10 lat leczenia.
OPCJA

STANDARDOWA

ROZSZERZONA

300 000 zł

500 000 zł

Maksymalna wartość świadczeń pieniężnych

ETAP CHOROBY

ZDARZENIE

Diagnoza

Konsultacja wyników,
poszukiwanie dostępnych
metod leczenia

Leczenie

MAKSYMALNA WYPŁATA Z UBEZPIECZENIA (W ZŁ)

Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym

200 000

200 000

Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym

20 000

20 000

Łagodny nowotwór mózgu

80 000

80 000

Konsultacja zagraniczna
(druga opinia medyczna)

TAK

TAK

Operacja

-

100 000

po diagnozie
nowotwór
złośliwy
w stadium
inwazyjnym

Radioterapia (5 cykli)

-

50 000

Chemioterapia (5 cykli)

-

50 000

po diagnozie

Pomoc specjalistów – Assistance onkologiczny

-

TAK

Wartość świadczenia wypłacanego za dane zdarzenie zależy od wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Składka określana
jest indywidualnie, a jej poziom zależy od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia, wieku osoby ubezpieczonej oraz wykonywanego
zawodu. Zakres zdarzeń w każdej opcji obejmuje także świadczenie z tytułu śmierci w kwocie 1 000 zł.

UBEZPIECZENIE Z DRUGĄ OPINIĄ MEDYCZNĄ JUŻ OD ok. 1 ZŁ DZIENNIE
Warta Sposób na Raka może być także ważnym uzupełnieniem posiadanych już ubezpieczeń na życie. Poza wsparciem finansowym
zapewnia także możliwość konsultacji z lekarzami ze światowych klinik onkologicznych w ramach usługi Drugiej Opinii Medycznej.
Aby skorzystać z usługi wystarczy jeden telefon pod numer wskazany we wnioskopolisie. Koszt ubezpieczenia to tylko ok. 1 zł dziennie.
Dostęp do lekarzy
ze światowych
klinik onkologicznych

Potwierdzenie prowadzonego
programu leczenia lub wskazanie
efektywniejszej metody

Szybka konsultacja
wyników badań
za granicą
DRUGA OPINIA
MEDYCZNA

Opinia w 14 dni na piśmie,
ze wskazaniem ew. nowego
programu leczenia

Komfort psychiczny
dzięki możliwości
uzyskania niezależnej
konsultacji medycznej

 skazanie nowych,
W
skuteczniejszych
metod leczenia
Możliwość profesjonalnej
konsultacji lekarza
prowadzącego z lekarzem
z kliniki zagranicznej

Wiedza nt. dostępnych
na świecie metod leczenia
Oszczędność czasu
i szybki wybór leczenia
dzięki konsultacji z najlepszymi
specjalistami

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A.
Szczegołowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych
na www.warta.pl oraz w placowkach TUnŻ „WARTA” S.A.
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Koszt ubezpieczenia ok. 1 zł dziennie, przy założeniu minimalnej składki.

