
we współpracy z TUNŻ WARTA SA
oraz AXA Życie TU SA

Zapraszamy do przystąpienia do naszego
ubezpieczenia grupowego PASJO - tylko 50 zł

miesięcznie

Zapytaj Agenta lub skontaktuj się z naszym specjalistą 
ubezpieczeń na życie:

 telefon: 502 926 637, 605 233 203
mail: zycie@witwicka.pl

www.polisapasjo.pl
www.witwicka.pl

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, lub pracujesz w firmie, która jest zainteresowana 
ubezpieczeniem grupowym poinformuj Agenta – przygotujemy specjalną ofertę

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW :

ul. Bojki 2 (Kurdwanów) Tel. 12 659 92 93, 513 120 883

ul. Kobierzyńska 93 (Ruczaj) Tel. 12 266 40 98, 513 120 881

ul. Mackiewicza 18 (Prądnik Biały) Tel. 12 415 31 10, 513 120 882

ul. Wielicka 28a (Podgórze) Tel. 12 292 41 59, 502 980 070

ul. Sołtysowska 12b (Czyżyny) Tel. 12 446 91 57, 513 120 880

http://www.polisapasjo.pl/
http://www.witwicka.pl/


Serdecznie zapraszamy do zakupu naszego
ubezpieczenia grupowego na życie PASJO

składka 50 zł/m-c

Świadczenie Kwota Okres
Świadczenia Karencji

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 170 000 PLN brak
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 145 000 PLN brak
Śmierć w wyniku wypadku przy pracy 115 000 PLN brak
Śmierć w wyniku wypadku 100 000 PLN brak
Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 60 000 PLN 6 miesięcy
Śmierć 46 000 PLN 6 miesięcy
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 340 PLN - za 1% brak
Wystąpienie Poważnego zachorowania u Ubezpieczonego – 27 chorób 5 800 PLN 6 miesięcy
Leczenie Specjalistyczne (Chemioterapia/radioterapia/ 
dializoterapia/ablacja/ itp.) 3 000 PLN 6 miesięcy
Operacje ubezpieczonego (zalecone po zawarciu ubezpieczenia, wykaz 
operacji w OWU) Do 2 000 PLN 6 miesięcy
Pobyt ubezpieczonego na OIOM 1 000 PLN brak
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu z tytułu wypadku komunikacyjnego w pracy   brak
(od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go) 200/75 PLN/dzień brak
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu z tytułu wypadku komunikacyjnego brak
(od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go) 175/75 PLN/dzień brak
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu z tytułu wypadku w pracy brak
(od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go) 175/75 PLN/dzień brak
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu z tytułu wypadku brak
(od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go dnia) 150/75 PLN/dzień brak
Pobyt w szpitalu z tytułu zawału serca lub udaru mózgu brak
(od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go dnia) 100/58 PLN/dzień brak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z tytułu choroby (od 4 dni) 58 PLN/dzień 3 miesiące
Rekonwalescencja bezpośrednio po 10-cio dniowym nieprzerwanym pobycie 30 PLN/dzień brak
w szpitalu 900 PLN/do 30 dni

Śmierć małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 PLN brak
Śmierć małżonka w wyniku wypadku 30 000 PLN brak
Śmierć małżonka 13 000 PLN 6 miesięcy
Pobyt małżonka w szpitalu z tytułu wypadku 100/50 PLN/dzień brak
Śmierć dziecka w wyniku wypadku – bez górnej granicy wieku 10 000 PLN brak
Śmierć dziecka– bez górnej granicy wieku 5 000 PLN 6 miesięcy
Śmierć noworodka – od 23 tygodnia ciąży do 1 roku życia 4 000 PLN brak
Osierocenie dziecka – do 25 roku życia 4 600 PLN 6 miesięcy
Śmierć rodziców/ teściów 1 800 PLN 6 miesięcy
Urodzenie dziecka z wada wrodzoną 2 600 PLN 10 miesięcy
Urodzenie dziecka 1 600 PLN 10 miesięcy
Dożywotnia indywidualna kontynuacja TAK

Składka 50 PLN

Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć o pakiet nowotworowy „pomoc na raka”
Kwota na leczenie nowotworu* 40 000 PLN 50 000 PLN 60 000 PLN

składka 25 zł/m-c 30 zł/m-c 35 zł/m-c
*do  limitu  tego  zalicza  się  m.in.  druga  opinia  medyczna  światowego  eksperta,  który  zweryfikuje
diagnozę i  leczenie.  Cykle  chemioterapii  i  radioterapii,  operacje,  wypłata za  rozpoznanie  choroby,
dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów oraz badań ambulatoryjnych i diagnostycznych, assistance
medyczny oraz wiele więcej. O szczegóły zapytaj Agenta



Informacje praktyczne dotyczące polisy WARTA PASJO

1. Wiek wstępu: 18-59 lat.
2. Okres trwania ochrony w niezmienionej formie do 65 lat.
3. Od 65 roku życia indywidualna dożywotnia kontynuacja.
4. Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić:

Osoba na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, rencie inwalidzkiej, inwalidzi, osoby przebywające w
szpitalu,  hospicjum,  zakładzie  opiekuńczo  leczniczym  i  innych  podobnych  placówkach,  osoby,  które  w  ciągu
ostatniego roku przebywały na zwolnieniu lekarskim trwającym ponad 30 dni.

5. Ze świadczeń wypadkowych wyłączone są zdarzenia wynikłe podczas wykonywania obowiązków służbowych 
następujących zawodów:

Górnik  i  osoby  wykonujące  pracę  pod  ziemią,  pracownik  pracujący  pod  wodą,  konwojent  przedmiotów
wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, pracownik leśny przy zrywce, wyrębie i  zwózce,
pracownik  na  wysokości  pow.  10  m,  elektryk  pracujący  przy  napięciu  powyżej  230  V,  kaskader,  pirotechnik,
korespondent  wojenny,  żołnierz  zawodowy,  strażak,  policjant,  marynarz,  ratownik,  pracownik  platformy
wiertniczej, pracownik fizyczny rafinerii, tartaku, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,

funkcjonariusz BOR, ABW, CBŚ, CBA, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów, treser 
zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy.

6. Informacje szczegółowe dotyczące warunków umowy zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia nr 
EBP/ZUB/2012/02. OWU dostępne są w internecie oraz u Agenta.

7. Szpital  jest  to  działający  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  lub  na
terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki slandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii,

Nowej  Zelandii,  Szwajcarii,  Stanów  Zjednoczonych  Ameryki,  Watykanu,  San  Marino  oraz  Korei  Południowej,
państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej (z  wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i
szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i
specjalnie  do  tych  celów  przystosowanych.  Ubezpieczenie  nie  obejmuje  pozostawania  ubezpieczonego  w
sanatorium,  szpitalu  uzdrowiskowym,  na  oddziale  rehabilitacyjnym,  oddziale  dziennym,  hospicjum,  zakładzie
opiekuńczo –  leczniczym.  Pobytu związanego z  chorobami psychicznymi,  nerwicami oraz  leczeniem uzależnień,
ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym lub sztucznym – z wyłączeniem przypadków ciąży wysokiego
ryzyka, powikłaniami ciąży oraz komplikacjami połogu, wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem.
Pełny wykaz wyłączeń w Ogólnych Warunkach.

8. Karencje:
Okres karencji Ryzyka

6 miesięcy Zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru
mózgu, zgon małżonka, zgon rodzica oraz teścia, zgon dziecka, osierocenie
dziecka, leczenie specjalistyczne, operacje ubezpieczonego.

10 miesięcy Urodzenie się dziecka, urodzenie dziecka z wadą wrodzoną.

90 dni Pobyt w szpitalu w wyniku choroby.

180 dni Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania.

9. Płatności:
Prosimy o dokonywanie przelewów z góry za każdy miesiąc do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca na konto 
indywidualne zawarte w certyfikacie.


