Ubezpieczenie: Pozostałe Majątkowe
Indywidualne

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.	Produkt: WARTA SMART PAKIET
(Dział II, Grupy: 9, 18)
Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia
i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA SMART PAKIET o symbolu C7531 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia
1 kwietnia 2022 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie WARTA SMART PAKIET jest produktem przeznaczonym dla klientów, którzy posiadają smartfon, tablet, smartwatch.
Klient ma do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia różniących się przede wszystkim zakresem ubezpieczenia, dzięki czemu może wybrać
najbardziej optymalny dla siebie produkt. Ochroną ubezpieczeniową w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia obejmowane jest
uszkodzenie/zniszczenie wyświetlacza, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku wypadku, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku
przepięcia, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku zalania, kradzież z włamaniem, kradzież kieszonkowa lub rabunek sprzętu. W wariancie
Komfort oraz Premium zakres ubezpieczenia obejmuje również dodatkowe usługi assistance.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?
ü sprzęt – smartfon, tablet, smartwatch
ü uszkodzenie/zniszczenie wyświetlacza w wyniku wypadku
ü uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku wypadku
ü uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku przepięcia
ü uszkodzenie/zniszczenie sprzętu w wyniku zalania
ü kradzież z włamaniem, kradzież kieszonkowa lub rabunek
sprzętu
Suma ubezpieczenia równa jest wartości nabycia nowego
sprzętu: w wariancie Ochrona Wyświetlacza nie więcej niż
1000 zł, w Wariancie Komfort oraz Premium nie więcej niż
10 000 zł.
W wariancie Ochrona Wyświetlacza Warta odpowiada za jedno
zdarzenie w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a udział
własny Ubezpieczonego w szkodzie wynosi 99 zł.
W wariancie Komfort oraz Premium suma ubezpieczenia
określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia uzależniony jest od
wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia.
Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w § 3
OWU.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?
û w wariancie Komfort oraz Premium sprzętu, którego wartość
nabycia nie przekracza 600 złotych
û sprzętu, którego data wprowadzenia do sprzedaży
w Polsce jest późniejsza niż 4 lata od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia
û ubezpieczeniem nie może być objęty sprzęt uszkodzony
û strat pośrednich
û pokrycia kosztów utylizacji sprzętu

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
! szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających
! szkody spowodowane naprawą bądź próbą naprawy przez
osoby nieuprawnione
! szkody estetyczne niemające ujemnego wpływu na
właściwości użytkowe sprzętu
! szkody spowodowane przez zwierzęta
Dokładny zakres ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej
znajduje się w § 4 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ü ubezpieczenie obowiązuje na obszarze całego świata, przy czym świadczenia przysługujące Ubezpieczonemu są realizowane wyłącznie
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
–
–
–
–

zapoznanie się z OWU
użytkowanie sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta
informowanie Warty o zmianie danych podanych we wniosku o ubezpieczenie
opłacenie składki ubezpieczeniowej

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody:
– użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
– niezwłoczne zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Warty
– w czasie zgłaszania szkody powiadomienie Warty o zamiarze skorzystania z usług dodatkowych
– udzielenie wyjaśnień i udostępnienie sprzętu do oględzin
– w przypadku kradzieży niezwłoczne zgłoszenie szkody na Policji
Szczegółowe informacje na temat obowiązków klienta podane są w § 9.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
O ile nie umówiono się inaczej, składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo.
Wysokość składki podana jest na dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Umowę Ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy
– Odpowiedzialność Warty rozpoczyna się nie wcześniej niż:
• od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki albo
• od dnia i godziny zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki
Odpowiedzialność Warty wygasa w przypadku:
– utraty lub zniszczenia sprzętu – odpowiednio z dniem utraty/zniszczenia, które nie angażowały odpowiedzialności Warty
– wymiany towaru na nowy zgodnie z niniejszymi warunkami, z dniem wymiany
– w
 ymiany ubezpieczonego sprzętu przez producenta na nowy lub inny towar w czasie trwania gwarancji producenta (z dniem wymiany)
z zastrzeżeniem § 7 ust. 10
– z
 dniem spełnienia świadczenia za szkodę polegającą na kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rabunku
udokumentowanych zgłoszeniem na Policji
– odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia – z dniem odstąpienia na zasadach określonych OWU w § 7 ust. 11
– z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia
– z dniem wyczerpania limitu zdarzeń ubezpieczeniowych, o którym mowa w § 5 ust. 2
– z
 dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności urządzenia, chyba że Warta wyrazi
zgodę na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę urządzenia
Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w § 7 OWU.

Jak rozwiązać umowę?
Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z ubezpieczenia za pomocą pisemnego powiadomienia.
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