
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu TUiR „WARTA” S.A. nr 332/2020 z dnia 01.12.2020 r. 

 

REGULAMIN KLUBU VIP 
TUiR „WARTA” S.A. / TUnŻ „WARTA” S.A. 

 
 
 
1. Członkiem Klubu VIP jest każdy właściciel Karty Klubu VIP (Karty). Karta Klubu VIP jest kartą imienną, 

przyznawaną przez TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ „WARTA” S.A. Klientom, zgodnie 
z zasadami opisanymi w pkt 7 niniejszego Regulaminu Klubu VIP (Regulamin). 

2. Karta Klubu VIP daje uprawnienia do: 
2.1. zniżek w ubezpieczeniach majątkowych – określonych w Załączniku nr 1; 
2.2. zniżek w ubezpieczeniach życiowych – określonych w Załączniku nr 2; 
2.3. uczestniczenia w promocjach organizowanych przez TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ „WARTA” 

S.A. dla posiadaczy Karty Klubu VIP; 
2.4. specjalnej, wyodrębnionej ścieżki preferencyjnej obsługi posprzedażowej w tym obsługi 

likwidacji szkód i usług Assistance; 
2.5.  preferencyjnej obsługi we wszystkich punktach sieci TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ 

„WARTA” S.A. 
3. Zniżki nie dotyczą ubezpieczeń grupowych. 
4. Zniżki z Kart nie sumują się. 
5. Raz zastosowana zniżka z tytułu posiadania Karty Klubu VIP naliczona do składki dotyczącej umowy 

ubezpieczenia zawartej z TUiR „WARTA” S.A. na dany produkt i konkretny przedmiot ubezpieczenia 
będzie obowiązywała (będzie naliczana) przy każdej umowie ubezpieczenia stanowiącej 
nieprzerwaną kontynuację pierwotnej umowy ubezpieczenia, a dotyczącej tego samego produktu 
oraz tego samego przedmiotu niezależnie od tego, czy okres ważności Karty upłynął.  

6. Rejestr członków Klubu VIP prowadzi: 
6.1. w TUiR „WARTA” S.A. osoba wyznaczona przez Dyrektora Departamentu Produktów 

Komunikacyjnych; 
6.2. w TUnŻ „WARTA” S.A. osoba wyznaczona przez Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń na 

Życie. 
7. Uprawnieni do otrzymania Karty Klienta VIP są: 

7.1. decyzją TUiR „WARTA” S.A.: 
7.1.1. zgłoszeni przez menadżerów sprzedaży TUiR „WARTA” S.A. Klienci, posiadający ważne 

w dniu ubiegania się o Kartę Klubu VIP ubezpieczenie TUiR „WARTA” S.A., którzy na mocy 
decyzji jednego z uprawionych dyrektorów regionalnych Centrów Sprzedaży/Dyrektorów 
Makroregionów TUiR „WARTA” S.A. zostaną zgłoszeni do rejestru członków Klubu VIP; 

7.1.2. Klienci, którzy na mocy decyzji członka Zarządu TUiR „WARTA” S.A. zostaną zgłoszeni 
do rejestru członków Klubu VIP; 

7.2. decyzją TUnŻ „WARTA” S.A.: 
7.2.1. zgłoszeni przez menadżerów sprzedaży TUnŻ „WARTA” S.A. Klienci, którzy posiadają 

jedną bądź więcej aktywnych umów ubezpieczenia z łączną sumą ubezpieczenia większą 
bądź równą 200.000 zł. W przypadku umów ubezpieczenia, w których jest więcej niż jedna 
suma ubezpieczenia uwzględnia się wyższą z sum; 

7.2.2. zgłoszeni przez menadżerów sprzedaży TUnŻ „WARTA” S.A. Klienci, których składka 
roczna (uroczniona) we wszystkich czynnych umowach ubezpieczenia posiadanych przez 
Klienta jest większa bądź równa 12.000 zł; 

7.2.3. zgłoszeni przez menadżerów sprzedaży TUnŻ „WARTA” S.A. Klienci, którzy zawarli 
umowę lub umowy ubezpieczenia ze składką jednorazową większą bądź równą 60.000 zł; 



7.2.4. Klienci, którzy na mocy decyzji członka Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A. zostaną zgłoszeni 
do rejestru członków Klubu VIP.  

8. Uprawnionymi do korzystania z Karty Klubu VIP są jej właściciel oraz jedna osoba przez niego 
wskazana (z zastrzeżeniem pkt 9 i 10 Regulaminu); a także ich rodzice i dzieci, o ile na umowie 

ubezpieczenia właściciel Karty lub osoba przez niego wskazana występują jako współubezpieczeni. 
9. Członkami Klubu VIP nie mogą zostać pracownicy TUiR „WARTA” S.A. oraz TUnŻ „WARTA” S.A., 

ani ich współmałżonkowie (z zastrzeżeniem pkt 9.1 Regulaminu). 

9.1. Decyzją członka Zarządu TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ „WARTA” S.A. w uzasadnionych 
przypadkach pracownik TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ „WARTA” S.A. oraz jego współmałżonek 
może zostać zgłoszony do rejestru członków Klubu VIP. 

10. Członkami Klubu VIP nie mogą zostać pośrednicy ubezpieczeniowi, pracownicy pośredników 
ubezpieczeniowych współpracujących z TUiR „WARTA” S.A. oraz TUnŻ „WARTA” S.A, ani ich 
współmałżonkowie (z zastrzeżeniem pkt 10.1 Regulaminu). 

 10.1. Decyzją członka Zarządu lub Dyrektora Departamentu nadzorującego obszar sprzedaży    
         ubezpieczeń  TUiR „WARTA” S.A. lub  TUnŻ „WARTA” S.A. w uzasadnionych przypadkach   

           pośrednicy ubezpieczeniowi, pracownicy pośredników ubezpieczeniowych współpracujących  
         z TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ „WARTA” S.A oraz ich współmałżonkowie mogą zostać   
         zgłoszeni do rejestru członków Klubu VIP. 

11. Klient otrzymuje Kartę za pośrednictwem agenta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku 
o przyznanie Karty Klubu VIP. 

12. Aby ubezpieczyć się na warunkach przewidzianych dla posiadaczy Kart Klubu VIP, należy okazać 
przedstawicielowi TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ „WARTA” S.A. ważną Kartę Klubu VIP i umieścić 
pełny numer Karty we wniosku o ubezpieczenie. 

13. W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty, Klient proszony jest o kontakt 
z placówką TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ „WARTA” S.A. Na wniosek Klienta po weryfikacji 
wszystkich kryteriów Klient otrzymuje duplikat Karty. 

14. Karta Klubu VIP jest ważna do dnia podanego na Karcie. 
15. O zmianach w Regulaminie członkowie Klubu VIP będą informowani drogą pocztową lub 

elektroniczną. 
16. W wypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie członek Klubu VIP powinien o tym fakcie 

niezwłocznie poinformować TUiR „WARTA” S.A. lub TUnŻ „WARTA” S.A. efektem czego 
członkostwo w Klubie VIP wygaśnie, a Karta Klubu VIP utraci ważność. 

17. Regulamin znajduje się do wglądu w Departamencie Produktów Komunikacyjnych TUiR „WARTA” 

S.A., Departamencie Ubezpieczeń na Życie TUnŻ „WARTA” S.A. oraz w Departamencie Sprzedaży 
Ubezpieczeń Indywidualnych TUnŻ „WARTA” S.A. a także jest dostępny na stronie internetowej: 
www.warta.pl/vip. 

  



 

Załącznik nr 1 
 
Karta Klubu VIP uprawnia do zniżek w wysokości do 25% ustalanych indywidualnie, za akceptacją 
właściwego merytorycznie ze względu na przedmiot ubezpieczenia dyrektora komórki organizacyjnej 
w Pionie Produktów Indywidualnych TUiR „WARTA” S.A. w indywidualnych ubezpieczeniach: 
komunikacyjnych, mieszkaniowych, rolnych i osobowo-turystycznych z wyłączeniem ubezpieczeń 
zawieranych online (przez stronę internetową)dotyczących indywidualnego majątku posiadacza Karty. 
 
W odniesieniu do osób przystępujących do Klubu VIP na podstawie decyzji TUnŻ „WARTA” S.A., 
uprawnienia do zniżek w indywidualnych ubezpieczeniach komunikacyjnych dotyczą wyłącznie 
ubezpieczeń samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5t o ładowności do 800kg i samochodów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t  
o ładowności do 800kg (grupy taryfowe A, B1). 
  



 
 
Załącznik nr 2 
 
Karta Klubu VIP uprawnia do następujących zniżek w ubezpieczeniach na życie: 
 

1) zniżki w wysokości 10% składki pierwszorocznej dla umów ubezpieczenia zawieranych w ramach 
Indywidualnego Ubezpieczenia Posagowego WARTA POSAG w TUnŻ „WARTA” S.A.; 

2) obniżenia pierwszorocznej opłaty wstępnej w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie  
z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ w TUnŻ 
„WARTA” S.A. o 10 punktów procentowych; 

3) zniżki w wysokości 10% dla umów ubezpieczenia zawieranych w ramach Indywidualnego 
Ubezpieczenia na Życie WARTA SPOSÓB NA RAKA w TUnŻ „WARTA” S.A.; 

4) zniżki w wysokości 10% składki pierwszorocznej w przypadku umów Ubezpieczonego  
i Współubezpieczonego, oraz zniżki w wysokości 5% składki pierwszorocznej w przypadku umów 
dotyczących dziecka w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie WARTA OCHRONA  
w TUnŻ „WARTA” S.A. Zniżka z tytułu Karty Klubu VIP zastępuje zniżkę z tytułu wysokiej składki 
w pierwszym roku polisowym. Zniżka, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej nie ma 
zastosowania dla umów Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie WARTA OCHRONA zawartych 
w ramach oferty skierowanej do Klientów zabezpieczających umowę kredytu.   
 

 
 


