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Regulamin płatności cyklicznych 
 

Definicje 

Pojęcia użyte w Regulaminie płatności cyklicznych mają poniżej podane znaczenie: 

1) Agent - przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy 

agencyjnej zawartej z TUiR „WARTA” S.A. i wpisany do rejestru Agentów 

prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dane Agenta podane są 

na druku Umowy ubezpieczenia lub na https://warta.pl/znajdz-agenta/. 

2) Centrum Obsługi Klienta, COK  – wsparcie udzielane przez pracowników TUiR 

„WARTA” S.A.  https://warta.pl/kontakt . 

3) IOD  – Inspektor Ochrony Danych; aktualne dane IOD znajdują się na stronie 

internetowej https://warta.pl/kontakt,  zakładka Ochrona danych. 

4) Karta płatnicza – karta kredytowa, karta debetowa lub inne podobne narzędzia, przy 

pomocy których Ubezpieczający może dokonywać płatności internetowych w trybie 

cyklicznego obciążenia.  

5) OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące w TUiR „WARTA” S.A., na 

podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. 

6) Regulamin  – niniejszy Regulamin płatności cyklicznych. 

7) TUiR „WARTA” S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka 

Akcyjna, zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, adres siedziby: Rondo I. 

Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa; nazwa organu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, numer w rejestrze: 0000016432; REGON: 000017265; NIP: 5210420047; 

kapitał zakładowy: 187 938 580 zł, opłacony w całości. 

8) Operator płatności cyklicznej - operator Przelewy24/PayPro udostępniający 

aplikacje umożliwiające zarejestrowanie Karty płatniczej do Płatności cyklicznych 

oraz cykliczne obciążanie Karty płatniczej płatnościami z tytułu Składki. Regulaminy  

Operatora płatności cyklicznej są dostępne na jego stronie internetowej 

http://www.przelewy24.pl . 

9) Organizacja kartowa - podmiot, w tym określony organ lub organizacja oraz podmiot, 

o którym mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) 2015/751, określający zasady 

funkcjonowania systemu kart płatniczych oraz odpowiedzialny za podejmowanie 

decyzji dotyczących funkcjonowania systemu kart płatniczych. 

10) Płatność cykliczna - forma uiszczania należności za raty wskazane w Umowie 

ubezpieczenia polegająca na automatycznym obciążaniu Karty płatniczej 

zarejestrowanej przez Ubezpieczającego, w terminach i kwotach określonych w 

harmonogramie płatności Umowy ubezpieczenia (z ew. korektami wynikającymi z 

dodatkowych płatności lub zaległości), nie wymagająca aktywnego udziału 

Ubezpieczającego. 

11) Składka - kwota należności z tytułu zawarcia Umowy ubezpieczenia ustalona na 

dany termin płatności. Kwota należności jest sumą pozostającej kwoty należnej dla 

danej raty wskazanej z harmonogramie płatności Umowy ubezpieczenia oraz kwoty 

zaległości w płatnościach z tytułu Umowy ubezpieczenia wyliczaną na termin 

płatności wskazany w Umowie ubezpieczenia. 

https://warta.pl/znajdz-agenta/
https://warta.pl/kontakt
https://warta.pl/kontakt
http://www.przelewy24.pl/
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12) Ubezpieczający  – Podmiot zawierający umowę ubezpieczenia z TUiR „WARTA” 

S.A., korzystający z Płatności cyklicznej, który zobowiązany jest do zapłacenia 

składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczającym może być: osoba fizyczna, prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

13) Umowa ubezpieczenia  – umowa ubezpieczenia zawierana pomiędzy TUiR 

„WARTA” S.A. a Ubezpieczającym z wykorzystaniem usługi Płatności cyklicznej. 

14) Dyrektywy AML - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 

20.5.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do 

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2018/843/UE z 30.5.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2015/849/UE w sprawie 

zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu; ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2020 r., poz. 971 ze zm.). 

15) Wiadomość elektroniczna - informacja przesłana do Ubezpieczającego na podany 

przez niego adres e-mail (wiadomość e-mail) lub na podany przez niego numer 

telefonu (wiadomość SMS). 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z formy Płatność cykliczna 

opisanej w dalszej części Regulaminu. 

2. Płatność cykliczna ma zastosowanie do regulowania zobowiązań Ubezpieczającego 

wobec TUiR „WARTA” S.A. w zakresie zapłaty Składek. 

3. Korzystanie z Płatności cyklicznej nie wiąże się dla Ubezpieczającego z żadnymi 

dodatkowymi kosztami. 

4. Płatność cykliczna jest dostępna: 

1) dla wybranych wariantów produktów oraz harmonogramu płatności dostępnych 

dla Ubezpieczającego; brak opcji wyboru płatności cyklicznych oznacza brak 

dostępności tej formy płatności; 

2) gdy Ubezpieczający wyraził zgodę na kontakt przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej na wskazany nr telefonu / adres e-mail ; 

3) gdy Ubezpieczający zapoznał się z niniejszym Regulaminem. 

5. TUiR „WARTA” S.A. nie odpowiada za zachowanie Ubezpieczającego oraz osób 

trzecich, niezależnie od innych wyłączeń prawem przewidzianych. 

 

Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznej 

§ 2 

 

1. Dla skorzystania przez Ubezpieczającego z Płatności cyklicznej, niezbędne jest 

posiadanie przez Ubezpieczającego Karty płatniczej. 

2. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznej przez Ubezpieczającego następuje w 

trakcie zawarcia Umowy ubezpieczenia. 

3. W celu zainicjowania Płatności cyklicznej niezbędne jest udzielenie przez 

Ubezpieczającego zgody na cykliczne obciążanie Karty płatniczej. Ubezpieczający 

udziela zgody w rozmowie lub w wiadomości elektronicznej przekazanej do Agenta. 
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4. Udzielona zgoda dotyczy wyłącznie tej Umowy ubezpieczenia, w ramach zawarcia 

której została udzielona. 

5. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, każda płatność Składki 

będzie następowała automatycznie poprzez obciążenie Karty płatniczej 

Ubezpieczającego kwotą Składki wynikającą z Umowy zawartej pomiędzy 

Ubezpieczającym i TUiR „WARTA” S.A., w datach wynikających z tej Umowy. 

Ubezpieczający będzie powiadamiany o zbliżającym się obciążeniu Karty płatniczej 

Ubezpieczającego za pomocą wiadomości elektronicznej. 

6. Zgoda na realizowanie Płatności cyklicznej może wymagać odnowienia po upływie 6 

miesięcy, zgodnie z regulacjami organizacji kartowych. 

7. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów Kart płatniczych, od spełnienia 

których jest uzależnione korzystanie z Płatności cyklicznej mogą być uzależnione od 

wytycznych Operatora płatności cyklicznej. 

8. W trakcie procedury rejestracji Karty płatniczej do Płatności cyklicznej Ubezpieczający 

zostanie przekierowany na platformę aplikacji Operatora płatności cyklicznej, w której 

Ubezpieczający będzie poproszony o wprowadzenie danych Karty płatniczej, przy 

pomocy której będzie realizowana Płatność cykliczna oraz innych danych, niezbędnych 

dla realizacji Płatności cyklicznej. W razie zmiany danych Karty płatniczej lub zmiany 

innych danych, Ubezpieczający jest zobowiązany zarejestrować nową Kartę płatniczą 

w celu utrzymania ciągłości realizacji Płatności cyklicznej. 

9. Ubezpieczający jest zobowiązany do utrzymywania w okresie korzystania z Płatności 

cyklicznej, Karty płatniczej, którą zarejestrował na potrzeby dokonywania Płatności 

cyklicznych. 

10. Korzystanie z Płatności cyklicznej jest dobrowolne. Ubezpieczający może w każdym 

czasie zrezygnować z korzystania z tej formy płatności w ramach konkretnej Umowy 

ubezpieczenia. 

11. Po zaakceptowaniu przez Ubezpieczającego Płatności cyklicznej, na karcie płatniczej 

Ubezpieczającego - w celu jej autoryzacji - może zostać tymczasowo zablokowana 

kwota w wysokości do 1 zł, która zostanie zwolniona w terminie określanym przez bank 

Ubezpieczającego. 

12. TUiR „WARTA” S.A. wysyła do Ubezpieczającego wiadomości elektroniczne związane 

z rejestracją Karty płatniczej do Płatności cyklicznych. 

 

Obciążenie Karty płatniczej 
§ 3 

 

1. Ubezpieczający zobowiązany jest zapewnić, na karcie płatniczej wskazanej na 

potrzeby realizacji Płatności cyklicznej, odpowiednie środki na pokrycie wymaganych 

należności. Środki powinny być dostępne na karcie w takim czasie, aby było możliwe 

ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w harmonogramie płatności 

Umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem zmian wynikających z zawartych aneksów 

do Umowy ubezpieczenia. 

2. Karta płatnicza jest obciążana kwotami Składek w złotych: 

1) w terminach płatności raty zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym 

w Umowie ubezpieczenia; 

2) w terminach płatności wskazanych w aneksie do Umowy ubezpieczenia. 
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3. Jeżeli obciążenie Karty płatniczej Płatnością cykliczną nie powiedzie się, to TUiR 

„WARTA” S.A. uruchamia następujące postępowanie: 

1) jeżeli termin ważności Karty płatniczej nie upłynął, to wykonywanych jest kilka 

kolejnych prób obciążenia Karty płatniczej Płatnością cykliczną; 

2) jeżeli termin ważności Karty płatniczej upłynął lub jeżeli żadna z prób się nie 

powiedzie, to Ubezpieczający otrzymuje powiadomienie wiadomością 

elektroniczną o konieczności rejestracji nowej Karty płatniczej do Płatności 

cyklicznej; 

3) jeżeli, na żądanie TUiR „WARTA” S.A, Ubezpieczający nie zarejestruje nowej 

Karty płatniczej do Płatności cyklicznej, TUiR „WARTA” S.A. przekształca 

formę płatności na płatność przelewem przy zachowaniu kwot i terminów 

dotąd obowiązujących. 

4. W każdym przypadku TUiR „WARTA” S.A. wysyła do Ubezpieczającego stosowne 

wiadomości elektroniczne. 

 

Zmiana Karty  płatniczej 
§ 4 

 
1. Ubezpieczający może w dowolnym czasie w trakcie obowiązywania Umowy 

ubezpieczenia wystąpić o rejestrację nowej Karty płatniczej dla Płatności cyklicznych. 

W tym celu Ubezpieczający musi skontaktować się z Agentem lub z COK. 

2. TUiR „WARTA” S.A. weryfikuje datę ważności Karty płatniczej zarejestrowanej przez 

Ubezpieczającego. Jeżeli termin ważności Karty płatniczej upływa za mniej niż 14 dni 

kalendarzowych, TUiR „WARTA” S.A. wysyła do Ubezpieczającego odpowiednią 

wiadomość elektroniczną zawierającą link do rejestracji nowej Karty płatniczej dla 

Płatności cyklicznej 

3. Jeżeli do Ubezpieczającego został wysłany link do rejestracji Karty płatniczej dla 

Płatności cyklicznych, a Ubezpieczający nie dokonał takiej rejestracji w określonym 

czasie, to TUiR „WARTA” S.A. może wysłać do Ubezpieczającego przypomnienie o 

konieczności rejestracji Karty płatniczej. 

4. Rejestracja nowej Karty płatniczej dla Płatności cyklicznej usuwa informacje o 

dotychczasowej karcie płatniczej. 

5. Na nowej Karcie płatniczej - w celu jej autoryzacji - może zostać tymczasowo 

zablokowana kwota w wysokości do 1 zł, która zostanie zwolniona w terminie 

określanym przez bank Ubezpieczającego. 

6. Zgoda na cykliczne obciążanie Karty płatniczej obowiązuje dla Umowy ubezpieczenia 

w ramach zawarcia której została udzielona i dotyczy każdej Karty płatniczej 

zarejestrowanej dla potrzeb realizacji Płatności cyklicznej dla tej Umowy 

ubezpieczenia. 

Odwołanie zgody na cykliczne obciążenie Karty płatniczej 
§ 5 

1. Ubezpieczający może w dowolnym czasie, w okresie obowiązywania Umowy 
ubezpieczenia, odwołać zgodę na cykliczne obciążanie Karty płatniczej. W celu 
odwołania zgody Ubezpieczający kontaktuje się z Agentem albo z COK. 
Ubezpieczający ponadto ma możliwość odwołania zgody za pośrednictwem Operatora 
płatności cyklicznej. 
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2. Odwołanie zgody skutkuje rezygnacją z Płatności cyklicznej. 
3. Odwołanie zgody staje się ważne od dnia następnego po zarejestrowaniu odwołania w 

systemach TUiR „WARTA” S.A. z tym, że odwołanie zgody nie ma wpływu na aktualnie 
przetwarzane obciążenie Karty płatniczej Płatnością cykliczną.  

 
 
 
 
 

Rezygnacja z Płatności cyklicznej 
§ 6 

 
1. Ubezpieczający może w dowolnym czasie w trakcie obowiązywania Umowy 

ubezpieczenia zrezygnować z Płatności cyklicznej. W celu złożenia rezygnacji 

Ubezpieczający kontaktuje się z Agentem albo z COK. 

2. Rezygnacja z Płatności cyklicznej skutkuje przekształceniem formy płatności na 

płatność przelewem bankowym i ma skutek od najbliższej nieuregulowanej raty. 

Harmonogram płatności, Składki oraz waluta nie ulegają zmianie. 

3.  TUiR „WARTA” S.A. wysyła do Ubezpieczającego wiadomość elektroniczną 

informującą o zaprzestaniu obciążania Karty płatniczej Płatnością cykliczną.  

 

Odstąpienie od obciążania Karty Płatniczej Płatnością cykliczną 
§ 7 

 
1. TUiR „WARTA” S.A. przestaje obciążać kartę płatniczą Płatnością cykliczną w 

następujących przypadkach: 

1) zmiany formy płatności z Płatności cyklicznej na inną; 

2) odwołania zgody na cykliczne obciążenie Karty płatniczej; 

3) rezygnacji z Płatności cyklicznej przez Ubezpieczającego; 

4) rozwiązania Umowy ubezpieczenia; 

5)  zmiany Ubezpieczającego na osobę, na którą przeszły lub zostały 

przeniesione prawa i obowiązki wynikające z Umowy ubezpieczenia; 

6) braku możliwości obciążenia Karty płatniczej Płatnością cykliczną; 

7) otrzymania od Operatora płatności cyklicznej informacji o odwołaniu przez 

Ubezpieczającego zgody na obciążanie Karty płatniczej Płatnością cykliczną. 

2. TUiR „WARTA” S.A. może zaprzestać obciążania Karty płatniczej Płatnością 

cykliczną w następujących przypadkach: 

1) naruszenia postanowień Regulaminu; 

2) powzięcia wątpliwości co do legalności danej płatności - także w wyniku 

otrzymania stosowej informacji od Operatora płatności cyklicznej, w tym jej 

związku z działalnością terrorystyczną lub z praniem pieniędzy (Dyrektywy 

AML, sankcje nałożone na podmioty lub osoby). 

3. Kwota zaległości Ubezpieczającego wobec TUiR „WARTA” S.A. z tytułu Umowy 

ubezpieczenia musi być uregulowana przez Ubezpieczającego w formie przelewu 

bankowego na rachunek wskazany w Umowie ubezpieczenia. 

4. Przysługujący zwrot składki przekazywany jest w złotych na rachunek bankowy 

wskazany przez Ubezpieczającego; w przypadku transakcji wykonanej za 
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pośrednictwem Operatora płatności cyklicznej - jeżeli będzie to technicznie możliwe 

- zwrot składki zostanie przekazany drogą elektroniczną, na rachunek z którego 

wykonano płatność. 

5. W każdym przypadku TUiR „WARTA” S.A. wysyła do Ubezpieczającego stosowne 

wiadomości elektroniczne. 

 

 

 

Warunki techniczne świadczenia usług 

§ 8 

1. Ubezpieczający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Operatora płatności 

cyklicznej dostępnego pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin 

2. Ubezpieczający zobowiązany jest dysponować aktywnym adresem poczty 

elektronicznej / numerem telefonu, który będzie używany do odbioru Wiadomości 

elektronicznych wysyłanych przez TUiR „WARTA” S.A. lub Operatora płatności 

cyklicznej w związku z zawarciem i realizacją Umowy ubezpieczenia. 

3. Ubezpieczający zobowiązany jest do sprawdzania ostrzeżeń TUiR „WARTA” S.A. 

przed nowymi zagrożeniami i stosować się do zaleceń. Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie https://warta.pl/bezpieczenstwo 

4. W celu większego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz transakcji 

wykonywanych przez Ubezpieczającego, należy posiadać zaktualizowane 

oprogramowanie oraz aktualne oprogramowanie antywirusowe na komputerze, z 

którego nawiązywana jest komunikacja z Operatorem płatności cyklicznej. 

5. Podejrzane sytuacje związane z tzw. phishingiem (podszywanie się pod usługi 

Operatora płatności cyklicznej lub utrzymywanie komunikacji e-mailowej próbującej 

wyłudzić dane Ubezpieczającego lub kierującą do innej strony niż usługa Operatora 

płatności cyklicznej) należy zgłaszać przez Centrum Obsługi Klienta. 

6. Ubezpieczający ma zakaz udostępniania osobom trzecim danych do rejestracji Karty 

płatniczej do Płatności cyklicznej (linku do rejestracji Karty płatniczej, danych Karty 

płatniczej wprowadzanych podczas rejestracji Karty płatniczej) oraz zachowanie tych 

danych w poufności. 

7. Ubezpieczający zobowiązany jest weryfikować adres strony Operatora płatności 

cyklicznej przed każdą rejestracją Karty płatniczej do Płatności cyklicznej. 

Nieprawidłowości należy zgłaszać do Operatora płatności cyklicznej lub do Centrum 

Obsługi Klienta. 

 

Ochrona danych osobowych 

§ 9 

1. W celu realizacji Płatności cyklicznej TUiR „WARTA” S.A. nie przetwarza danych 

osobowych. 

2. W celu rejestracji Karty płatniczej do Płatności cyklicznych, niezbędne dane osobowe 

oraz dane Karty płatniczej są pozyskiwane przez  Operatora płatności cyklicznej 

(PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań). Dane te nie są 

przekazywane do TUiR „WARTA” S.A.  

https://www.przelewy24.pl/regulamin
https://warta.pl/bezpieczenstwo
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3. Polityka ochrony danych osobowych Operatora płatności cyklicznej dostępna jest na 

stronie https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy 

4. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z IOD lub Agentem. 

Kontakt z IOD jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą 

pisemną pod adresem siedziby TUiR „WARTA” S.A. Kontakt z Agentem jest możliwy 

osobiście lub drogą telefoniczną. 

5. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane będą w 

celach technicznych związanych z administracją serwerów. Adresy IP są 

wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych 

takich jak region, z którego łączy się Ubezpieczający. 

6. Polityka cookies dostępna jest pod adresem: https://warta.pl/ta-witryna-uzywa-

cookies 

7. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://warta.pl/polityka-prywatnosci 

8. Transmisja podanych przez Ubezpieczającego danych oraz transmisja przekazu 

związanego z zawarciem Umowy ubezpieczenia zostanie zaszyfrowana przy pomocy 

bezpiecznego protokołu HTTPS. 

9. W przypadku, gdy Ubezpieczający korzysta z portalu eKlient, to szczegółowe 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym portalu znajdzie w 

REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA 

POŚREDNICTWEM PLATFORMY EKLIENT. 

 

Postępowanie reklamacyjne 

§ 10 

1. Reklamacje, skargi i zażalenia dotyczące dokonania płatności Składki mogą być 

składane przez Ubezpieczającego: 

1) w formie elektronicznej za pomocą formularza: https://warta.pl/reklamacje; 

2) telefonicznie pod numerem infolinii (502 308 308) ; 

3) w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa; 

4) w każdej komórce/jednostce organizacyjnej TUiR „WARTA” S.A. na piśmie 

doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. 

2. Dodatkowym punktem kontaktowym z TUiR „WARTA” S.A. jest formularz dostępny 

na stronie https://warta.pl/kontakt. 

3. Płatnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z serwisu rozwiązywania 

sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution) 

znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

4. Tryb wnoszenia reklamacji, skarg i zażaleń dotyczących zawartej Umowy 

ubezpieczenia został określony w treści Umowy ubezpieczenia. Szczegółowe 

informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji 

dostępne są również na stronie internetowej https://warta.pl 

5. Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów jest: 

1) Rzecznik Finansowy (https://www.rf.gov.pl), 

2) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl). 

 

 

https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy
https://warta.pl/ta-witryna-uzywa-cookies
https://warta.pl/ta-witryna-uzywa-cookies
https://warta.pl/polityka-prywatnosci
https://warta.pl/reklamacje
https://warta.pl/kontakt
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://warta.pl/
https://www.rf.gov.pl/
https://www.knf.gov.pl/
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Informacje dodatkowe 

§ 11 

1. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu 

Ubezpieczający zobowiązany jest udostępnić TUiR „WARTA” S.A. nowe dane  

dotyczące adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu 

2. W przypadku zmiany Karty płatniczej wskazanej przez Ubezpieczającego jako 

właściwej do realizacji Płatności cyklicznej, Ubezpieczający zobowiązany jest 

niezwłocznie skontaktować się z Agentem lub bezpośrednio z COK 

(https://warta.pl/kontakt) i zarejestrować nową kartę płatniczą albo wystąpić o zmianę 

formy płatności. 

3. TUiR „WARTA” S.A. może wystąpić do Ubezpieczającego o zarejestrowanie nowej 

Karty płatniczej jako właściwej do realizacji Płatności cyklicznej. W takim przypadku 

Ubezpieczający jest zobowiązany zarejestrować nową Kartę płatniczą zgodnie z 

przekazaną przez TUiR „WARTA” S.A. instrukcją albo wystąpić o zmianę formy 

płatności. 

4. TUiR „WARTA” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z błędnego 

wskazania przez Ubezpieczającego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu 

lub zaniechania przez Ubezpieczającego ich aktualizacji. 

5. TUiR „WARTA” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z 

niedotrzymania przez Ubezpieczającego obowiązków wskazanych w ust. 1 - 3. 

6. Informacje o zmianach będą przekazywane Ubezpieczającemu wyłącznie z użyciem 

wiadomości elektronicznych. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. TUiR „WARTA” S.A. z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany obowiązujących 

przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych usług, jest uprawniona do zmiany 

niniejszego Regulaminu. 

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego 

Regulaminu na stronie internetowej https://warta.pl. 

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Ubezpieczającemu, który wyraził 

zgodę na Płatności cykliczne, przysługuje prawo do rezygnacji z usług świadczonych 

przez TUiR „WARTA” S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu. Rezygnacja może 

być dokonana w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Ubezpieczającego o zmianie 

Regulaminu poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w TUiR „WARTA” S.A. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

5. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu TUiR „WARTA” S.A. nr 

191/2022  z dnia 02.08.2022r. 

 

 

https://warta.pl/kontakt
https://warta.pl/

