MATERIAŁ MARKETINGOWY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
praktyczne informacje dla osób ubezpieczonych

W JAKICH TERMINACH NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI?
Pierwszy miesiąc

Podpisanie
wnioskopolisy

początek
odpowiedzialności –
kolejny dzień po opłaceniu składki1

opłata
drugiej składki
(najpóźniej)

opłata
kolejnej składki
(najpóźniej)

Maks. termin opłaty

1. dzień po
zawarciu umowy
ubezpieczenia

WAŻNE: 

Kolejny miesiąc

ostatni dzień
miesiąca
polisowego2

14. dzień od daty
rozpoczynającej
okres ubezpieczenia

ostatni dzień
miesiąca
polisowego2

Początek odpowiedzialności następuje w kolejnym dniu po opłaceniu składki1.
Terminowe opłacanie składek jest warunkiem zapewnienia przez Wartę ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
W opłacaniu składek w określonym terminie pomaga założenie stałego zlecenia z konta w banku.

JAK ZAŁOŻYĆ STAŁE ZLECENIE W BANKU
Stałe zlecenie ułatwi Ci
terminowe opłacanie składek,
a w efekcie brak ryzyka przerwania
ciągłości ubezpieczenia, utrzymanie
karencji oraz brak monitów.

PAMIĘTAJ:

1. W
 ejdź do swojej bankowości internetowej
i wybierz usługę „Zlecenie stałe”
2. Dodaj nowe zlecenie i wpisz dane:
dane odbiorcy: TUnŻ „WARTA” S.A.
nr rachunku: z wnioskopolisy
data pierwszej płatności: z wnioskopolisy
cykl: miesięczny
tytuł przelewu: nr polisy QS/QR/WR z wnioskopolisy
kwota przelewu: wartość miesięcznej składki z wnioskopolisy

Uzupełnij numer telefonu i adres e-mail w dokumentacji ubezpieczeniowej.
Dzięki temu Warta będzie mogła przypomnieć Ci o terminie płatności składki.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WARTĄ?
1. Pytania dotyczące posiadanego ubezpieczenia:
Telefonicznie
Centrum Obsługi Klienta 502 308 308
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Mailowo – formularz kontaktowy na stronie
www.warta.pl/kontakt-szczegoly
Tradycyjną pocztą
TUnŻ „WARTA” S.A. Skrytka Pocztowa nr 61
ul. Pocztowa 1, 41-500 Chorzów 1

2. Zgłaszanie roszczeń:
Online – formularz kontaktowy na stronie
www.warta.pl/zgłoś szkodę
www.warta.pl/szkoda-zyciowa
Tradycyjną pocztą
TUnŻ „WARTA” S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1013,
00-950 Warszawa

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Więcej informacji dotyczących płatności składki oraz
możliwych form kontaktu z ubezpieczycielem (TUnŻ „WARTA” S.A.) znajdziesz u agentów TUnŻ „WARTA” S.A.
1) Szczegóły dotyczące początku odpowiedzialności dla danych ryzyk ubezpieczeniowych znajdują się w OWU.
2) Pierwszy miesiąc polisowy to miesiąc rozpoczynający się w dniu początku okresu ubezpieczenia; miesiące polisowe to miesiące rozpoczynające się w tym samym dniu każdego
następnego miesiąca kalendarzowego; jeśli w danym miesiącu nie ma takiego dnia – miesiąc polisowy rozpoczyna się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego.
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