
SZKODA? MY SIĘ TYM ZAJMIEMY

Ubezpieczony sprzęt uległ zniszczeniu lub został skradziony? Zgłoś 
to do Warty najpóźniej 7 dni od zdarzenia. Naprawimy uszkodzone 
urządzenie lub zapewnimy nowy sprzęt. Pamiętaj, aby w przypadku 
kradzieży zgłosić ten fakt na policję. 

WARTA SMART PAKIET to umowa ubezpieczenia zawierana z TUiR „WARTA” S.A. 
na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Niniejszy materiał ma charakter 
informacyjny oraz reklamowy i nie może być traktowany jako oferta handlowa  
w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie TUiR „WARTA” S.A. nie jest 
gwarancją udzielaną przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora  
w stosunku do zakupionego sprzętu, nie stanowi gwarancji jakości produktu  
w rozumieniu art. 577-581 kodeksu cywilnego ani też rękojmi za wady fizyczne lub 
prawne w rozumieniu art. 556-576 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje 
dotyczące m.in. zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA SMART PAKIET dostępnych 
na www.warta.pl oraz w placówkach TUiR „WARTA” S.A.
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   Dokumentami wymaganymi przy zgłoszeniu szkody są m.in. 
dowód zakupu sprzętu, zgłoszenie na policję (w przypadku 
kradzieży).

   Przed przekazaniem urządzenia do naprawy dane 
przechowywane na nim utrwal na innym nośniku.

Ważne:

infolinię 502 308 308 
(opłata według taryfy operatora) 

lub

formularz „zgłoś szkodę” na warta.pl

Szkodę możesz zgłosić w prosty i szybki sposób poprzez:

Pomożemy Ci w wyborze
ubezpieczenia najlepiej dopasowanego
do Twoich potrzeb. Zapraszamy!

ŁATWIEJSZA 
CODZIENNOŚĆ

# J u t r oTo

Nowe ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia smartfona, 
tabletu lub smartwatcha.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

WARTA SMART PAKIET



Stłuczenie wyświetlacza, całkowite uszkodzenie sprzętu lub jego utrata  
w wyniku kradzieży – to zdarzenia, po których możesz uzyskać 
szybką pomoc w ramach najnowszego ubezpieczenia WARTA 
SMART PAKIET.
Ubezpieczyć możesz nie tylko smartfon, ale także tablet i smartwatch. 

WARIANT

ZDARZENIE OCHRONA
WYŚWIETLACZA KOMFORT PREMIUM

USZKODZENIE/ZNISZCZENIE:

wyświetlacza  
w wyniku wypadku

całego urządzenia  
w wyniku wypadku —

sprzętu w wyniku przepięcia —

sprzętu w wyniku zalania —

KRADZIEŻ:

z włamaniem —

kieszonkowa —

rabunek —

USŁUGI DODATKOWE (na życzenie ubezpieczonego):

montaż folii ochronnej  
po naprawie wyświetlacza 
telefonu

—

serwis door-to-door (transport 
sprzętu z miejsca zamieszkania 
do serwisu i z powrotem)

—

telefon zastępczy — —

gwarantowany czas naprawy  
5 dni roboczych od dnia 
dostarczenia sprzętu do serwisu

— —

Naprawę sprzętu w razie uszkodzenia/
zniszczenia wyświetlacza lub innych elementów 
urządzenia wskutek wypadku, zalania lub 
przepięcia 

Nowy sprzęt, jeżeli dotychczasowy stracisz  
w wyniku rabunku, kradzieży z włamaniem
lub kradzieży kieszonkowej

Wymianę sprzętu na nowy, jeśli koszt naprawy 
jest równy wartości nowego urządzenia lub ją 
przekracza

Prosty, szybki i wygodny proces zgłaszania 
szkody

Bezgotówkowy proces naprawy – w punktach 
naprawczych na terenie całej Polski

Ochronę przez 12 miesięcy z sumą 
ubezpieczenia do 10 000 zł (w zależności od 
wybranego wariantu)

WARTA SMART PAKIET

CO ZYSKUJESZ Z POLISĄ WARTY?

3 WARIANTY OCHRONY


