
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie komunikacyjne
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: HDI EKSTRA 2000 (Dział II, Grupa 16)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia HDI EKSTRA 2000 o symbolu C7041 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 października 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
HDI EKSTRA 2000 to ubezpieczenie gwarantujące wypłatę określonej kwoty na pokrycie nieprzewidzianych wydatków powstałych w następstwie kradzieży 
pojazdu, np. wynajęcia samochodu zastępczego, kosztów biletów komunikacji, taksówek, rejestracji kolejnego samochodu. 

ü  straty majątkowe powstałe w następstwie kradzieży 
wskazanego w polisie pojazdu, związane w szczególności  
z ponoszeniem dodatkowych kosztów 

ü  ubezpieczenie dotyczy samochodów osobowych 
oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony i ładowności do 800 kg, 
zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej 

ü  suma ubezpieczenia wynosi 2000 zł i obejmuje jedno 
zdarzenie w okresie ubezpieczenia

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty 
jest w §2–4 OWU. 

ü  ubezpieczeniem objęte są koszty powstałe w wyniku kradzieży pojazdu dokonanej w okresie ubezpieczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, 
Tunezji i Izraela (szkody powstałe w związku z kradzieżą pojazdu na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia)

û samochodów niezarejestrowanych 
û  samochodów zarejestrowanych poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej
û  samochodów innych niż samochody osobowe oraz 

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony i ładowności do 800 kg
û  dodatkowych kosztów powstałych w następstwie 

przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 Kodeksu karnego
û  kosztów powstałych w konsekwencji kradzieży elementów 

i wyposażenia pojazdu

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną  
znajdują się w §5 OWU.

Warta nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie 
kradzieży pojazdu:
! spowodowanej umyślnie
!  jeżeli stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży, 

z wyłączeniem rozboju, pojazd nie był zabezpieczony przed 
kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji

!  w przypadku pozostawienia bez nadzoru, w pojeździe lub 
w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione 
do korzystania z pojazdu, klucza, karty lub innego urządzenia 
służącego do jego otwarcia lub uruchomienia

!  gdy pojazd jest objęty ochroną wynikającą z zawartej  
w Warcie umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i szkoda 
polegająca na kradzieży pojazdu nie zostanie zgłoszona  
z tego ubezpieczenia

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §5–6 i §12 OWU.



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:
−     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie 

lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
−    zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
−    opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie
−    zgłoszenie szkody do Warty nie później niż następnego dnia roboczego 
−    powiadomienie o kradzieży pojazdu Policji nie później niż w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o kradzieży

Szczegółowe informacje na temat obowiązków podane są w §6, §11–12 OWU.

Składka może być opłacona gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie 
sprzedaży.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat 
składki i terminy płatności są określane w polisie.

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie. 
Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
−    z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
−    z chwilą wypłaty odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia
−    z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty bądź całkowitego zniszczenia pojazdu
−    z dniem wyrejestrowania pojazdu
−    z dniem rejestracji pojazdu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej 
−    z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
−    w przypadku przewłaszczenia lub zbycia samochodu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności samochodu
−    z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia
−    z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC lub AC, z którą zawarte zostało ubezpieczenie HDI EKSTRA 2000

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §7 OWU.

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:
−    30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne 
−    7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy 
−     30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy –  

w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon) 

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §7–8 OWU.

HDI to znak towarowy stosowany przez TUiR „WARTA” S.A.
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Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia  HDI EKSTRA 2000 zwane dalej OWU 
HDIEKSTRA2000,stosujesięwumowachubezpieczeniazawieranychprzezTowarzystwo
UbezpieczeńiReasekuracji„WARTA”SpółkaAkcyjna,zwanedalejWARTA,zUbezpiecza-
jącymi.

2. W porozumieniu z Ubezpieczającym, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka przez
WARTĘ,wumowieubezpieczeniamogąbyćzastosowanepostanowieniadodatkowe, inne
niżokreślonewOWUHDIEKSTRA2000.Wprowadzenietakichpostanowieńwymagazasto-
sowaniaformypisemnejpodrygoremnieważności.

Słowniczek pojęć
§ 2

1. Kradzież – działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim Kodeksie Karnym, tj.
wart.278(kradzieżrzeczyruchomych),art.279(kradzieżzwłamaniem),któredoprowadziłodo
zaborupojazduiwart.280(rozbój).Pojęcietonieobejmujeprzywłaszczenia,októrymmowa
w art. 284 KK. 

2. Odszkodowanie–kwotaustalonawgzasadokreślonychwniniejszychOWUHDIEKSTRA2000,
należnawraziepowstaniaszkody.

3. Okres ubezpieczenia–wskazanywdokumencieubezpieczeniaokresnajakiWARTAudziela
ochronyubezpieczeniowej.

4. Pojazd–samochód,októrymmowaw§3ust.2,wskazanywdokumencieubezpieczenia,które-
gokradzieżobjętajestochronąnapodstawieniniejszychOWUHDIEKSTRA2000.

5. Szkoda–stratamajątkowapowstaławwynikukradzieżypojazduobjętaochronąnapodstawie
OWU  HDI EKSTRA 2000. 

6. Ubezpieczający – osoba lub podmiot zawierający z WARTĄ umowę ubezpieczenia
HDI EKSTRA2000 (Właścicielpojazduzawierającyumowęubezpieczenianawłasny rachunek
alboinnaosobazawierającaumowęubezpieczenianarachunekWłaścicielapojazdu).

7. Ubezpieczony–Właścicielpojazdu.
8. Użytkownik–osobaupoważnionadokorzystaniazpojazdunapodstawieumowyleasingulub

kredytuwskazanawdokumencieubezpieczenia.
9. Wniosek o ubezpieczenie–formularzWARTYalboinnydokumentzawierającyniezbędnedane

dotyczącepojazdu,jegoWłaściciela/Użytkownika,Ubezpieczającego,orazinneinformacjenie-
zbędnedozawarciaumowyubezpieczenia,wykorzystywanydoocenyryzykaubezpieczeniowe-
go,stanowiącyczęśćumowyubezpieczenia.

Co można ubezpieczyć i jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
§ 3

1. Przedmiotemubezpieczenia HDIEKSTRA2000sąstratymajątkowepowstałewnastępstwie
kradzieżypojazdu,związanewszczególnościzponoszeniemkosztówdotyczących:
1) wynajęciasamochoduzastępczego,
2) przejazdówśrodkamikomunikacji,
3) wydatkówtowarzyszącychzakupowikolejnegopojazdu.

2. Ubezpieczeniedotyczysamochodówosobowychlubciężarowychodopuszczalnejmasiecałko-
witejdo3,5toładownoścido800kgzarejestrowanychnaterenieRzeczpospolitejPolskiej(RP).

3. Umowąubezpieczeniaobjętesąkoszty,októrychmowawust.1,powstałewwynikukradzie-
żypojazdudokonanejwokresieubezpieczeniana terytoriumRPorazpozostałych krajów
europejskich(RosjaiTurcjaweuropejskichczęściachichterytoriów),atakżeMaroka,Tunezji
iIzraela.WrozumieniuniniejszychOWUHDIEKSTRA2000kradzieżpojazdunaterytorium
Gruzjiniejestobjętaochronąubezpieczeniową.

Suma ubezpieczenia
§ 4

1. Sumaubezpieczeniawynosi2.000złiobejmujejednozdarzeniewokresieubezpieczenia.
2. SumaubezpieczeniastanowigórnągranicęodpowiedzialnościWARTY.

Jakie szkody nie są objęte odpowiedzialnością  WARTY?
§ 5

1. WARTAnieodpowiadazaszkodypowstałewnastępstwiekradzieżypojazdu:
1) spowodowanejumyślnieprzezUbezpieczającego,Ubezpieczonego,atakżeosoby,zktórymi

Ubezpieczający,Ubezpieczonypozostajewewspólnymgospodarstwiedomowym,
2) wskutek rażącegoniedbalstwaUbezpieczającego,Ubezpieczonego,chybażezapłataod-

szkodowaniaodpowiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności,
3) gdy stwierdzono, żewchwili dokonania kradzieży, zwyłączeniem rozboju, pojazdniebył

zabezpieczonyprzedkradzieżąwsposóbprzewidzianywjegokonstrukcji,
4) wprzypadkupozostawieniabeznadzoruwpojeździelubwmiejscu,doktóregomajądostęp

osobynieupoważnionedokorzystaniazpojazdu,klucza,kartylubinnegourządzeniasłużą-
cegodojegootwarcialuburuchomienia,

5) gdysprawcawszedłwposiadanieklucza,kartylubinnegourządzeniasłużącegodootwarcia
luburuchomieniapojazduzawiedząosóbwymienionychwust.1pkt1)lubosóbupoważnio-
nychdokorzystaniazpojazdu,

6) gdy pojazd stanowi własność innej osoby niż wymieniona jakoWłaściciel w dokumencie
ubezpieczenia,zzastrzeżeniemsytuacjigdyprawowłasnościpojazduprzeszłonajegoUżyt-
kownika,aumowaubezpieczenianieuległarozwiązaniu,

7) gdy pojazd jest objęty ochroną wynikającą z zawartej w WARCIE umowy ubezpieczenia
autocasco (AC) i szkoda polegająca na kradzieży pojazdu nie zostanie zgłoszona z tego
ubezpieczenia.

Na jaki okres i jak zawiera się umowę ubezpieczenia?
§ 6

1. Umowęubezpieczeniazawierasięnaokres12miesięcyzjednoczesnymzawarciemwWARCIE
umowyAC(HDIAC+)lubobowiązkowegoubezpieczeniaOCposiadaczypojazdówmechanicz-
nych(HDIOC).

2. UmowęubezpieczeniazawierasięnapodstawieinformacjipodanychprzezUbezpieczającego
wewnioskuoubezpieczenie.Ubezpieczający jestzobowiązanypodaćwszystkieznanesobie
okoliczności, o które WARTA pytała we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed
zawarciem umowy ubezpieczenia. Informacje te mogą być podane przez Ubezpieczającego
WARCIEzapośrednictwemśrodkówporozumiewaniasięnaodległość,wszczególnościtelefonu
lubInternetu.WraziezawarciaprzezWARTĘumowyubezpieczeniamimobrakuodpowiedzina
poszczególnepytania,pominięteokolicznościuważasięzanieistotne.

3. UbezpieczającyjestzobowiązanyzawiadamiaćWARTĘ,wczasietrwaniaumowy,ozmianach
okolicznościokreślonychwust.2wszczególnościtakichjakutrataklucza,kartylubinnegourzą-
dzeniasłużącegodootwieranialuburuchamianiapojazdu.Zawiadomieniaotychzmianachna-
leżydokonaćnapiśmieniezwłoczniepouzyskaniuonichwiadomości.

4. Wraziezawarciaumowynacudzyrachunek,obowiązkiokreślonewust.2i3spoczywająodpo-
wiednionaUbezpieczonym,oilewiedziałozawarciuumowynajegorachunek.

5. WARTAnieponosiodpowiedzialnościzaskutkiokoliczności,któreznaruszeniemust.2,3 i4
niezostałypodanedojejwiadomości.Jeżelidonaruszeniaobowiązkówokreślonychwust.2,3
i4doszłozwinyumyślnej,wraziewątpliwościprzyjmujesię,żezdarzeniepowodująceszkodę
ijegonastępstwasąskutkiemtychokoliczności.

6. WprzypadkuskładaniawnioskuoubezpieczeniezapośrednictwemInternetu,regulaminświad-
czeniausługdrogąelektronicznąudostępnianyjestwserwisieinternetowymWARTY.

7. ZawarcieumowyubezpieczeniaWARTApotwierdzadokumentemubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność  WARTY?
§ 7

1. Jeżelinieumówionosięinaczej,odpowiedzialnośćWARTYrozpoczynasięoddnianastępnegopo
zawarciuumowyubezpieczenia,niewcześniejjednakniżoddnianastępnegopozapłaceniuskładki.

2. Wprzypadku,gdyWARTAponosiodpowiedzialnośćjeszczeprzedzapłaceniemskładki,askład-
kaniezostałazapłaconaw terminieokreślonymwdokumencieubezpieczenia, WARTAmoże
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres

OGÓLNE     WARUNKI UBEZPIECZENIA    
HDI EKSTRA 2000

Informacjaopostanowieniachogólnychwarunkówubezpieczenia,októrychmowawart.17
ustawyzdnia11września2015r.odziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej 

(Dz.U.2015,poz.1844)

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWU

Przesłankiwypłatyodszkodowaniaiinnych
świadczeń

§3

Ograniczeniaorazwyłączenia
odpowiedzialnościzakładuubezpieczeń
uprawniającedoodmowywypłaty
odszkodowaniaiinnychświadczeń 
lubichobniżenia

§5,
§6ust.5i§12ust.3-4

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:
−     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie 

lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
−    zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
−    opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie
−    zgłoszenie szkody do Warty nie później niż następnego dnia roboczego 
−    powiadomienie o kradzieży pojazdu Policji nie później niż w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o kradzieży

Szczegółowe informacje na temat obowiązków podane są w §6, §11–12 OWU.

Składka może być opłacona gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie 
sprzedaży.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat 
składki i terminy płatności są określane w polisie.

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie. 
Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
−    z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
−    z chwilą wypłaty odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia
−    z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty bądź całkowitego zniszczenia pojazdu
−    z dniem wyrejestrowania pojazdu
−    z dniem rejestracji pojazdu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej 
−    z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
−    w przypadku przewłaszczenia lub zbycia samochodu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności samochodu
−    z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia
−    z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC lub AC, z którą zawarte zostało ubezpieczenie HDI EKSTRA 2000

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §7 OWU.

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:
−    30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne 
−    7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy 
−     30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy –  

w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon) 

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §7–8 OWU.

HDI to znak towarowy stosowany przez TUiR „WARTA” S.A.
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przezktóryponosiłaodpowiedzialność.Wprzypadkubrakuwypowiedzeniaumowywygasaona
zkońcemokresu,zaktóryprzypadaniezapłaconaskładka.

3. Jeżelinieumówionosięinaczej,jakoterminzapłaceniaskładki,wprzypadkujejopłacaniaprze-
lewem bankowym, bądź przekazem pocztowym, przyjmuje się datę dokonaniawpłaty, tj. od-
powiedniodatępotwierdzeniaprzezbankprzyjęciadorealizacjipoleceniaprzelewubądźdatę
stemplapocztowegonadowodziewpłaty.

4. OdpowiedzialnośćWARTYustajeiumowaubezpieczeniaulegarozwiązaniu:
1) zupływemostatniegodniaokresuubezpieczenia,najakiumowabyłazawarta,
2) zchwiląwypłatyodszkodowaniawwysokościsumyubezpieczenia,
3) zdniemudokumentowaniatrwałejizupełnejutraty,bądźcałkowitegozniszczeniapojazdu,
4) zdniemwyrejestrowaniapojazdu,
5) zdniemrejestracjipojazduzagranicąRP,
6) zdniemprzekazaniapojazdudoprzedsiębiorcyprowadzącegostacjędemontażulubpunkt

zbierania pojazdów,
7) wprzypadkuprzewłaszczenialubzbyciapojazdu–zchwiląprzeniesieniananabywcęprawa

własnościpojazdu,chybażeWARTAwyrazizgodęnaprzeniesienieprawzumowyubezpie-
czeniananabywcępojazdu,zzastrzeżeniemust.5,

8) zdniemodstąpieniaodumowyubezpieczeniazgodniez§8ust.1lubwypowiedzeniaumowy
ubezpieczeniazeskutkiemnatychmiastowymwprzypadkachokreślonychwust.2i§8ust.3,

9) zchwiląrozwiązaniaumowyubezpieczeniaOClubAC,zktórązawartezostałoubezpiecze-
nie  HDI EKSTRA 2000.

5. ZgodaWARTY,októrejmowawust.4pkt7)niejestwymaganawprzypadku,gdyprawowłasno-
ścipojazduprzechodzinajegodotychczasowegoUżytkownika,podwarunkiem,żewdotychcza-
sowejumowieubezpieczeniabyłonUbezpieczającym.

Kiedy można odstąpić od umowy ubezpieczenia lub ją wypowiedzieć?
§ 8 

1. Ubezpieczającymożeodstąpićodumowyubezpieczenia:
1) wterminie7dniwprzypadkuprzedsiębiorcówi30dniwprzypadkuosóbniebędącychprzed-

siębiorcami, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli umowa jest zawarta na
okresdłuższyniż6miesięcy.

2) wprzypadkuumówzawartychzapośrednictwemśrodkówporozumiewaniasięnaodległość
przezUbezpieczającegobędącegokonsumentem,wterminie30dnioddniapoinformowania
goozawarciuumowyluboddniadoręczeniapotwierdzeniazawarciaumowy,jeżeli jestto
terminpóźniejszy.

2. Odstąpienieodumowyzgodniezust.1pkt1)jakiodstąpienieodumowyzawartejnapodstawie
zgodyna rozpoczęcieświadczeniaochronyprzedupływem terminu,októrymmowawust.1
pkt2),niezwalniaUbezpieczającegozobowiązkuzapłaceniaskładkizaokres,wjakimWARTA
udzielałaochronyubezpieczeniowej.

3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku, każdazestronmożeżądaćodpowiedniej zmianywysokości składkipoczynającod
chwili,gdyzaszłataokoliczność,niewcześniejniżodpoczątkubieżącegookresuubezpieczenia.
W raziezgłoszenia takiegożądaniadrugastronamożewciągu14dniwypowiedziećumowę
ubezpieczeniazeskutkiemnatychmiastowym.

Jak ustala się składkę za ubezpieczenie?
§ 9

1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowiązującejw dniu zawarcia umowy
ubezpieczeniataryfyskładekWARTY.

2. Składkaopłacanajestjednorazowozdniemzawarciaumowyubezpieczenia,chybażeumówio-
nosięinaczej.

Kiedy i jak dokonuje się zwrotu składki?
§ 10 

1. Wrazierozwiązaniaumowyubezpieczeniaprzedupływemokresunajakiumowazostałazawar-
ta,Ubezpieczającemuprzysługujezwrotskładkizaokresniewykorzystanejochronyubezpiecze-
niowej,zzastrzeżeniemust.3.

2. Składkępodlegającązwrotowiustalasięproporcjonalniezakażdydzieńokresuniewykorzysta-
nejochronyubezpieczeniowej.

3. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku, gdy nastąpiło wyczerpanie sumy ubezpieczenia
wskutekwypłatyodszkodowania,wzwiązkuzcałkowitymspełnieniemświadczenia iwykorzy-
staniemochronyubezpieczeniowej.

Jak postępować w przypadku powstania szkody?
§ 11

1. WraziekradzieżypojazduUbezpieczający,Ubezpieczonylubosobaupoważnionadokorzysta-
niazpojazduzobowiązanisąniezwłocznie:
1) powiadomić o kradzieży pojazdu policję, nie później niżw ciągu 12 godzin od powzięcia

informacjiokradzieżypojazdu,
2) zgłosićszkodędoWARTYkontaktującsięzCENTRUMOBSŁUGIKLIENTAzwanymdalej

COK, którego numer telefonu oraz adres strony Internetowej znajduje się w dokumencie
ubezpieczenia–niezwłocznie, jednakniepóźniejniżwciągunastępnegodnia roboczego
odpowzięciainformacjiokradzieżypojazdu–udzielającniezbędnychinformacjiiwyjaśnień,
zdopełnieniemobowiązków,októrychmowaw§12ust.1pkt5).

2. WprzypadkuodnalezieniapojazduUbezpieczony jest zobowiązanyniezwłoczniepowiadomić
otymfakcieWARTĘ.

§ 12
1. WzwiązkuzezgłoszeniemszkodyUbezpieczający,Ubezpieczonylubosobaupoważnionado

korzystaniazpojazduzobowiązanisą:
1) postępowaćzgodniezewskazówkamiudzielonymiprzezpracownikaCOK,
2) udostępnićdokumentywymaganeprzezWARTĘprzylikwidacjiszkodyniezbędnedoustale-

niaodpowiedzialnościWARTYorazokolicznościzdarzenia,
3) umożliwićWARCIEustalenieokolicznościzdarzenia,
4) zabezpieczyćmożnośćdochodzeniaroszczeńodszkodowawczychwobecosóbtrzecichod-

powiedzialnychzaszkodę,
5) przekazaćniezwłoczniedoWARTY,wtrybieuzgodnionymzpracownikiemCOK:

a) dowódrejestracyjnypojazduikartępojazdu(oilekartapojazduzostałanaubezpieczony
pojazdwydana),

b) wszystkieposiadanekluczyki,kartyiinneurządzeniasłużącedootwarciai/luburuchomie-
niaubezpieczonegopojazdu,orazzabezpieczeńprzeciwkradzieżowychzadeklarowane
przyzawieraniuumowyubezpieczenia,

6) umożliwić WARCIEuzyskanieodosobyużytkującejpojazdwczasiepowstaniakradzieży
relacjioprzebieguzdarzeniaiokolicznościachpowstaniakradzieży,

7) złożyćposiadanedowodydotyczącekradzieżypojazduiumożliwićWARCIEustalenieoko-
licznościkradzieżywpostępowaniuprowadzonymprzezinazlecenieWARTY.

2. JeżelidoutratypojazdudoszłowskutekrozbojuWARTAodstąpiodwymoguzawartegowust.1
pkt5)wzakresieuzasadnionymokolicznościamikradzieży.

3. Wrazieniedopełnieniazwinyumyślnejlubrażącegoniedbalstwaobowiązków,októrychmowa
w§11ust.1pkt2),WARTAmożeodpowiedniozmniejszyćodszkodowanie,jeżeliniedopełnie-
nietoprzyczyniłosiędozwiększeniaszkodylubuniemożliwiłoWARCIEustalenieokoliczności
iskutkówzdarzenia,chybażeWARTAwterminieprzewidzianymw§11ust.1pkt2)otrzymała
wiadomośćookolicznościachzdarzenia,którenależałopodaćdojejwiadomości.

4. Wrazieniedopełnieniaktóregokolwiekzpozostałychobowiązków,októrychmowaw§11i§12
ust.1,WARTAmożeodmówićwypłatyodszkodowanialubjeodpowiedniozmniejszyć,oilenie-
dopełnienietomiałowpływnaustalenieodpowiedzialnościzaszkodęlubokolicznościzdarzenia.

Jak ustala się i wypłaca odszkodowanie?
§ 13

1. OdszkodowanieztytułuubezpieczeniaHDIEKSTRA2000jestrównesumieubezpieczenia.

2. WARTA wypłaca odszkodowanie za szkodę objętą ochroną zgodnie z niniejszymi OWU
HDIEKSTRA2000wówczas,gdyustalonazostanieodpowiedzialnośćWARTYzapowstałą
szkodę.

3. Odszkodowaniewypłacanejestwzłotych.

W jakim terminie  WARTA wypłaca odszkodowanie?
§ 14

1. WARTAjestzobowiązanawypłacićodszkodowaniewterminie30dniliczącoddniazgłoszenia
szkodydoWARTY.

2. Wprzypadkubrakumożliwościwyjaśnieniaokolicznościkoniecznychdoustaleniaodpowiedzial-
ności WARTY lubwprzypadkubrakumożliwościokreśleniawysokościodszkodowaniaw ter-
minieokreślonymwust.1,WARTAwypłacaodszkodowaniewciągu14dnioddnia,wktórym
przy zachowaniu należytej starannościwyjaśnienie tych okoliczności byłomożliwe. Jednakże
bezspornączęśćodszkodowaniaWARTAwypłacawterminieokreślonymwust.1.Przezbez-
spornączęśćodszkodowaniarozumiesięczęśćodszkodowania,któramożebyćwypłaconapo
spełnieniunastępującychwarunków:
1) zostałaustalonaodpowiedzialnośćWARTYzazgłoszonąszkodę,
2) nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość odszkodowania, jednak z całą pewnością

wiadomo,że jegowysokośćprzekroczykwotęzakwalifikowaną jakobezspornaczęśćod-
szkodowania. 

3. Jeżeliodszkodowanienieprzysługujelubprzysługujewinnejwysokości,niżokreślonawzgło-
szonymroszczeniu,WARTAinformujeotymnapiśmieosobęwystępującązroszczeniem,wska-
zującokolicznościipodstawęprawnąuzasadniającącałkowitąlubczęściowąodmowęwypłaty
odszkodowaniawrazzinformacjąomożliwościdochodzeniaroszczeńnadrodzesądowej.

Kiedy i jakie roszczenia przechodzą na  WARTĘ?
§ 15

1. Jeżelinieumówionosię inaczej,zdniemzapłatyodszkodowania roszczeniaUbezpieczonego
przeciwkoosobietrzeciejodpowiedzialnejzaszkodęprzechodząnaWARTĘdowysokościwy-
płaconegoodszkodowania.

2. NieprzechodząnaWARTĘroszczeniaUbezpieczonegoprzeciwkoosobom,zktórymipozostaje
onwewspólnymgospodarstwiedomowym.

3. JeżeliUbezpieczonyzrzekłsięroszczeniaoodszkodowanieodosobytrzeciej,którajestsprawcą
szkodylubjeograniczył,WARTAmożeodmówićodszkodowanialubjezmniejszyć.Jeżelizrze-
czeniesię lubograniczenie roszczeniazostanieujawnionepowypłacieodszkodowania,wów-
czas WARCIE przysługuje prawo dochodzenia odUbezpieczonego zwrotu całości lub części
wypłaconegoodszkodowania.

Postanowienia końcowe
§ 16

1. Powództwooroszczeniawynikającezumowyubezpieczeniamożnawytoczyćalbowedługprze-
pisów owłaściwości ogólnej albo przed sądwłaściwy dlamiejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego,Ubezpieczonegolubosobyuprawnionej.

2. Skargi,zażaleniawtymreklamacjemogąbyćskładaneprzezUbezpieczającego,Ubezpieczone-
golubUprawnionegozumowyubezpieczeniadoWARTY:
1) wformiepisemnejnaadres:skr.pocztowa1020,00-950Warszawa,
2) wformieelektronicznejzapomocąformularzawww.warta.pl/reklamacje,
3) telefonicznie pod nr 502 308 308, 
4) wkażdej jednostce WARTY,napiśmiedoręczonymosobiście lubw formieustnejdopro-

tokołu.
3. WARTArozpatrzyskargę,zażalenie lubreklamacjęwterminie30dnioddatywpływuiudzieli

odpowiedziwformiepisemnejprzesyłkąlistowąlubwformieelektronicznejnawniosekskłada-
jącegoskargę,zażalenie,reklamację.Wszczególnieskomplikowanychprzypadkachterminna
udzielenieodpowiedzimożezostaćprzedłużonydo60dni,oczymwnoszącyskargę,zażalenie,
reklamacjęzostanieuprzedniopowiadomiony.Organemwłaściwymdorozpatrzeniaskargi,zaża-
lenia,reklamacjijestjednostkaorganizacyjnawyznaczonaprzezZarządWARTY.

4. Podmiotemuprawnionymdopozasądowegorozpatrywaniasporówjest:
1) SądPolubownyprzyKomisjiNadzoruFinansowego(www.knf.gov.pl),
2) RzecznikFinansowy(www.rf.gov.pl).

5. Wprzypadku umów zawieranych przez Internet skargęmożna złożyć dodatkowo za pośred-
nictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) – adres: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 17
1. DoumowyubezpieczeniazawartejnapodstawieniniejszychOWUHDIEKSTRA2000stosuje

sięprawopolskie.
2. WsprawachnieuregulowanychwniniejszychOWUHDIEKSTRA2000majązastosowanieod-

powiednieprzepisyKodeksucywilnegoorazUstawyodziałalnościubezpieczeniowej i rease-
kuracyjnej.

§ 18
NiniejszeOWUHDIEKSTRA2000wpowyższymbrzmieniumajązastosowaniedoumówubezpie-
czeniazawartychoddnia1października2018roku.

WiceprezesZarządu
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