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Droga 
bez przeszkód

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66. kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany
przez TUiR „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia,
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności  ubezpieczyciela, znajdują się 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl 
oraz w placówkach TUiR „WARTA” S.A.

warta.pl Facebook: wartaPL 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Potrzebujesz ubezpieczenia 
mieszkania lub domu?

Fachowa pomoc
Zatroszczymy się o Twój dom, mieszkanie 
oraz jego wyposażenie w razie włamania czy 
zniszczeń powstałych po zalaniu lub pożarze, 
a assistance zapewni Ci fachową pomoc  
w trudnych sytuacjach. 

Potrzebujesz szerszej ochrony? 
Sprawdź dodatkowe opcje

NNW
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków zapewni wypłatę świadczenia  
po wypadku komunikacyjnym, gdy kierowca 
lub pasażer ubezpieczonego auta doznali 
trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarli. 

NNW Bezpieczna Rodzina
To realne zabezpieczenie Twojej rodziny. 
Gwarantuje dodatkową wysoką wypłatę  
w razie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku 
którego kierowca poniesie śmierć.

Opony
Opony Assistance to pomoc w przypadku 
uszkodzenia ogumienia w Twoim pojeździe. 
Możesz liczyć na nasze wsparcie  
w dowolnym miejscu w Polsce  
bez względu na liczbę zdarzeń!

Szyby
Gdy ktoś lub coś zniszczy szybę  
Twojego samochodu, możesz skorzystać  
z Warta Auto-Szyby. Zorganizujemy  
jej naprawę lub wymianę  
w wyspecjalizowanym serwisie i pokryjemy 
koszty, a Ty nie stracisz zniżek za 
bezszkodową jazdę.

Warta Ekstra 2000 
To proste ubezpieczenie na pokrycie 
nieprzewidzianych wydatków powstałych  
po kradzieży pojazdu. Gwarantuje wypłatę  
2000 zł, które możesz przeznaczyć  
np.: na pokrycie kosztów wynajęcia 
samochodu zastępczego, taksówki,  
biletów komunikacji czy rejestracji  
kolejnego auta.
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Najlepsza marka w opinii konsumentów
Ubezpieczenia komunikacyjne Warty po raz  
kolejny wygrały ranking konsumencki.  
Dziękujemy za zaufanie!



Co zyskujesz z OC w Warcie?

Assistance Standard
Zapewniamy pomoc po wypadku 
bez względu na to, czy jesteś sprawcą, 
czy poszkodowanym. Doradzimy, 
co należy zrobić, oraz przyślemy holownik, 
który pomoże na miejscu wypadku.

Ochrona zniżek OC po szkodzie 
Zachowujesz swoje zniżki za bezszkodową 
jazdę, nawet jeśli to Ty spowodujesz wypadek 
i z Twojej polisy OC zostanie zgłoszona 
szkoda.

Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS)
Nawet jeśli jesteś poszkodowanym, a sprawca 
jest ubezpieczony w innym towarzystwie,  
to my wypłacimy odszkodowanie i zajmiemy 
się formalnościami z ubezpieczycielem 
sprawcy.

Warta OC Szybka Wypłata 
Rozszerza działanie Bezpośredniej Likwidacji 
Szkód na wszystkich ubezpieczycieli w Polsce. 
Zgłaszając szkodę w ramach tej opcji,  
nie tracisz wypracowanych zniżek.

Kłopoty na trasie? Poczekaj na nas!

WARTA MOTO ASSISTANCE 
KOMPLEKSOWA POMOC W CZTERECH WARIANTACH

PRZYKŁADOWY ZAKRES POMOCY STANDARD ZŁOTY ZŁOTY+ PLATYNOWY

Holowanie w razie wypadku:
•   na terenie RP
•   poza RP

do 100 km
–

do 200 km
do 200 km

BEZ LIMITU km 
do 400 km

BEZ LIMITU km
do 1 500 km

Holowanie w razie awarii, braku paliwa i innych zdarzeń 
losowych, gdy do zdarzenia doszło:
•   na terenie RP
•   poza RP

– do 200 km*
do 200 km*

BEZ LIMITU km 
do 400 km

BEZ LIMITU km
do 1 500 km

Próba usprawnienia samochodu w razie wypadku, 
awarii lub innych zdarzeń losowych –  *

Wynajem samochodu zastępczego po wypadku – do 5 dni do 10 dni

do 30 dni 
w przypadku 

wykonania naprawy 
w warsztacie 

rekomendowanym

do 15 dni
pozostałe 
przypadki

Wynajem samochodu zastępczego po wypadku, 
gdy nie został spełniony warunek unieruchomienia 
(maks. 3 razy w okresie ubezpieczenia)

– –

do 5 dni 
w przypadku 

wykonania naprawy 
w warsztacie 

rekomendowanym

do 10 dni 
w przypadku 

wykonania naprawy
w warsztacie 

rekomendowanym

do 3 dni 
pozostałe 
przypadki

Wynajem samochodu zastępczego po kradzieży – do 5 dni do 10 dni do 15 dni

Wynajem samochodu zastępczego po awarii 
(maks. 2 razy w okresie ubezpieczenia) – – do 5 dni do 5 dni

Przewóz Ubezpieczonych do docelowego miejsca holowania 
samochodu –  *

Zakwaterowanie – – do 2 dni do 5 dni

Pomoc medyczna: przewóz dzieci, kierowca zastępczy, 
rehabilitacja, organizacja wizyty lekarza albo pielęgniarki – –

Organizacja wymiany opon, mycia auta lub „night driver” – – –

Organizacja rezerwacji biletu lotniczego, hoteli, taksówki – – –

Pomoc informacyjna po wypadku (dane serwisów, przekazanie 
wiadomości)

Pomoc tłumacza umożliwiająca porozumienie się ze służbami 
medycznymi, urzędnikami, policją –

Suma ubezpieczenia 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 50 000 zł

Terytorialny zakres ochrony RP
RP 
+

EUROPA**

RP 
+

EUROPA**

RP 
+

EUROPA**

* Jeśli do awarii lub innego zdarzenia doszło w odległości ponad 25 km od miejsca zamieszkania.  ** Kraje europejskie (bez Gruzji), europejska część Rosji i Turcji, Maroko, Tunezja, Izrael.

Wybierz Autocasco dla pełnej ochrony

Autocasco
To ubezpieczenie pojazdu na wypadek 
jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. 
W zależności od potrzeb i oczekiwań możesz 
wybrać jeden z dwóch wariantów: Standard 
lub Komfort.

ZAKRES UBEZPIECZENIA Autocasco 
Standard

Autocasco 
Komfort

Ochrona przed skutkami wypadku i działaniami 
żywiołów według formuły all risks

Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, 
dewastacji

Odpowiedzialność nawet za najmniejsze 
uszkodzenia (brak tzw. franszyzy integralnej)

Bez dopłat składki po wypłacie odszkodowania 
w celu uzupełnienia sumy ubezpieczenia opcja

Odszkodowanie wyliczane według 
kosztów zakupu oryginalnych części auta 
bez uwzględnienia tzw. amortyzacji

opcja

Koszty naprawy liczone według stawek 
autoryzowanych stacji obsługi opcja

Pełne odszkodowanie bez potrąceń  
(tzw. udziałów własnych) opcja

Gwarantowana suma ubezpieczenia –  
w razie utraty auta wskutek kradzieży 
lub zniszczenia wypłata równa sumie 
ubezpieczenia wpisanej w polisie

–

Dla nowych samochodów trzyletnia 
gwarancja utrzymania sumy ubezpieczenia 
według wartości wpisanej na fakturze

– opcja

Ubezpieczenie bagażu –

Assistance w cenie AC wariant 
Standard

wariant 
Złoty


