
WARTA SMART PAKIET, czyli ubezpieczenie 
smartfona, tabletu lub smartwatcha  

NOWE ROZWIĄZANIE WARTY

WARTA SMART PAKIET to nowa oferta Warty, pozwalająca na zabezpieczenie się przed wydatkami związanymi  
z naprawą lub zakupem nowego smartfona, tabletu czy smartwatcha w przypadku uszkodzenia czy kradzieży. Jest 
to pierwsze tego typu ubezpieczenie dostępne w sieci agencyjnej. Ochroną w przypadku telefonów są objęte takie 
zdarzenia, jak np. wyślizgnięcie się telefonu z ręki podczas rozmowy, upuszczenie go podczas wysiadania z samochodu 
czy uszkodzenie wskutek nagłego hamowania. Polisa jest więc ciekawą propozycją dla kierowców. Może także 
stanowić uzupełnienie oferty ubezpieczenia mieszkania. W ramach jednej umowy można ubezpieczyć urządzenia 
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA

Ubezpieczenie można wykupić dla sprzętu nowego oraz używanego (wiek: do 4 lat od premiery w Polsce). Lista urządzeń, 
które można ubezpieczyć, znajduje się w systemie WARTA XXI (AUW), w którym dokonywana jest rejestracja umowy 
oraz wystawienie polisy. Po wyborze danego modelu system wskazuje aktualną wartość sprzętu oraz w oparciu o nią 
wylicza składkę. Suma ubezpieczenia to wartość nabycia nowego urządzenia. Umowa zawierana jest na 1 rok, a składka 
płatna jest jednorazowo. 

CO ZYSKUJE KLIENT, KUPUJĄC UBEZPIECZENIE WARTA SMART PAKIET?
 

Naprawę urządzenia po wypadku, 
zalaniu lub przepięciu.

Nowy sprzęt, jeśli swój utraci 
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 – naprawa nawet  

w ciągu 5 dni roboczych.

Ochronę przez 12 miesięcy z sumą 
ubezpieczenia do 10 000 zł  

(w zależności od wybranego 
wariantu).

     WARTA SMART PAKIET
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.
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NOWE ROZWIĄZANIE WARTY

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 (realizowane 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 na czas naprawy — —

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

MAKSYMALNA SUMA UBEZPIECZENIA 1 000 ZŁ 10 000 zł 10 000 zł

Suma ubezpieczenia w wariancie Ochrona Wyświetlacza jest równa wartości nabycia nowego sprzętu, nie więcej niż 
1 000 zł, a w wariancie Komfort i Premium nie więcej niż 10 000 zł. W wariancie Komfort i Premium suma ubezpieczenia 
określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia; w wariancie Ochrona Wyświetlacza Warta odpowiada za jedno zdarzenie 
w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

PRZED ZAWARCIEM UMOWY

   Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone – zrób zdjęcia i zamieść je w AUW pod polisą.
   Jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest telefon, sfotografuj jego tył oraz przód z wyświetlonym numerem IMEI (aby go 

wyświetlić, wpisz na klawiaturze *#06#). 
   Jeśli ubezpieczany jest tablet lub smartwatch, sfotografuj wyświetlacz w trybie aktywnym (odblokowany), tył oraz 

numer seryjny urządzenia.

ZGŁOSZENIE SZKODY

Klient może zgłosić szkodę w prosty i szybki sposób poprzez:
   infolinię 502 308 308 (opłata według taryfy operatora) lub
   poprzez formularz „zgłoś szkodę” na warta.pl.

Szkodę należy zgłosić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty zdarzenia. Przed złożeniem szkody klient powinien przygotować 
m.in. poniższe dokumenty oraz informacje:

   dane z polisy – jej numer, imię i nazwisko ubezpieczonego;
   numer seryjny lub IMEI oraz markę/model ubezpieczonego sprzętu;
   opis zdarzenia;
   numer telefonu do kontaktu z Wartą

oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia okoliczności oraz rozmiaru szkody. 

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.

WAŻNE: 
W przypadku kradzieży zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić na policję.


