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Ale przecież 
nie był 

zarejestrowany 
jako OWCA…

A wystarczyło skierować 
moich pracowników 

na szkolenie i egzamin KNF.

Potem tylko zgłoszenie ich do WARTY 
jako osoby wykonujące czynności 

agencyjne na moją rzecz i nie miałbym 
teraz takiego problemu.

Odcinek 1: Mój pracownik OWCA
Mój pracownik błędnie 
wystawił polisy a na 

dodatek przywłaszczył 
sobie pieniądze ze składek!

Nie mogę tego zgłosić WARCIE, 
bo narażę się na konsekwencje 

wynikające z Umowy Agencyjnej...

Na Policję też nie mogę pójść, gdyż grozi mi 
odpowiedzialność z Kodeksu Karnego, 

Ustawy o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym 
i Ochrony Danych Osobowych…
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Nieopłacona składka? 
Nieprawdziwe
oświadczenie? 

Weryfikacja danych 
pozwala zwrócić się 
do właściwej osoby.

Poprawne uzupełnienie wniosku 
oraz polisy pozwoli Ci na uniknięcie 
odpowiedzialności, w tym:
Karnej – Art. 270, 271 Kodeksu Karnego
Z ustawy o ochronie danych osobowych 
– Art. 51
Cywilnej – Umowa Agencyjna, OWZUA 
– par. 13

Powinieneś wiedzieć z kim 
zawierasz umowę.

Czy chciałbyś aby obca 
osoba posłużyła się
Twoimi danymi?

Odcinek 2: Weryfikacja klienta

Przy ubezpieczeniu 
komunikacyjnym 

wystarczy poprosić 
o prawo jazdy.

W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości osoba ubezpieczająca 
nie będzie zaskoczona informacją, 
że zawierała jakieś ubezpieczenie

PAMIĘTAJ
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Odcinek 4: Nieznajomość
regulacji szkodzi

PAMIĘTAJ

Ale ja nie wiedziałem
jak należy wykonać 
poprawnie zdjęcia

do Auto Casco”

Błędnie wykonana dokumentacja?
Zły podpis ubezpieczającego?

Ubezpieczenie branży zakazanej?

„Ale ja nie wiedziałem, 
że nie ubezpieczamy 
tartaków w produkcie 

Warta Ekstrabiznes Plus”

„Nie wiedziałem że mąż 
nie może podpisać się 

za żonę”

   zgodnie z powiedzeniem
„nieznajomość prawa szkodzi”,
      nieznajomość regulacji
              wewnętrznych spółki
                       może działać
                               na Twoją
                          niekorzyść.
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
WARTA AUTO-SZYBY

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY, zwane dalej OWU WAS, stosuje 
się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 
„WARTA” S.A., zwane dalej WARTA, z Ubezpieczającymi. 

2. Na podstawie niniejszych OWU WAS, WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szyby 
następujących rodzajów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) pojazdów 
samochodowych, nie starszych niż 20 lat:
1) samochody osobowe,
2) samochody ciężarowo – osobowe,
3) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

3. W porozumieniu z Ubezpieczającym, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka przez WARTĘ, mogą 
być zastosowane w umowie ubezpieczenia postanowienia dodatkowe, inne niż określone w OWU 
WAS. Wprowadzenie takich postanowień wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

Słowniczek pojęć
§ 2

1. Odszkodowanie – określona w złotych kwota ustalona wg zasad określonych w niniejszych OWU 
WAS należna w razie powstania szkody.

2. Okres ubezpieczenia – wskazany w dokumencie ubezpieczenia okres, na jaki WARTA udziela 
ochrony ubezpieczeniowej.

3. Przedstawiciel WARTY – osoba prawna, z którą WARTA zawarła stosowne porozumienie 
i która świadczy w imieniu i na rzecz WARTY uprawnione usługi w zakresie likwidacji szkód 
z ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY.

4. Szkoda – strata majątkowa powstała w wyniku zdarzenia objętego ochroną na podstawie 
niniejszych OWU WAS.

5. Ubezpieczający – osoba  lub podmiot zawierający z WARTĄ umowę ubezpieczenia WARTA 
AUTO-SZYBY (Właściciel pojazdu zawierający umowę ubezpieczenia na własny rachunek albo 
inna osoba zawierająca umowę ubezpieczenia na rachunek Właściciela pojazdu).

6. Ubezpieczony – Właściciel pojazdu.
7. Wiek pojazdu – ustala się jako różnicę pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres 

ubezpieczenia a rokiem budowy/produkcji pojazdu.
8. Wniosek o ubezpieczenie - formularz WARTY albo inny dokument zawierający niezbędne dane 

dotyczące pojazdu, jego Właściciela/Użytkownika, Ubezpieczającego oraz inne informacje niezbędne 
do zawarcia umowy ubezpieczenia stanowiący część umowy ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres
ochrony ubezpieczeniowej

§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia są szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu, określonego 

w § 1 ust. 2. 
2. Z tytułu umowy ubezpieczenia WARTA organizuje i pokrywa koszty naprawy lub wymiany 

uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb u wskazanego przez WARTĘ przedstawiciela do 
wysokości faktycznie poniesionych kosztów z uwzględnieniem § 8 ust. 4-8.

3. Wymiana szyby dokonywana jest przy użyciu szyb fabrycznie nowych, które nie są szybami 
oryginalnymi danej marki pojazdu, posiadających atesty, certyfikaty i homologacje regulowane 
przepisami prawa, o tych samych parametrach technicznych, co szyba podlegająca wymianie. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie zdarzenia, w wyniku których doszło do zniszczenia 
lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia niezależnie od woli Ubezpieczonego lub osoby 
upoważnionej do korzystania z pojazdu z wyłączeniem szkód wymienionych w § 4. 

5. WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyłącznie na 
terytorium RP.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 4

1. WARTA nie pokrywa kosztów wymiany lub naprawy szyby w ubezpieczonym pojeździe, jeżeli 
uszkodzenie lub zniszczenie szyby: 
1) spowodowane zostało:

a) umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, a także osoby, z którymi 
Ubezpieczający, Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, chyba że 
zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,

2) spowodowane zostało przez osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do 
korzystania z pojazdu, kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, 
narkotyka/narkotyków, środka/środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomani albo podobnie 
działających leków, o ile miało to wpływ na powstanie szkody,

3) gdy osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu, kierujące 
pojazdem zbiegły z miejsca zdarzenia, pomimo prawnego obowiązku pozostania na miejscu 
zdarzenia,

4) powstało podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a także 
powstało podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym 
ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego – jeżeli w odniesieniu do 
tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, 
a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody,

5) powstało w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa przez osoby wymienione w pkt 1) 
oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu,

6) związane jest z wadami fabrycznymi szyb (wady surowca lub defekty produkcyjne),
7) związane jest z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą, a także gdy powstało 

w związku z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek 
niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,

8) powstało w związku z działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami, powstało w wyniku 
użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji oraz 
w związku z czynnym uczestnictwem w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,

12) powstało w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia szyb posiadających wcześniejsze 
uszkodzenia,

13) powstało w wyniku kolizji elementów ubezpieczonego pojazdu,
14) powstało podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, 

jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych, tj. badań i prób 
pojazdów dokonywanych przez producentów lub upoważnione jednostki,

15) powstało w pojazdach: 
a) pochodzących z kradzieży, rabunku lub innego przestępstwa,
b) przeznaczonych do nauki jazdy, 
c) wynajmowanych zarobkowo,

16) powstało w trakcie bądź wskutek konserwacji lub napraw ubezpieczonego pojazdu nie 
związanych z naprawą bądź wymianą szyby,

17) powstało w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako Właściciel 
w dokumencie ubezpieczenia.

Zawarcie umowy
§ 5

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, o ile nie umówiono się inaczej. 
2. Umowa ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY zawierana jest wyłącznie z jednoczesnym zawarciem 

umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów (OC) lub autocasco (AC).
3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie informacji podanych przez Ubezpieczającego 

we wniosku o ubezpieczenie. Ubezpieczający zobowiązany jest podać wszystkie znane sobie 
okoliczności, o które WARTA pytała we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia. Informacje te mogą być podane przez Ubezpieczającego 
WARCIE za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu 
lub Internetu. W razie zawarcia przez WARTĘ umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na 
poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

4. Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać WARTĘ w czasie trwania umowy, o zmianach 
okoliczności  określonych w ust. 3, na piśmie niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości.

5. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek, obowiązki określone w ust. 3 i 4 spoczywają 
odpowiednio na Ubezpieczonym, o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 

6. Na jeden pojazd, w określonym czasie, może być zawarta w WARCIE tylko jedna umowa 
ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY. 

7. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 3, 4 i 5 nie 
zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązków określonych w ust. 3, 4 i 5 
doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie powodujące szkodę i jego 
następstwa są skutkiem tych okoliczności.

8. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta wyłącznie w przypadku, gdy w dniu zawierania 
umowy ubezpieczenia pojazd posiada wszystkie podlegające ubezpieczeniu szyby, nie są one 
zniszczone i nie posiadają żadnych widocznych uszkodzeń.

9. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Internetu, regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną udostępniany jest w serwisie internetowym WARTY.

10. Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia. 

Czas trwania odpowiedzialności WARTY
§ 6

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia następnego 
po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu 
składki lub jej pierwszej raty.  

2. W przypadku, gdy WARTA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub 
jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie określonym 
w dokumencie ubezpieczenia, WARTA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 
i żądać zapłacenia składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność. W przypadku braku 
wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypada niezapłacona składka.

3. W przypadku opłacania składki w ratach i nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie 
określonym w dokumencie ubezpieczenia, WARTA może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty 
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie 
odpowiedzialności.

4. Jeżeli nie umówiono się inaczej, jako termin zapłacenia składki, w przypadku jej opłacania 
przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym, przyjmuje się datę dokonania wpłaty, tj. 
odpowiednio datę potwierdzenia przez bank przyjęcia do realizacji polecenia przelewu bądź datę 
stempla pocztowego na dowodzie wpłaty.

5. Odpowiedzialność WARTY ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta, 
2) z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC lub AC WARTY, z którą zawarte zostało 

ubezpieczenie WARTA AUTO-SZYBY, 
3) z dniem odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1)  lub wypowiedzenia umowy ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w ust. 2 i § 7 ust. 3,
4) z chwilą utraty bądź całkowitego zniszczenia pojazdu, którego szyby stanowią przedmiot 

ubezpieczenia,
5) w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę 

prawa własności pojazdu, chyba że WARTA  wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umowy 
ubezpieczenia na nabywcę pojazdu z zastrzeżeniem ust. 6,

6) z upływem ostatniego dnia dodatkowego 7 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu do 
zapłaty w przypadku nieuregulowania płatności z tytułu kolejnej raty składki zgodnie z ust. 3,

7) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania (odszkodowań).
6. Zgoda WARTY, o której mowa w ust. 5 pkt 5) nie jest wymagana w przypadku, gdy prawo własności 

pojazdu przechodzi na jego dotychczasowego Użytkownika, pod warunkiem, że w dotychczasowej 
umowie ubezpieczenia był on Ubezpieczającym.

7. W przypadkach rozwiązania umowy, o których mowa w ust. 5 pkt 7) - raty składki, których terminy 
płatności przypadają po dniu wypłaty odszkodowania stają się natychmiast wymagalne i płatne 
najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
§ 7

1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia:
1) w terminie 7 dni w przypadku przedsiębiorców i 30 dni w przypadku osób nie będących 

przedsiębiorcami, licząc od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli umowa jest zawarta na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy,

2) w przypadku umów zawartych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
przez Ubezpieczającego będącego konsumentem, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go 
o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin 
późniejszy. 

Odcinek 5: Poprawność
dokumentacji i OWU

Wniosek został wypełniony.

   Błędnie wypełniony wniosek
 oraz niezapoznanie klienta z OWU  
może skutkować przyjęciem
odpowiedzialności w każdym przypadku, 
nawet jeśli istnieją wątpliwości.
   Konsekwencje, w tym przypadku
                  finansowe, mogą
      zostać przeniesione
              na Agenta.

Ale najpierw proszę
o zweryfikowanie poprawności

danych we wniosku oraz zapoznanie się
     z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 

Jeszcze tylko podpis klienta 
i umowa zostanie zawarta...

PAMIĘTAJ
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Odcinek 6: Oględziny pojazdu

   Pośpiech jest złym doradcą.
 Poprawnie przeprowadzone oględziny
pozwolą wyeliminować wątpliwości co do
     stanu ubezpieczonego pojazdu.
   W przypadku zgłoszenia szkody klient
nie będzie czekał na wewnętrzne czynności 
Warty – dzięki temu jego zadowolenie
  wzrośnie. Także Agent nie będzie
            narażony na nieprzyjemności,
        wynikające ze źle wykonanych
               czynności agencyjnych.

Jeszcze tylko informacja
o stanie pojazdu na dzień zawarcia 

polisy… Klient twierdzi, że jest
   w stanie idealnym.

I tak jest! Przecież
przyjechałem nim tutaj!

Szkoda czasu
na wychodzenie z biura

w celu sprawdzania
oświadczenia

ubezpieczającego,
mam jeszcze tylu

umówionych
klientów.

Tymczasem
na zewnątrz!

PAMIĘTAJ
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Odcinek 7: Lustracja przy zawieraniu ubezpieczeń mieszkaniowych

   Jeśli wytyczne do ubezpieczeń
        mieszkaniowych zobowiązują Cię
    do wykonania lustracji ubezpieczanego 
mienia, nie odstępuj od niej na własną rękę.
     Niestety nigdy nie wiesz, jakie intencje 
ma Twój klient. Wykonanie wszelkich
   czynności wskazanych w wytycznych
           powoduje, że dalsza obsługa
     ubezpieczenia przebiega sprawnie.

 AGENT Z KLIENTEM ROZMAWIAJĄ O UBEZPIECZENIU DOMU 

Klient wygląda na porządnego,
zamożnego człowieka. Nie będę sobie, 

ani jemu zawracał głowy
lustracją domu.

dobrze, że udało mi się zawrzeć
ubezpieczenie bez oględzin…

Uff, 

PAMIĘTAJ
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Odcinek 8: Ręczne poprawki na dokumentach.

Ustalamy więc
przedłużenie polisy
z formą płatności

„przelew”?

Dobrze. Dopiszę 
ręcznie na polisie 

zmianę formy 
płatności i przyjmę 

gotówkę.

Tak! Jutro
przyjdę odebrać 

polisę.

Wolałabym jednak 
zapłacić gotówką.

   Jeżeli zmiana na polisie nastąpiła
po transferze, należy skontaktować się

z pracownikiem Rejestracji w celu zmiany
w systemie np. formy płatności.

NIGDY nie wprowadzaj odręcznych
zmian na polisie.

NASTĘPNEGO DNIA

KLIENTKA ZMIENIA ZDANIE

Nie będę czekał,
od razu zrobię transfer 

z formą płatności 
„przelew”.

PAMIĘTAJ
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Odcinek 9: Zapytaj klienta o zgodę
na przesyłanie przez Wartę treści

marketingowych.
AGENT ZAWIERA W AUW UMOWĘ Z KLIENTEM
PROSZĄC GO O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Vademecum dobrych rad

  Zawsze pytaj klienta, przy zawieraniu 
z nim umowy, o zgody na cele 

marketingowe, których treść proponuje 
Warta. Pozyskanie takich zgód jest 

również ważne dla Ciebie — w imieniu
i na rzecz Warty wykonujesz
czynności agencyjne, w tym

również marketingowe.

W MOMENCIE GDY POJAWIAJĄ
SIĘ PYTANIA O ZGODY NA

PRZESYŁANIE PRZEZ WARTĘ
TREŚCI MARKETINGOWYCH AGENT

DECYDUJE, IŻ SAM ZAZNACZY
W SYSTEMIE ODPOWIEDNIE

OPCJE, REZYGNUJĄC Z ZADANIA
PYTAŃ KLIENTOWI.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERA
OPCJE "BRAKU ZGODY",

WYCHODZĄC Z ZAŁOŻENIA,
ŻE PO CO KLIENT MA BYĆ

NIEPOKOJONY PRZEZ
WARTĘ AKCJAMI

MARKETINGOWYMI.

TYMCZASEM
OŚWIADCZENIA,
KTÓRE SKŁADA
KLIENT BĄDŹ

KTÓRE ZAZNACZA
ZA KLIENTA AGENT

ODNOSZĄ SIĘ
RÓWNIEŻ DO

DZIAŁAŃ
MARKETINGOWYCH

AGENTÓW.

PAMIĘTAJ
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