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Jakośćoferty
potwierdzająklienci
Szerokizakresubezpieczenia,szybkapomocw raziekłopotówz samochodemi sprawna likwidacjaszkódpo wypadku–totrzygłównezalety,którymiwartosiękierowaćwybierającubezpieczeniekomunikacyjne.
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– Z naszych obserwacji wynika, że dla
posiadaczy samochodów gwarancja
wypłaty za rozbite auto to już za mało.
Klienci oczekują rozwiązań, które ułatwią im życie w razie różnych kłopotów z samochodem – mówi Bartosz
Olszycki dyrektor biura rozwoju produktów komunikacyjnych w Warcie.
Warta, której oferta często jest wyróżniana przez ekspertów i klientów,
wprowadziła w tym roku nowe pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych. Klienci otrzymują w nich gratisowo, lub
za niewielką dopłatą wiele ciekawych
opcji. Stali klienci są objęci dodatkowo programem lojalnościowym. Premiuje on szerszym zakresem ochrony
ostrożnych kierowców.
Wygodneopcje
Klienci Warty bardzo dobrze przyjmują nowe ubezpieczenie tzw. OC
Szybka Wypłata, które jest dodawane
bezpłatnie do OC Komfort. Dla klienta
to gwarancja, że nawet jeśli ma tylko
OC, Warta zajmie się likwidacją szkody wyrządzonej przez kierowcę ubezpieczonego w zakresie OC w innym
towarzystwie.
Ciekawą opcją jest też Pakiet Wygoda, który w ramach programu lojalnościowego otrzymują gratis klienci
przedłużający w Warcie bezszkodową
umowę Autocasco. – Łagodzimy w nim
standardowe na rynku wymogi. Nie
wymagamy np. aktualnych badań technicznych, jako warunku wypłaty odszkodowania po rozbiciu samochodu.
Nie uzależniamy też wypłaty odszkodowania z AC w razie kradzieży od okazania dowodu rejestracyjnego – tłumaczy Bartosz Olszycki. To atrakcyjne
rozwiązanie dla rodzin albo firm, w których kilka osób używa jednego samoREKLAMA
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chodu, bo mogą zostawiać dowód rejestracyjny w samochodzie.
Bezpieczna rodzina
Warto zwrócić uwagę na możliwość
rozszerzenia standardowego NNW
o opcję Bezpieczna Rodzina. Dzięki
niej, za niewielką składkę roczną, rodzina możne uzyskać gwarancję bardzo wysokich wypłat, łącznie nawet
do 400 tys. zł., w razie śmierci kierowcy wskutek wypadku. Co ważne, takie
ubezpieczenie obejmuje każdą osobę
siadającą za kierownicą ubezpieczonego pojazdu. W praktyce oznacza to, że
jeśli ubezpieczonym samochodem jeździ i żona i mąż, to za jedną składkę
oboje są objęci ochroną. To unikalna i bardzo atrakcyjna cenowo oferta.
Sprawna obsługa
Jakość oferty to jednak nie tylko
dobre warunki ubezpieczenia i pomoc
na drodze, ale też sprawna likwidacja
szkód.
– O przyjazność tego etapu naszej
usługi dbamy już od momentu zgłoszenia szkody, co można w przypadku
ubezpieczeń komunikacyjnych Warty
zrobić aż na trzy sposoby – mówi Adam
Fulneczek, dyrektor departamentu strategii likwidacji szkód w Warcie.
Sposób kontaktu z Wartą zależy od
preferencji klienta. Można skontaktować się telefoniczne, mailem oraz przez
specjalne formularze na stronie interne-

towej. Warta jest liderem rynku, jeśli
chodzi o likwidację szkód „na telefon”,
czyli bez oględzin szkody przez rzeczoznawcę. Przyspieszeniu procesu likwidacji szkody sprzyja jej zgłoszenie przez
specjalny formularz na stronie www.warta.pl. Pozwala on nie tylko dokładnie
opisać zniszczenia, ale też załączyć dokumenty i zdjęcia. Dzięki temu likwidator odbierający takie zgłoszenie od razu dysponuje pełną informacją na temat
uszkodzeń i może podjąć decyzję o wypłacie odszkodowania za powstałą szkodę. Po wyliczeniu kosztów naprawy
kontaktuje się z klientem telefonicznie
i proponuje określoną kwotę odszkodowania, która po akceptacji przez klienta, trafia na jego konto. Dzięki stosowaniu przez Wartę nowoczesnych systemów
i uproszczonych procedur w 2013 r.
niemal co czwarta szkoda została zamknięta w taki sposób. W ubezpieczeniach mieszkaniowych wskaźnik ten
był wyższy i wyniósł ponad 50%.
W przypadku likwidacji szkód komunikacyjnych część klientów, zamiast
szybkiej wypłaty gotówki na konto woli
naprawę bezgotówkową w warsztacie.
Warta współpracuje z ponad 500 warsztatami w całej Polsce. Oferują one nie
tylko wysokiej jakości usługi, ale też
większość z nich ma uprawnienia do samodzielnego dokonywania oględzin.
Dzięki temu klienci krócej czekają
na naprawę samochodu po wypadku.
ŁukAszOsypiński

W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet
Jagielloński w ramach Programu Konsumencki
Lider Jakości ankietowani konsumenci zdecydowali, że ubezpieczenia komunikacyjne Warty kolejny już raz zasłużyły na srebrne godło Konsumencki
Lider Jakości.

