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Ja�kość�ofer�ty�
po�twier�dza�ją�klien�ci
Sze�ro�ki�za�kres�ubez�pie�cze�nia,�szyb�ka�po�moc�w ra�zie�kło�po�tów�z sa�mo�cho�dem�i spraw�na li�kwi�da�-
cja�szkód�po wy�pad�ku�–�to�trzy�głów�ne�za�le�ty,�któ�ry�mi�war�to�się�kie�ro�wać�wy�bie�ra�jąc�ubez�pie�-
cze�nie�ko�mu�ni�ka�cyj�ne.

– Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że dla
po sia da czy sa mo cho dów gwa ran cja
wy pła ty za roz bi te au to to już za ma ło.
Klien ci ocze ku ją roz wią zań, któ re uła -
twią im ży cie w ra zie róż nych kło po -
tów z sa mo cho dem – mó wi Bar�tosz
Ol�szyc�ki dy rek tor biu ra roz wo ju pro -
duk tów ko mu ni ka cyj nych w War cie. 

War ta, któ rej ofer ta czę sto jest wy -
róż nia na przez eks per tów i klien tów,
wpro wa dzi ła w tym ro ku no we pa kie -
ty ubez pie czeń ko mu ni ka cyj nych. Klien -
ci otrzy mu ją w nich gra ti so wo, lub
za nie wiel ką do pła tą wie le cie ka wych
opcji. Sta li klien ci są ob ję ci do dat ko -
wo pro gra mem lo jal no ścio wym. Pre -
miu je on szer szym za kre sem ochro ny
ostroż nych kie row ców.

Wy�god�ne�opcje�
Klien ci War ty bar dzo do brze przyj -

mu ją no we ubez pie cze nie tzw. OC
Szyb ka Wy pła ta, któ re jest do da wa ne
bez płat nie do OC Kom fort. Dla klien ta
to gwa ran cja, że na wet je śli ma tyl ko
OC, War ta zaj mie się li kwi da cją szko -
dy wy rzą dzo nej przez kie row cę ubez -
pie czo ne go w za kre sie OC w in nym
to wa rzy stwie.

Cie ka wą opcją jest też Pa kiet Wy -
go da, któ ry w ra mach pro gra mu lo jal -
no ścio we go otrzy mu ją gra tis klien ci
prze dłu ża ją cy w War cie bez sz ko do wą
umo wę Au to ca sco. – Ła go dzi my w nim
stan dar do we na ryn ku wy mo gi. Nie
wy ma ga my np. ak tu al nych ba dań tech -
nicz nych, ja ko wa run ku wy pła ty od -
szko do wa nia po roz bi ciu sa mo cho du.
Nie uza leż nia my też wy pła ty od szko -
do wa nia z AC w ra zie kra dzie ży od oka -
za nia do wo du re je stra cyj ne go – tłu -
ma czy Bar tosz Ol szyc ki. To atrak cyj ne
roz wią za nie dla ro dzin al bo firm, w któ -
rych kil ka osób uży wa jed ne go sa mo -

cho du, bo mo gą zo sta wiać do wód re -
je stra cyj ny w sa mo cho dzie. 

Bez�piecz�na ro�dzi�na
War to zwró cić uwa gę na moż li wość

roz sze rze nia stan dar do we go NNW
o opcję Bez piecz na Ro dzi na. Dzię ki
niej, za nie wiel ką skład kę rocz ną, ro -
dzi na moż ne uzy skać gwa ran cję bar -
dzo wy so kich wy płat, łącz nie na wet
do 400 tys. zł., w ra zie śmier ci kie row -
cy wsku tek wy pad ku. Co waż ne, ta kie
ubez pie cze nie obej mu je każ dą oso bę
sia da ją cą za kie row ni cą ubez pie czo ne -
go po jaz du. W prak ty ce ozna cza to, że
je śli ubez pie czo nym sa mo cho dem jeź -
dzi i żo na i mąż, to za jed ną skład kę
obo je są ob ję ci ochro ną. To uni kal -
na i bar dzo atrak cyj na ce no wo ofer ta.

Spraw�na ob�słu�ga�
Ja kość ofer ty to jed nak nie tyl ko

do bre wa run ki ubez pie cze nia i po moc
na dro dze, ale też spraw na li kwi da cja
szkód.

– O przy ja zność te go eta pu na szej
usłu gi dba my już od mo men tu zgło sze -
nia szko dy, co moż na w przy pad ku
ubez pie czeń ko mu ni ka cyj nych War ty
zro bić aż na trzy spo so by – mó wi Adam
Ful�ne�czek, dy rek tor de par ta men tu stra -
te gii li kwi da cji szkód w War cie.

Spo sób kon tak tu z War tą za le ży od
pre fe ren cji klien ta. Moż na skon tak to -
wać się te le fo nicz ne, ma ilem oraz przez
spe cjal ne for mu la rze na stro nie in ter ne -

to wej. War ta jest li de rem ryn ku, je śli
cho dzi o li kwi da cję szkód „na te le fon”,
czy li bez oglę dzin szko dy przez rze czo -
znaw cę. Przy spie sze niu pro ce su li kwi -
da cji szko dy sprzy ja jej zgło sze nie przez
spe cjal ny for mu larz na stro nie www.war -
ta.pl. Po zwa la on nie tyl ko do kład nie
opi sać znisz cze nia, ale też za łą czyć do -
ku men ty i zdję cia. Dzię ki te mu li kwi -
da tor od bie ra ją cy ta kie zgło sze nie od ra -
zu dys po nu je peł ną in for ma cją na te mat
uszko dzeń i mo że pod jąć de cy zję o wy -
pła cie od szko do wa nia za po wsta łą szko -
dę. Po wy li cze niu kosz tów na pra wy
kon tak tu je się z klien tem te le fo nicz nie
i pro po nu je okre ślo ną kwo tę od szko do -
wa nia, któ ra po ak cep ta cji przez klien -
ta, tra fia na je go kon to. Dzię ki sto so wa -
niu przez War tę no wo cze snych sys te mów
i uprosz czo nych pro ce dur w 2013 r.
nie mal co czwar ta szko da zo sta ła za -
mknię ta w ta ki spo sób. W ubez pie cze -
niach miesz ka nio wych wskaź nik ten
był wyż szy i wy niósł po nad 50%. 

W przy pad ku li kwi da cji szkód ko -
mu ni ka cyj nych część klien tów, za miast
szyb kiej wy pła ty go tów ki na kon to wo li
na pra wę bez go tów ko wą w warsz ta cie.
War ta współ pra cu je z po nad 500 warsz -
ta ta mi w ca łej Pol sce. Ofe ru ją one nie
tyl ko wy so kiej ja ko ści usłu gi, ale też
więk szość z nich ma upraw nie nia do sa -
mo dziel ne go do ko ny wa nia oglę dzin.
Dzię ki te mu klien ci kró cej cze ka ją
na na pra wę sa mo cho du po wy pad ku. 

ŁukAsz�Osypiński

W ba da niu prze pro wa dzo nym przez Uni wer sy tet
Ja giel loń ski w ra mach Pro gra mu Kon su menc ki
Li der Ja ko ści an kie to wa ni kon su men ci zde cy do -
wa li, że ubez pie cze nia ko mu ni ka cyj ne War ty ko lej -
ny już raz za słu ży ły na srebr ne go dło Kon su menc ki
Li der Ja ko ści. 
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