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Bezpłatne
ubezpieczenie
Pakiet Podstawowy

Karta Visa Pełna Korzyści
Zakres ubezpieczeń Pakiet Podstawowy dla kart:
•V
 isa – wydanych do konta e-direct Pakiet Standard w Volkswagen Bank
• Visa Classic – wydanych do konta e-direct Pakiet Srebrny w Volkswagen Bank
w zakresie:
– Nieuprawnionego rozporządzania środkami płatniczymi
– Przedłużonej ochrony sprzętu RTV/AGD zakupionego kartą wraz z assistance informacyjnym

Nieuprawnione rozporządzanie środkami płatniczymi
Przedmiot ubezpieczenia

•N
 ieuprawnione rozporządzanie środkami płatniczymi

Zakres ochrony

•P
 rzedmiotem ubezpieczenia jest nieuprawnione rozporządzanie środkami płatniczymi Ubezpieczonego zdeponowanymi na koncie, do którego
wydano kartę, przez osobę trzecią, która posłużyła się kartą lub danymi karty jak również utrata w wyniku rabunku lub kradzieży środków
pieniężnych pobranych przez Ubezpieczonego z bankomatu lub terminala POS przy użyciu karty będącej pod bezpośrednią pieczą Ubezpieczonego.
• Przedmiotem ubezpieczenia jest również pokrycie kosztów opłat bankowych naliczonych za wydanie Ubezpieczonemu nowego środka płatniczego.

Wysokość
szkody/świadczenia

•U
 bezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej
przez Ubezpieczyciela, w ciągu 48 godzin od momentu zaistnienia nieuprawnionego rozporządzania środkami płatniczymi.

Suma ubezpieczenia

•3
 000 zł

Przedłużona ochrona sprzętu RTV i AGD + assistance informacyjny
Przedmiot ubezpieczenia

•P
 rzedłużona ochrona sprzętu RTV/AGD zakupionego kartą wraz z assistance informacyjnym

Zakres ochrony

•P
 rzedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt zakupiony jako fabrycznie nowy w sklepie, którego cena zakupu jest nie większa, niż 5 000 złotych.
Ubezpieczony sprzęt jest objęty ochroną w zakresie awarii rok po dwuletniej gwarancji producenta/dystrybutora.
• Całodobowo Ubezpieczyciel zapewnia również infolinię techniczną, która udzieli informacji o numerach telefonów podmiotów, działających
w pobliżu miejsca zamieszkania, świadczących następujące usługi: ślusarskie, hydrauliczne, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych, elektryczne,
szklarskie, malarskie, transportowe i przeprowadzowe, cateringowe w zakresie organizacji przyjęć firmowych.
• Sprzęt musi zostać nabyty przez Ubezpieczonego przy użyciu karty płatniczej Visa Volkswagen Bank GMBH sp. z o.o. Oddział w Polsce na terytorium RP.

Ubezpieczone sprzęty

•U
 bezpieczeniem objęte są m.in. takie sprzęty jak: lodówka, zmywarka, pralka, piekarnik, okap, telewizor, kino domowe, ekspres do kawy, odkurzacz,
kamera internetowa.

Wysokość
szkody/świadczenia

•W
 ramach ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel w okresie ubezpieczenia zobowiązuje się do pokrycia kosztu naprawy, a jeżeli naprawa jest
niemożliwa z przyczyn technicznych lub jeżeli naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, tzn. koszt naprawy jest równy lub przekracza wartość
nowego sprzętu, wymiany sprzętu na nowy, do wartości nowego sprzętu, z zastrzeżeniem poniższego.
•W
 przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do sprzętu, którego cena zakupu nie przekracza 300 zł Ubezpieczyciel pokrywa koszt
zakupu nowego sprzętu, jednak nie więcej, niż do wartości nowego sprzętu.

Suma ubezpieczenia

• 5 000 zł

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. kodeksu cywilnego. P
 rodukt został przygotowany
przez TUiR „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialnościubezpieczyciela, znajdują się
w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUiR „WARTA” S.A.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność
(przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego.

M/U-VWP/0222

Jeśli masz pytania zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta Warty: +48 502 308 308

