Karta Produktu: Ubezpieczenia WARTA DOM 24 dla Kredytobiorców zaciągających kredyt
mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną lub kredyt konsolidacyjny w Banku Zachodnim WBK S.A.
Karta produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z Towarzystwem
Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w
zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24.06.2014r.
Ubezpieczyciel
Ubezpieczający
Ubezpieczony
Typ umowy

Zakres
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, następca prawny Kredyt
Banku S.A.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia.
Grupowa

W ramach umowy ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową
nieruchomości (lokal mieszkalny w budownictwie wielorodzinnym, dom
jednorodzinny jako budynek, garaż, inny budynek, ogrodzenie) wraz ze stałymi
elementami, również w budowie, przebudowie, rozbudowie i remoncie,
znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stanowiące
zabezpieczenie spłaty kredytów lub pożyczek udzielonych przez
Ubezpieczającego.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte ruchomości domowe i
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również szkody powstałe w wyniku
kradzieży z włamaniem, rabunku, zniszczenia w związku z kradzieżą z
włamaniem oraz dewastacji.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe oraz akcję ratowniczą
prowadzoną w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
Suma ubezpieczenia stanowi wartość wszystkich nieruchomości, będących
zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki. Suma ubezpieczenia dla
poszczególnych nieruchomości określona jest każdorazowo w deklaracji
objęcia ochroną ubezpieczeniową.
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY.
Sumę ubezpieczenia dla domu jednorodzinnego, garażu lub innego budynku
o ile ich wiek nie przekracza 30 lat stanowi koszt odbudowy uszkodzonego
lub zniszczonego budynku z zachowaniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty
wykończeniowe.
Sumę ubezpieczenia dla domu jednorodzinnego, garażu lub innego budynku,
których wiek przekracza 30 lat stanowi koszt odbudowy uszkodzonego lub
zniszczonego budynku z zachowaniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty
wykończeniowe, pomniejszony o stopień technicznego zużycia obliczonego na
podstawie stosowanych przez WARTĘ „Norm zużycia technicznego
budynków” (udostępnione na stronie internetowej www.warta.pl). W razie

przeprowadzenia remontu w budynkach starszych niż 30 lat – stopień
technicznego zużycia pomniejsza się stosownie do okresu eksploatacji danych
elementów po remoncie.
Sumę ubezpieczenia dla ogrodzenia, o ile jego wiek nie przekracza 10 lat
stanowi koszt nabycia lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub
podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki przy uwzględnieniu
średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie w dniu ustalenia
odszkodowania oraz kosztów montażu.
Suma ubezpieczenia dla ogrodzenia, którego wiek przekracza 10 lat stanowi
koszt nabycia lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub
podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki przy uwzględnieniu
średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie w dniu ustalenia
odszkodowania oraz kosztów montażu, pomniejszony o stopień technicznego
zużycia obliczonego na podstawie stosowanych przez WARTĘ „Norm zużycia
technicznego budynków” (udostępnione na stronie internetowej
www.warta.pl).
Sumę ubezpieczenia lokalu mieszkalnego stanowi koszt jego nabycia na
lokalnym rynku obrotu nieruchomościami.
Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po każdej wypłacie odszkodowania z
tym, że istnieje możliwość jej uzupełnienia.
Przy szkodach, w których wypłacone odszkodowanie wynosi nie więcej niż
5.000 PLN – następuje automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia bez
pobierania dodatkowej składki.
Przy szkodach, w których wypłacone odszkodowanie przekracza 5.000 PLN –
uzupełnienie sumy ubezpieczenia następuje w drodze doubezpieczenia i
wymaga opłacenia dodatkowej składki.

Opłata za
ubezpieczenie
Wyłączenia i
ograniczenia
odpowiedzialności

Opodatkowanie świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia regulują przepisy o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U 1991 Nr 80 poz.350 z
późniejszymi zmianami).
Opłata za ubezpieczenie wynosi 0,08% sumy ubezpieczenia nieruchomości i
jest płatna przez Ubezpieczonego jednorazowo za każdy rozpoczęty rok
ochrony ubezpieczeniowej.
WARTA nie odpowiada za szkody nieprzekraczające w dniu ustalenia
odszkodowania 100 zł, a w przypadku szkód powstałych na skutek stłuczenia
szyb lub zalania nieprzekraczające 50 zł.
WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
• zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez dach,
obróbki blacharskie, zanieczyszczone lub zamarznięte rynny/rury
spustowe, ściany, balkony, tarasy, okna lub inne niewłaściwie
zabezpieczone lub niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek
konserwacji tych urządzeń, instalacji lub elementów należał do

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obowiązku Ubezpieczonego,
przenikania wód z gruntu do budynku, chyba że było ono wynikiem
powodzi,
zawilgocenia stałych elementów, chyba że było to wynikiem powodzi,
przemarzania ścian,
zamarznięcia wody, z wyłączeniem prawidłowego ogrzewanego i
zaizolowanego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego,
pleśni i zagrzybienia budynku,
naturalnego osiadania budynku, szkód górniczych lub prowadzonych
robót ziemnych,
drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, powietrznych,
podziemnych,
korozji i utleniania,
naturalnego zużycia,
konfiskaty lub wywłaszczenia przez organy państwa,
błędów w sztuce budowlanej, wad konstrukcyjnych, materiałowych,
projektowych,
rozbiórki przedmiotu ubezpieczenia,
uszkodzenia, zabrudzenia, poplamienia, odbarwienia tynków
zewnętrznych i elewacji na skutek zalania wodą pochodzącą z opadów
atmosferycznych,
działań wojennych, strajków, stanu wyjątkowego, zamieszek,
rozruchów, aktów terrorystycznych,
niewykonania przez Ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań
okresowych lub działań okresowych wynikających z przepisów prawa,
o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
prowadzenia prac budowlanych bez stosownych pozwoleń lub po
dokonaniu nieuprawnionych zmian w projektach,
prowadzenia prac budowlanych przez osoby nieposiadające
stosownych uprawnień,
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności prawa
budowlanego, przepisów ppoż., o ile miało to wpływ na powstanie lub
rozmiar szkody.

WARTA nie odpowiada również za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego,
jego osoby bliskie lub pomoc domową:
a) po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających,
b) umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności.
WARTA nie odpowiada za szkody powstałe w:
• przedmiotach ubezpieczenia, do których Ubezpieczony nie posiada
tytułu prawnego,
• ruchomościach domowych jeśli budynek, w którym się znajdują, nie
posiada pozwolenia na użytkowanie,
• szybach stanowiących zabudowę balkonów/logii/tarasów na skutek
przypadkowego uszkodzenia, zniszczenia, porysowania,
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lokalu mieszkalnym/stałych elementach lokalu mieszkalnego w trakcie
inwestycji (budowy), jeśli budynek wielorodzinny, w którym się
znajdują nie osiągnął stanu surowego zamkniętego, tj. nie nastąpiło
wyodrębnienie budowanych lokali stropami, ścianami, oknami i
drzwiami zewnętrznymi,
miejscach parkingowych na skutek zalania lub dewastacji,
przedmiotach służących działalności gospodarczej, handlowej,
produkcyjnej lub usługowej,
ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie,
źródłach światła: żarówkach, świetlówkach, halogenach itp., chyba że
nastąpiło przepięcie,
dokumentach lub rękopisach,
dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich,
broni wszelkiego rodzaju,
monetach złotych i srebrnych, złocie, srebrze, platynie w złomie i
sztabach,
nieoprawionych kamieniach szlachetnych, półszlachetnych i
syntetycznych oraz nieoprawionych szlachetnych substancjach
organicznych, niestanowiących przedmiotów użytkowych,
przedmiotach ubezpieczenia uszkodzonych/zniszczonych na skutek ich
awarii lub zepsucia się spowodowanych samoistną przyczyną
wewnętrzną lub zużyciem eksploatacyjnym,
materiałach opałowych,
roślinach wszelkiego rodzaju.

Ochroną nie są objęte szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem,
rabunku, zniszczenia w związku z kradzieżą z włamaniem oraz dewastacji.
1. W razie powstania szkody Ubezpieczony obowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów,
2) szkodę zgłosić niezwłocznie do WARTY kontaktując się z Centrum
Alarmowym WARTY, nie później jednak niż 2 dni od momentu jej
powstania lub uzyskania o niej informacji,
3) złożyć w Warcie wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia szkody
w ciągu 7 dni licząc od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji
o szkodzie,
4) wypełnić pozostałe obowiązki, o których mowa w § 10 Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.
2. Jeżeli ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił
obowiązku określonego w ust. 1 pkt 1, WARTA jest wolna od
odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił
obowiązku określonego w ust. 1 pkt 3, WARTA może odpowiednio
zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się zwiększenia
szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków
wypadku.
4. Jeżeli niedopełnienie przez Ubezpieczonego pozostałych obowiązków

Ustalenie
wysokości szkody

określonych w ust. 1 miało wpływ na powstanie szkody lub zwiększenie jej
rozmiarów, ustalenie okoliczności wypadku i szkody, WARTA może
odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć.
1. Lokal mieszkalny, z wyłączeniem instalacji, stałych elementów,
zewnętrznych elementów:
• koszt naprawy
albo
• koszt nabycia lokalu mieszkalnego o takich samych parametrach
jak Ubezpieczony lokal (powierzchnia, standard wykończenia,
wiek, lokalizacja) na lokalnym rynku obrotu nieruchomościami w
przypadku gdy zniszczenie uniemożliwia dalsze w nim
zamieszkiwanie i nie jest możliwa jego naprawa.
2. Dom jednorodzinny, garaż, inny budynek, z wyłączeniem instalacji,
urządzeń technicznych, stałych elementów, zewnętrznych elementów:
• koszt naprawy,
albo
• koszt odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego budynku z
zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju
zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty
wykończeniowe. Za koszt odbudowy przyjmuje się koszt
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z uwzględnieniem
nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru
nad budową. Koszty te wyliczone muszą być zgodnie z
obowiązującymi zasadami kalkulacji ustalania cen dla robót
budowlanych z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i
materiałów obowiązujących na danym terenie. W przypadku gdy
zniszczony budynek w chwili wystąpienia szkody jest starszy niż 30
lat koszty materiałów, o których mowa powyżej pomniejsza się o
stopień technicznego zużycia obliczonego na podstawie
stosowanych przez WARTĘ „Norm zużycia technicznego
budynków” dostępnych na stronie www.warta.pl. W razie
przeprowadzenia remontu w budynkach starszych niż 30 lat –
stopień technicznego zużycia pomniejsza się stosownie do okresu
eksploatacji danych elementów po remoncie.
3. Instalacje, urządzenia techniczne, stałe elementy, zewnętrzne elementy,
ogrodzenie:
• koszt naprawy
albo
• koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowego przedmiotu tego
samego lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki
przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na
danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania oraz kosztów
montażu. W przypadku gdy zniszczone elementy w chwili
wystąpienia szkody są starsze niż 10 lat koszt nabycia lub koszt
wytworzenia, o których mowa powyżej pomniejsza się o stopień
technicznego zużycia obliczonego na podstawie stosowanych przez
WARTĘ „Norm trwałości poszczególnych elementów budynku”
dostępnych na stronie www.warta.pl . W razie przeprowadzenia
remontu elementów starszych niż 10 lat – stopień technicznego
zużycia pomniejsza się stosownie do okresu eksploatacji danych

Okres ochrony

elementów po remoncie.
4. Koszt naprawy ustalany jest na podstawie wyceny dokonanej przez WARTĘ
z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów
obowiązujących na lokalnym rynku.
5. Koszt naprawy może być również ustalony na podstawie rachunków (wraz
z kosztorysem) przedłożonych WARCIE przez Ubezpieczonego. Rachunek
napraw winien obejmować zakres uszkodzeń, przyjętych w protokole
szkody.
6. Przy ustalaniu kosztów naprawy nie uwzględnia się strat wynikających z
braku części zamiennych lub innych materiałów, niezbędnych do
przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, jeżeli naprawy można
dokonać przy użyciu innych część kub materiałów zastępczych, dostępnych
na rynku.
7. Wysokość szkody, w przypadku niemożności naprawy uszkodzonego
przedmiotu ubezpieczenia, ustala się procentowo, w stosunku do stopnia
uszkodzenia, tzn. wartość przedmiotu ubezpieczenia pomniejszona o
pozostałość po szkodzie.
8. Wysokość szkody ustalona wg kosztów naprawy nie może przekroczyć
wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia.
9. Przy ustalaniu szkody nie uwzględnia się:
• wartości naukowej, zabytkowej, intelektualnej, amatorskiej,
osobistych upodobań,
• kosztów ulepszeń i unowocześnień przedmiotu ubezpieczenia,
chyba że nastąpiło doubezpieczenie.
10. Wysokość szkody ustala się według cen obowiązujących na lokalnym
rynku w dniu powstania szkody.
11. Do otrzymania odszkodowania uprawniony jest ubezpieczony. W
przypadku zawarcia umowy cesji uprawnionym do otrzymania
odszkodowania jest podmiot wskazany w zapisach umowy cesji.
12. Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie
wyceny dokonanej przez WARTĘ, a także przedłożonych przez
Ubezpieczonego dokumentów potwierdzających wysokość i zasadność
roszczenia, z tym że WARTA zastrzega sobie prawo ich weryfikacji oraz
zasięgania opinii rzeczoznawców.
13. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości
poniesionej szkody wyliczonej wg zasad ustalonych w ustępach powyżej.
Wysokość odszkodowania, w granicach sumy ubezpieczenia, zwiększa się o
uzasadnione i udokumentowane koszty:
1) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do wysokości 10 % sumy
ubezpieczenia,
2) poniesione w związku z ratunkiem dotkniętego szkodą przedmiotu
ubezpieczenia, w celu niedopuszczenia do zwiększenia strat.
14. Niezależnie od odszkodowania, poza sumą ubezpieczenia, WARTA
pokrywa niezbędne koszty:
1) wynagrodzenia biegłych i rzeczoznawców powołanych przez WARTĘ w
celu ustalenia rozmiaru i okoliczności szkody,
2) zastępstwa procesowego ubezpieczonego w postępowaniu sądowym,
toczącym się za zgoda i wiedzą WARTY, w którym ustalana jest
odpowiedzialność sprawcy szkody.
Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, z automatycznym przedłużeniem na

ubezpieczeniowej

Ustanie
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela

Zgłoszenie szkody
Skargi i zażalenia

kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia w przypadku braku pisemnej
rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego.
Po upływie pierwszego okresu ubezpieczenia określonego w deklaracji,
ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność WARTY będzie automatycznie
wznawiana na takich samych warunkach oraz na analogiczne okresy do końca
trwania umowy kredytowej, chyba że Ubezpieczony najpóźniej 30 dni przed
upływem pierwszego lub kolejnego okresu ubezpieczenia złoży
Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej.
W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony nie ponosi
żadnych dodatkowych kosztów związanych z ochroną ubezpieczeniową.
UWAGA: rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego, w
zależności od postanowień zawartej przez niego umowy kredytu, może wiązać
się dla ubezpieczonego z określonymi skutkami. Zapoznaj się z
postanowieniami umowy kredytu w tym zakresie.
Odpowiedzialność WARTY kończy się:
- po upływie okresu ubezpieczenia określonego w deklaracji, jeżeli Ubezpieczony
najpóźniej 30 dni przed upływem pierwszego lub kolejnego okresu ubezpieczenia,
złożył Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej,
- w przypadku rozwiązania umowy kredytu/pożyczki – z dniem zakończenia okresu
ubezpieczenia, za który została zapłacona składka,

- w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia – z dniem zakończenia
okresu ubezpieczenia, za który została zapłacona składka,
- z chwilą doręczenia Ubezpieczonemu zawiadomienia o wyczerpaniu sumy
ubezpieczenia, chyba że dokonał on doubezpieczenia zgodnie z § 9 OWU,
- z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym
zniszczeniu lub utracie przedmiotu/ów ubezpieczenia.
Zdarzenie ubezpieczeniowe należy zgłosić niezwłocznie do WARTY pod
numerem telefonu: 801 308 308 lub +48 502 308 308.
Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia do WARTY:
1) w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,
2) w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje,
3) telefonicznie pod nr +48 502 308 308,
4) w każdej jednostce WARTY na piśmie doręczonym osobiście lub w formie
ustnej do protokołu.
Na wniosek Klienta WARTA potwierdza wpływ skargi, zażalenia, reklamacji na
piśmie lub ustnie w rozmowie telefonicznej.
WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni od daty
wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie
elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. W
szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi
może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę, zażalenie,
reklamację zostanie uprzednio powiadomiony.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest
jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd WARTY.

WARTA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodatkowe
informacje

Reklamację można zgłosić do Banku ustnie: osobiście w dowolnej jednostce
organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta lub telefonicznie - Infolinia
1 9999, z zagranicy +48 61 81 19999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą
danego operatora) lub pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku
(ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław) lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej
zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w
dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, lub w
formie elektronicznej: poprzez formularz reklamacyjny na stronie
internetowej Banku lub poprzez usługę BZWBK24 Internet (klient
indywidualny).
Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru
klienta, zostanie udzielona przez Bank listownie lub poprzez skrzynkę
odbiorczą w BZWBK24 internet lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony
maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu składającemu reklamację
przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego
ustalenia.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania
reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku
www.bzwbk.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się
obsługą klienta. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru
Finansowego.
Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części
Umowy ubezpieczenia, ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o
produkcie i pomóc Klientowi w zrozumieniu cech produktu.
Zapoznaj się z całą dokumentacją ubezpieczeniową, zwłaszcza z „Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia WARTA Dom 24”, w których znajdują się
szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

