
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia   WARTA AUTO OCHRONA +, zwane dalej OWU 
WARTAAUTOOCHRONA+,stosujesięwumowachubezpieczeniazawieranychprzezTowa-
rzystwoUbezpieczeń iReasekuracji „WARTA”SpółkaAkcyjna, zwanedalej WARTA,zUbez-
pieczającymi.

2. WporozumieniuzUbezpieczającym,podokonaniuindywidualnejocenyryzykaprzezWARTĘ,
mogąbyćzastosowanewumowieubezpieczeniapostanowieniadodatkowe,inneniżokreślone
wOWUWARTAAUTOOCHRONA+.Wprowadzenietakichpostanowieńwymagazastosowania
formypisemnejpodrygoremnieważności.

Słowniczek pojęć
§ 2

1. Kradzież–jesttodziałaniesprawcyoznamionachokreślonychwpolskimKodeksieKarnym,tj.
wart.278(kradzieżrzeczyruchomych),art.279(kradzieżzwłamaniem),któredoprowadziłodo
zaborupojazduiwart.280(rozbój).Pojęcietonieobejmujeprzywłaszczenia,októrymmowa
wart.284KK.

2. Odszkodowanie –kwotaustalonawgzasadokreślonychwniniejszychOWU WARTAAUTO
OCHRONA+,należnawraziepowstaniaszkody.

3. Okres ubezpieczenia–wskazanywdokumencieubezpieczeniaokresnajakiWARTAudziela
ochronyubezpieczeniowej.

4. Szkoda–stratamajątkowapowstaławwynikujednegozdarzeniaobjętegoochronąnapodsta-
wieniniejszychOWUWARTAAUTOOCHRONA+.

5. Ubezpieczający – osoba lub podmiot zawierający z WARTĄ umowę ubezpieczenia WARTA
AUTOOCHRONA+(Właścicielpojazduzawierającyumowęubezpieczenianawłasnyrachunek
alboinnaosobazawierającaumowęubezpieczenianarachunekWłaścicielapojazdu).

6. Ubezpieczony–Właścicielpojazdu.
7. Użytkownik–osobaupoważnionadokorzystaniazpojazdunapodstawieumowyleasingulub

kredytuwskazanawdokumencieubezpieczenia.
8. Wartość pojazdu–wartośćustalonaprzezWARTĘnapodstawienotowańrynkowychpojaz-

dudanejmarki,modelu,typu,zuwzględnieniemjegocechindywidualnychihistoriiużytko-
wania.Notowaniastanowiącepodstawędoustaleniawartościpojazduzawartesąwsystemie
Info-Ekspert. 

9. Wniosek o ubezpieczenie–formularzWARTYalboinnydokumentzawierającyniezbędnedane
dotyczącepojazdu,jegoWłaściciela/Użytkownika,Ubezpieczającego,orazinneinformacjenie-
zbędnedozawarciaumowyubezpieczenia,wykorzystywanydoocenyryzykaubezpieczeniowe-
go,stanowiącyczęśćumowyubezpieczenia.

Co można ubezpieczyć i jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
§ 3

1. PrzedmiotemubezpieczeniaWARTAAUTOOCHRONA+sąsamochodyosoboweorazsamo-
chodyciężaroweodopuszczalnejmasiecałkowitejdo3,5 tonyo ładownoścido800kg,wraz
zichwyposażeniem,zarejestrowanenatereniePolski.

2. UbezpieczenieWARTAAUTOOCHRONA+obejmujeszkodępolegającąnakradzieżypojazdu.
3. Umową ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na terytoriumRP oraz pozostałych krajów

europejskich(RosjaiTurcjaweuropejskichczęściachichterytoriów),atakżeMaroka,Tunezji
i Izraela.W rozumieniu niniejszychOWUszkodypowstałe na terytoriumGruzji nie są objęte
ochronąubezpieczeniową.

Suma ubezpieczenia
§ 4

1. Suma ubezpieczenia wynosi 3000 zł i obejmuje jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia.
Wprzypadkugdywartośćpojazduwdniuzawarciaumowyjestniższaniż3000złtosumaubez-
pieczeniajestrównawartościpojazdu.

2. SumaubezpieczeniastanowigórnągranicęodpowiedzialnościWARTY.

Jakie szkody nie są objęte odpowiedzialnością  WARTY?
§ 5

1. WARTAnieodpowiadazaszkody:
1) spowodowane:

a) umyślnieprzezUbezpieczającego,Ubezpieczonego,atakżeosoby,zktórymiUbezpie-
czający,Ubezpieczonypozostajewewspólnymgospodarstwiedomowym,

b) wskutekrażącegoniedbalstwaprzezUbezpieczającego,Ubezpieczonego,chybażeza-
płataodszkodowaniaodpowiadawdanychokolicznościachwzględomsłuszności,

2) gdy stwierdzono, żewchwili dokonania kradzieży, zwyłączeniem rozboju, pojazdniebył
zabezpieczonyprzedkradzieżąwsposóbprzewidzianywjegokonstrukcji,

3) wprzypadkupozostawieniabeznadzoruwpojeździelubwmiejscu,doktóregomajądostęp
osobynieupoważnionedokorzystaniazpojazdu,klucza,kartylubinnegourządzeniasłużą-
cegodojegootwarcialuburuchomienia,

4) gdysprawcawszedłwposiadanieklucza,kartylubinnegourządzeniasłużącegodootwarcia
luburuchomieniapojazduzawiedząosóbwymienionychwust.1pkt1)lubosóbupoważnio-
nychdokorzystaniazpojazdu.

2. WARTAnieponosiodpowiedzialnościza:
1) szkodypolegającenakradzieżyelementówiwyposażeniapojazdu,
2) uszkodzeniapojazdupowstałewnastępstwiekradzieży,
3) kradzieżpojazdustanowiącegowłasnośćinnejosobyniżwymienionajakoWłaścicielwdo-

kumencieubezpieczenia,zzastrzeżeniemsytuacjigdyprawowłasnościpojazduprzeszłona
jegoUżytkownika,aumowaubezpieczenianieuległarozwiązaniu.

Na jaki okres i jak zawiera się umowę ubezpieczenia?
§ 6

1. Umowęubezpieczeniazawierasięnaokres12miesięcywyłączniezjednoczesnymzawar-
ciemumowyobowiązkowegoubezpieczeniaOCposiadaczapojazdumechanicznego.

2. Umowęubezpieczeniazawierasięnapodstawie informacji podanychprzezUbezpiecza-
jącegowewniosku o ubezpieczenie. Ubezpieczający zobowiązany jest podaćwszystkie
znanesobieokoliczności,októre WARTApytaławewnioskuoubezpieczenie lub innych
pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Informacje temogą być podane przez
UbezpieczającegoWARCIEzapośrednictwemśrodkówporozumiewaniasięnaodległość,
wszczególności telefonu lub Internetu.Wraziezawarciaprzez WARTĘumowyubezpie-
czeniamimobrakuodpowiedzinaposzczególnepytania,pominięteokolicznościuważasię
za nieistotne. 

3. Ubezpieczającyzobowiązany jestzawiadamiać WARTĘ,wczasie trwaniaumowy,ozmia-
nachokolicznościokreślonychwust.2wszczególności takich jakutrataklucza,karty lub
innegourządzeniasłużącegodootwieranialuburuchamianiapojazdu.Zawiadomieniaotych
zmianachnależydokonaćnapiśmieniezwłoczniepouzyskaniuonichwiadomości.

4. Wraziezawarciaumowynacudzyrachunek,obowiązkiokreślonewust.2i3spoczywająodpo-
wiednionaUbezpieczonym,oilewiedziałozawarciuumowynajegorachunek.

5. WARTAnieponosiodpowiedzialnościzaskutkiokoliczności,któreznaruszeniemust.2,3 i4
niezostałypodanedojejwiadomości.Jeżelidonaruszeniaobowiązkówokreślonychwust.2,3
i4doszłozwinyumyślnej,wraziewątpliwościprzyjmujesię,żezdarzeniepowodująceszkodę
ijegonastępstwasąskutkiemtychokoliczności.

6. JeżelipojazdzgłaszanyjestdoubezpieczeniawWARCIEporazpierwszy,WARTAżądadekla-
racjiwzakresieposiadanychprzezUbezpieczonegodokumentówstwierdzającychźródłopocho-
dzeniapojazdu.Dokumentyźródłowepochodzeniapojazdupowinnybyćprzedłożonenakażde
żądanieWARTYprzylikwidacjiszkody.

7. WprzypadkuskładaniawnioskuzapośrednictwemInternetu,regulaminświadczeniausługdrogą
elektronicznąudostępnianyjestwserwisieinternetowymWARTY.

8. ZawarcieumowyubezpieczeniaWARTApotwierdzadokumentemubezpieczenia.

OGÓLNE      WARUNKI UBEZPIECZENIA 
     WARTA AUTO OCHRONA + 

(TEKSTJEDNOLITYzuwzględnieniemAneksuNr1/2015)

Informacjaopostanowieniachogólnychwarunkówubezpieczenia,októrych
mowawart.17ustawyzdnia11września2015r.odziałalnościubezpieczeniowej

ireasekuracyjnej(Dz.U.2015,poz.1844)

Rodzajinformacji NumerjednostkiredakcyjnejwOWU

1. Przesłankiwypłatyodszkodowania
iinnychświadczeń

§ 3

2. Ograniczeniaorazwyłączenia
odpowiedzialnościzakładuubezpieczeń
uprawniającedoodmowywypłaty
odszkodowaniaiinnychświadczeńlub
ichobniżenia

§ 5, 
§6ust.5i§12ust.3 - 4
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Kiedy rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność  WARTY?
§ 7

1. Jeżelinieumówionosięinaczej,odpowiedzialnośćWARTYrozpoczynasięoddnianastępnego
pozawarciuumowyubezpieczenia,niewcześniejjednakniżoddnianastępnegopozapłaceniu
składki.

2. Wprzypadku,gdyWARTAponosiodpowiedzialnośćjeszczeprzedzapłaceniemskładki,askład-
kaniezostałazapłaconaw terminieokreślonymwdokumencieubezpieczenia, WARTAmoże
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres
przezktóryponosiłaodpowiedzialność.Wprzypadkubrakuwypowiedzeniaumowywygasaona
zkońcemokresuzaktóryprzypadaniezapłaconaskładka.

3. Jeżelinieumówionosięinaczej,jakoterminzapłaceniaskładki,wprzypadkujejopłacaniaprze-
lewem bankowym, bądź przekazem pocztowym, przyjmuje się datę dokonaniawpłaty, tj. od-
powiedniodatępotwierdzeniaprzezbankprzyjęciadorealizacjipoleceniaprzelewubądźdatę
stemplapocztowegonadowodziewpłaty.

4. OdpowiedzialnośćWARTYustajeiumowaubezpieczeniaulegarozwiązaniu:
1) z chwiląwypłatyodszkodowania zaszkodępolegającąnakradzieżyprzedmiotuubezpie-

czenia, 
2) zdniemudokumentowanianieobjętejubezpieczeniemszkodypolegającejnatrwałej izu-

pełnejutraciepojazdu,
3) wprzypadkuprzewłaszczenialubzbyciapojazdu–zchwiląprzeniesieniananabywcęprawa

własnościpojazdu,chybażeWARTAwyrazizgodęnaprzeniesienieprawzumowyubezpie-
czeniananabywcępojazdu,zzastrzeżeniemust.5,

4) zdniemodstąpieniaodumowyubezpieczeniazgodniez§8ust.1lubwypowiedzeniaumowy
ubezpieczeniazeskutkiemnatychmiastowymwprzypadkachokreślonychwust.2i§8ust.3,

5) zupływemostatniegodniaokresuubezpieczenia,najakiumowabyłazawarta.
5. ZgodaWARTY,októrejmowawust.4pkt3)niejestwymaganawprzypadku,gdyprawowłasno-

ścipojazduprzechodzinajegodotychczasowegoUżytkownika,podwarunkiem,żewdotychcza-
sowejumowieubezpieczeniabyłonUbezpieczającym.

Kiedy można odstąpić od umowy ubezpieczenia lub ją wypowiedzieć?
§ 8

1. Ubezpieczającymożeodstąpićodumowyubezpieczenia:
1) w terminie 7 dni w przypadku przedsiębiorców i 30 dni w przypadku osób nie będących

przedsiębiorcami, liczącoddatyzawarciaumowyubezpieczenia, jeśliumowajestzawarta
naokresdłuższyniż6miesięcy.

2) wprzypadkuumówzawartychzapośrednictwemśrodkówporozumiewaniasięnaodległość
przezUbezpieczającegobędącegokonsumentem,wterminie30dnioddniapoinformowania
goozawarciuumowyluboddniadoręczeniapotwierdzeniazawarciaumowy,jeżeli jestto
terminpóźniejszy.

2. Odstąpienieodumowyzgodniezust.1pkt1)jakiodstąpienieodumowyzawartejnapodstawie
zgodyna rozpoczęcieświadczeniaochronyprzedupływem terminu,októrymmowawust.1
pkt2),niezwalniaUbezpieczającegozobowiązkuzapłaceniaskładkizaokres,wjakimWARTA
udzielałaochronyubezpieczeniowej.

3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku, każdazestronmożeżądaćodpowiedniej zmianywysokości składkipoczynającod
chwili,gdyzaszłataokoliczność,niewcześniejniżodpoczątkubieżącegookresuubezpieczenia.
W raziezgłoszenia takiegożądaniadrugastronamożewciągu14dniwypowiedziećumowę
ubezpieczeniazeskutkiemnatychmiastowym.

Jak ustala się składkę za ubezpieczenie?
§ 9

1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowiązującejw dniu zawarcia umowy
ubezpieczeniataryfyskładekWARTY.

2. Składkaopłacanajestjednorazowozdniemzawarciaumowyubezpieczeniachyba,żeumówio-
nosięinaczej.

Kiedy i jak dokonuje się zwrotu składki?
§ 10

1. Wrazierozwiązaniaumowyubezpieczeniaprzedupływemokresunajakiumowazostałazawar-
ta,Ubezpieczającemuprzysługujezwrotskładkizaokresniewykorzystanejochronyubezpiecze-
niowej,zzastrzeżeniemust.3.

2. Składkępodlegającązwrotowiustalasięproporcjonalniezakażdydzieńokresuniewykorzysta-
nejochronyubezpieczeniowej.

3. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku, gdy nastąpiło wyczerpanie sumy ubezpieczenia
wskutekwypłatyodszkodowania,wzwiązkuzcałkowitymspełnieniemświadczenia iwykorzy-
staniemochronyubezpieczeniowej.

Jak postępować w przypadku powstania szkody?
§ 11

1. WraziekradzieżypojazduUbezpieczający,Ubezpieczonylubosobaupoważnionadokorzysta-
niazpojazduwchwilipowstaniaszkodyzobowiązanisąniezwłocznie:
1) powiadomić o kradzieży pojazdu policję, nie później niżw ciągu 12 godzin od powzięcia

informacjiokradzieżypojazdu,
2) zgłosić szkodę polegającą na kradzieży pojazdu do WARTY kontaktując się z Centrum

AlarmowymWARTYzwanymdalejCAW,któregonumertelefonuorazadresstronyInter-
netowejznajdujesięwdokumencieubezpieczenia–niezwłocznie,jednakniepóźniejniż
wciągunastępnegodniaroboczegoodpowzięciainformacjiokradzieżypojazdu–udziela-
jącniezbędnychinformacjiiwyjaśnień,zdopełnieniemobowiązków,októrychmowaw§12
ust.1pkt5).

§ 12
1. WzwiązkuzezgłoszeniemszkodyUbezpieczający,Ubezpieczonylubosobaupoważnionado

korzystaniazpojazduwchwilipowstaniaszkodyzobowiązanisą:
1) postępowaćzgodniezewskazówkamiudzielonymiprzezpracownikaCAW,
2) udostępnićdokumentywymaganeprzezWARTĘprzylikwidacjiszkodyniezbędnedoustale-

niaodpowiedzialnościWARTY,okolicznościzdarzeniaorazwysokościszkody,
3) umożliwićWARCIEustalenieokolicznościzdarzeniairozmiaruszkody,
4) zabezpieczyćmożnośćdochodzeniaroszczeńodszkodowawczychwobecosóbtrzecichod-

powiedzialnychzaszkodę,
5) przekazaćniezwłoczniedoWARTY,wtrybieuzgodnionymzpracownikiemCAW:

a) dowódrejestracyjnypojazduikartępojazdu(oilekartapojazduzostałanaubezpieczony
pojazdwydana),

b) wszystkieposiadanekluczyki,kartyiinneurządzeniasłużącedootwarciai/luburuchomie-
niaubezpieczonegopojazdu,orazzabezpieczeńprzeciwkradzieżowychzadeklarowane
przyzawieraniuumowyubezpieczenia,

6) umożliwić WARCIEuzyskanieodosobyużytkującejpojazdwczasiepowstaniakradzieży
relacjioprzebieguzdarzeniaiokolicznościachpowstaniakradzieży,

7) złożyćposiadanedowodydotyczącekradzieżypojazduiumożliwićWARCIEustalenieoko-
licznościkradzieżywpostępowaniuprowadzonymprzezinazlecenieWARTY.

2. JeżelidoutratypojazdudoszłowskutekrozbojuWARTAodstąpiodwymoguzawartegowust.1
pkt5)wzakresieuzasadnionymokolicznościamiszkody.

3. W razie niedopełnienia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których
mowaw§11ust.1pkt2),WARTAmożeodpowiedniozmniejszyćodszkodowanie,jeżelinie-
dopełnienie toprzyczyniłosiędozwiększeniaszkody lubuniemożliwiło WARCIEustalenie
okoliczności iskutkówzdarzenia,chybażeWARTAwterminieprzewidzianymw§11ust.1
pkt2)otrzymaławiadomośćookolicznościachzdarzenia,którenależałopodaćdo jejwia-
domości.

4. Wrazieniedopełnieniaktóregokolwiekzpozostałychobowiązków,októrychmowaw§11i§12
ust.1,WARTAmożeodmówićwypłatyodszkodowanialubjeodpowiedniozmniejszyć,oilenie-
dopełnienietomiałowpływnaustalenieodpowiedzialnościzaszkodę,okolicznościzdarzenia,
bądźustalenielubzwiększenierozmiaruszkody.

Jak ustala się i wypłaca odszkodowanie?
§ 13

1. OdszkodowanieztytułuubezpieczeniaWARTAAUTOOCHRONA+jestrównesumieubezpie-
czeniaokreślonejw§4,niewyższejednakniżwartośćrynkowaubezpieczonegopojazduzdnia
zaistnieniaszkody(kradzieżowej).

2. Ubezpieczonyzobowiązanyjestniezwłocznie,takżepootrzymaniuodszkodowania,powiadomić
WARTĘoodnalezieniupojazdu.

3. JeżeliskradzionypojazdzostałodzyskanypowypłacieodszkodowaniaprzezWARTĘ,Ubezpie-
czonyzobowiązanyjestniezwłoczniezwrócićwypłaconeodszkodowanie.

4. WARTAwypłacaodszkodowaniezaszkodęobjętąochronązgodniezniniejszymiOWUWARTA
AUTOOCHRONA+wówczas, gdyustalona zostanie odpowiedzialność WARTYzapowstałą
szkodę.

5. Odszkodowaniewypłacanejestwzłotych(PLN).
6. OdszkodowaniewypłacanejestUbezpieczonemu.Zaszkodępowstałąwpojeździenależącym

dospadkuodszkodowaniewypłacasięspadkobiercomUbezpieczonego(odpowiednionastęp-
comprawnym).

W jakim terminie  WARTA wypłaca odszkodowanie?
§ 14

1. WARTAjestobowiązanawypłacićodszkodowaniewterminie30dni liczącoddniazgłoszenia
szkodydoWARTY.

2. Wprzypadkubrakumożliwościwyjaśnieniaokolicznościkoniecznychdoustaleniaodpowiedzial-
ności WARTY lubwprzypadkubrakumożliwościokreśleniawysokościodszkodowaniaw ter-
minieokreślonymwust.1,WARTAwypłacaodszkodowaniewciągu14dnioddnia,wktórym
przy zachowaniu należytej starannościwyjaśnienie tych okoliczności byłomożliwe. Jednakże
bezspornączęśćodszkodowaniaWARTAwypłacawterminieokreślonymwust.1.Przezbez-
spornączęśćodszkodowaniarozumiesięczęśćodszkodowania,któramożebyćwypłaconapo
spełnieniunastępującychwarunków:
1) zostałaustalonaodpowiedzialnośćWARTYzazgłoszonąszkodę,
2) nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość odszkodowania, jednak z całą pewnością

wiadomo,że jegowysokośćprzekroczykwotęzakwalifikowaną jakobezspornaczęśćod-
szkodowania. 

3. Jeżeliodszkodowanienieprzysługujelubprzysługujewinnejwysokości,niżokreślonawzgło-
szonymroszczeniu,WARTAinformujeotymnapiśmieosobęwystępującązroszczeniem,wska-
zującokolicznościipodstawęprawnąuzasadniającącałkowitąlubczęściowąodmowęwypłaty
odszkodowaniawrazzinformacjąomożliwościdochodzeniaroszczeńnadrodzesądowej.

Kiedy i jakie roszczenia przechodzą na  WARTĘ?
§ 15

1. Jeżelinieumówionosię inaczej,zdniemzapłatyodszkodowania roszczeniaUbezpieczonego
przeciwkoosobietrzeciejodpowiedzialnejzaszkodęprzechodząnaWARTĘdowysokościwy-
płaconegoodszkodowania.

2. NieprzechodząnaWARTĘroszczeniaUbezpieczonegoprzeciwkoosobom,zktórymipozostaje
onwewspólnymgospodarstwiedomowym.

3. JeżeliUbezpieczonyzrzekłsięroszczeniaoodszkodowanieodosobytrzeciej,którajestsprawcą
szkodylubjeograniczył,WARTAmożeodmówićodszkodowanialubjezmniejszyć.Jeżelizrze-
czeniesię lubograniczenie roszczeniazostanieujawnionepowypłacieodszkodowania,wów-
czas WARCIE przysługuje prawo dochodzenia odUbezpieczonego zwrotu całości lub części
wypłaconegoodszkodowania.

Postanowienia końcowe
§ 16

1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według
przepisówowłaściwościogólnejalboprzedsądwłaściwydlamiejscazamieszkanialubsiedzi-
byUbezpieczającego,Ubezpieczonego,Uprawnionegozumowyubezpieczenia,spadkobiercy
UbezpieczonegolubspadkobiercyUprawnionegozumowyubezpieczenia.

2. Skargi,zażaleniawtymreklamacjemogąbyćskładaneprzezUbezpieczającego,Ubezpieczone-
golubUprawnionegozumowyubezpieczeniadoWARTY:
1) wformiepisemnejnaadres:skr.pocztowa1020,00-950Warszawa,
2) wformieelektronicznejzapomocąformularzawww.warta.pl/reklamacje,
3) telefonicznie pod nr 502 308 308, 
4) wkażdej jednostce WARTY,napiśmiedoręczonymosobiście lubw formieustnejdopro-

tokołu.
NawniosekklientaWARTApotwierdzawpływskargi,zażalenia,reklamacjinapiśmielubustnie
wrozmowietelefonicznej.

3. WARTArozpatrzyskargę,zażalenie lubreklamacjęwterminie30dnioddatywpływuiudzieli
odpowiedziwformiepisemnejprzesyłkąlistowąlubwformieelektronicznejnawniosekskłada-
jącegoskargę,zażalenie,reklamację.Wszczególnieskomplikowanychprzypadkachterminna
udzielenieodpowiedzimożezostaćprzedłużonydo60dni,oczymwnoszącyskargę,zażalenie,
reklamacjęzostanieuprzedniopowiadomiony.Organemwłaściwymdorozpatrzeniaskargi,za-
żalenia,reklamacjijestjednostkaorganizacyjnawyznaczonaprzezZarządWARTY.

4. WARTApodleganadzorowiKomisjiNadzoruFinansowego.
§ 17

1. DoumowyubezpieczeniazawartejnapodstawieniniejszychOWUWARTAAUTOOCHRONA+
stosujesięprawopolskie.

2. WsprawachnieuregulowanychwniniejszychOWUWARTAAUTOOCHRONA+majązastoso-
wanieodpowiednieprzepisyKodeksucywilnegoorazUstawyodziałalnościubezpieczeniowej.

§ 18
NiniejszeOWUWARTAAUTOOCHRONA+wpowyższymbrzmieniumajązastosowaniedoumów
ubezpieczeniazawartychoddnia2lutego2016roku.
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