Działanie aplikacji
eDeklaracja

eDeklaracje – dane podstawowe
Strona na której dostępna jest aplikacja:
www.edeklaracja.warta.pl

Dane niezbędne do rozpoczęcia
składania deklaracji przystąpienia:
Seria i numer polisy
PINKOD
Każdy przystępujący powinien otrzymać
te informacje od osoby obsługującej
ubezpieczenie w Zakładzie Pracy

eDeklaracje – autoryzacja

W celu dokonania autoryzacji oraz uzyskania
dostępu do eDeklaracji każda osoba przystępująca
zostanie poproszona o wprowadzenie
podstawowych danych na „Ekranie rejestracji”
(dostępnym po wpisaniu serii i numer polisy oraz
PINKOD-u).
Należy wprowadzić podstawowe dane osobowe
oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer
telefonu). Po uzupełnieniu tych danych nastąpi
wylogowanie z aplikacji i przekierowanie na
główną stronę Warty.

eDeklaracje – autoryzacja
Osoba przystępująca otrzyma wiadomość e-mail z
indywidualnym linkiem do aplikacji z którego
powinna skorzystać w celu kontynuacji procesu
przystąpienia. Na podany numer telefonu wysłany
zostanie KOD SMS, po wpisaniu którego można
rozpocząć składanie eDeklaracji.

eDeklaracje – przystąpienie
Kto może przystąpić do ubezpieczenia
grupowego z wykorzystaniem eDeklaracji?
Pracownik ubezpieczającego - niezależnie od
tego czy posiada pesel czy nie
Osoby powiązane z pracownikiem (małżonek,
partner, dorosłe dziecko) – pod warunkiem, że
pracownik powiązany posiada pesel

Każda osoba, która będzie chciała złożyć eDeklarację powinna posiadać
indywidualny adres e-mail oraz numer telefonu ( z polskiej sieci)
Każda osoba, która nie posiada numeru pesel będzie musiała podać informację
o dokumencie tożsamości
Przystąpienie osób powiązanych będzie możliwe dopiero po wskazaniu ich przez
pracownika w sekcji „Osoby powiązane z pracownikiem” oraz zatwierdzeniu
przez niego eDeklaracji

Data przystąpienia:
Data przystąpienia wyznaczana jest
automatycznie.
Przystąpienie jest możliwe do
wygenerowania od 1-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym
składana jest eDeklaracja.

Osoby powiązane z pracownikiem zostaną poproszone o podanie jego numeru
pesel przed rozpoczęciem składania eDeklaracji
Deklaracje uważa się za skutecznie złożoną po kliknięciu przycisku „Zatwierdź”

eDeklaracje – sekcje w aplikacji

Sekcja dostępna
tylko jeżeli polisa
przewiduje pakiety
dodatkowe

Sekcja dostępna
jeżeli osobą
przystępującą jest
pracownik

eDeklaracje – dane osobowe

Sekcja w której należy zweryfikować dane
podane na etapie rejestracji oraz podać
brakujące dane.
Brakujące dane:
Pracownik – informacje dotyczące
zatrudniania
UWAGA! Na tym ekranie należy potwierdzić
zapoznanie się z OWU oraz Klauzulami
Informacyjnymi przekazanymi na adres email podczas procesu autentykacji
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eDeklaracje – wariant ubezpieczenia

W sekcja „Wariant Ubezpieczenia” osoba
przystępująca będzie miała możliwość wyboru
wariantu, który najbardziej odpowiada jej
potrzebom.
Na ekranie widoczny jest zakres wszystkich
wariantów dostępnych w ramach polisy oraz
wysokość poszczególnych świadczeń.

Osoba przystępująca w tym miejscu może
również zweryfikować wysokość składki w
każdym dostępnym wariancie ubezpieczenia.
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eDeklaracje – pakiety dodatkowe

W sekcja „Pakiety dodatkowe” osoba
przystępująca będzie miała możliwość
wyboru pakietu dodatkowe, który pozwoli
na zwiększenie zakresu ochrony.
Zakres każdego pakietu można zweryfikować
poprzez kliknięcie przycisku „Pokaż zakres
ubezpieczenia”:

Informacja o składce jest aktualizowana na
podstawie decyzji podejmowanych przez
osobę przystępującą.
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eDeklaracje – uprawnieni

W sekcja „Uprawnieni” należy wskazać osoby
uprawnione.
Wskazanie osób uprawnionych nie jest
obowiązkowe.
Osoba przystępująca jako uprawnionych może
wskazać osobę fizyczną lub firmę:

Niezależnie od liczby wskazanych
uprawnionych procent świadczenia zawsze
musi sumować się do 100%.

Dane wymagane:
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eDeklaracje – osoby powiązane

W sekcja „Osoby powiązane” osoba
przystępująca będzie miała możliwość
wskazania osób, które przystąpią z nią do
ubezpieczenia (małżonek, partner, dorosłe
dziecko).
Sekcja dostępna tylko dla pracowników.
Składka za osoby wskazane w tej sekcji
będzie opłacana przez ubezpieczonego
pracownika.
Osoby powiązane z pracownikiem powinny
posiadać pesel. Na tej podstawie będzie
weryfikowana możliwość złożenia eDeklaracji
przez osobę powiązaną.
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eDeklaracje – oświadczenia

W sekcja „Oświadczenia” osoba
przystępująca zostanie poproszona o
wyrażenie wszystkich zgód niezbędnych do
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Na tym ekranie możliwe jest również
wskazanie informacji o osobie z którą
pozostajemy w związku nieformalnym:
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eDeklaracje – weryfikacja
W sekcja „Weryfikacja” osoba przystępująca
może zweryfikować wszystkie wprowadzone
dane wraz z wyrażonymi oświadczeniami.

Jeżeli jakieś dane zostały wprowadzone
błędnie należy skorzystać z opcji „Powrót”
oraz wprowadzić zmiany w odpowiedniej
sekcji.
Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone
poprawnie należy „Zatwierdzić” eDeklarację:

Po kliknięciu „Zatwierdź” deklaracja zostanie
przekazana do Osoby Obsługującej
ubezpieczenie w Zakładzie Pracy w celu
weryfikacji.
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eDeklaracje – ważne informacje
Każda osoba przystępująca, która rozpoczęła proces składania eDeklaracji, ale jej nie zatwierdziła może
ponownie wrócić do formularza korzystając z indywidualnego linka który otrzymała na adres e-mail.
Dane w aplikacji eDeklaracje są zapamiętywane. Oznacza to, że jeżeli osoba przystępująca nie zatwierdziła
eDeklaracji od razu i loguje się ponownie korzystając z linka który otrzymała w wiadomości e-mail nie będzie
musiała wprowadzać ponownie danych już uzupełnionych.
Ponowne logowanie do aplikacji eDeklaracja wymaga podania nowego kodu SMS, który jest generowany
automatycznie w momencie ponownego kliknięcia na link otrzymany w wiadomości e-mail.
Jeżeli w międzyczasie nastąpi zmiana daty przystąpienia (osoba przystępująca rozpoczyna składanie eDeklaracji
w kwietniu z datą przystąpienia 1 maja, ale kończy w maju z datą przystąpienia 1 czerwca) osoba przystępująca
zostanie poproszona o ponowny wybór wariantu, pakietów dodatkowych oraz zaznaczenie odpowiednich
oświadczeń.
Jeżeli osoba przystępująca popełniła błąd na już zatwierdzonej deklaracji i chce ponownie złożyć eDeklarację
powinna się zgłosić do osoby obsługującej z prośbą o wycofanie rozpoczętej już eDeklaracji. Dopiero po
wycofaniu ponowne złożenie eDeklaracji będzie możliwe.
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eDeklaracje – obsługa w AZP

Informacja o PINKOD oraz serii i numerze polisy
dostępna jest w AZP.
Seria i numer polisy dostępne są już na
pierwszym ekranie po zalogowaniu „Lista polis”:

PINKOD zostanie wyświetlony po wejściu w
„Szczegóły polisy”. Przycisk jest dostępny na
„Liście polis”. W tym miejscu również znajduje
się informacja o serii i numerze polisy.

eDeklaracje – obsługa w AZP

eDeklaracje wyświetlane są w AZP na „Liście
eDeklaracji” dostępnej w zakładce „Moje listy”.

Statusy eDeklaracji:
Nowa – eDeklaracja, która nie została jeszcze
zatwierdzona przez osobę przystępującą
Do akceptacji – eDeklaracja, która została
zatwierdzona przez osobę przystępującą,
oczekuje na weryfikację i akceptację (dodanie do
listy osób przystępujących)
Zaakceptowana – eDeklaracja, która została
zaakceptowana przez osobę obsługującą i
dodana do listy osób przystępujących
Zamknięta – eDeklaracja przekazana do Warty i
zaakceptowana
Wycofana – eDeklaracja wycofana przez osobę
obsługującą
Odrzucona – eDeklaracja odrzucona przez Wartę

eDeklaracje – lista eDeklaracji
Osoba obsługująca może zweryfikować oraz
zmienić dane dotyczące nazwy firmy, daty
zatrudnienia oraz informacja o poprzednim
ubezpieczeniu.
Zmiana może zostać wprowadzona ręcznie lub
poprzez import pliku kadrowego.

Deklaracje w statusie „Nowa” mogą zostać wycofane przez osobę obsługującą.
Deklaracje w statusie „Do akceptacji” mogą zostać zaakceptowane lub wycofane przez osobę obsługującą.
Akcje opisane powyżej mogą zostać wprowadzone ręcznie (przycisk „+” i „-”) lub poprzez opcje zaznaczania dostępną na ekranie.
Przycisk „Akceptuj zaznaczone” będzie aktywny jeżeli wśród zaznaczonych eDeklaracji będą tylko te w statusie „Do akceptacji”.
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eDeklaracje – lista osób przystępujących
Wszystkie eDeklaracje, które zostaną
zaakceptowane przez osobę obsługującą
zostaną przeniesione do „Listy przystąpień”.
„Lista przystąpień” otrzyma status „Utworzona”.
Listę przystąpień należy przekazać do Warty
korzystając z przycisku „Wyślij”.
Na liście przystąpień mogą zostać umieszczone
osoby z eDeklaracji, ale również takie które
przystąpiły w standardowym procesie.
Informacja o sposobie doręczenie deklaracji
dostępna jest w „Szczegółach listy przystąpień”:
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Dziękujemy za uwagę!
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