Złóż deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na
życie online.
Skorzystaj z aplikacji eDeklaracja.
Aby przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie załóż konto w aplikacji
eDeklaracja, dostępnej pod adresem: www.edeklaracja.warta.pl. Od osoby
obsługującej ubezpieczenie w Twoim zakładzie pracy otrzymasz numer polisy wraz
z PINKODEM, które pozwolą zarejestrować się w aplikacji.

KROK

Załóż konto w aplikacji eDeklaracja

Aby zarejestrować konto:
wejdź na stronę: www.edeklaracja.warta.pl,
podaj numer polisy oraz PINKOD,
kliknij „Zaloguj”.
Następnie wprowadź swoje dane
osobowe, nr telefonu oraz adres email
i kliknij „Zarejestruj”.

Na podany przez Ciebie adres email wyślemy wiadomość z linkiem aktywacyjnym,
który przekieruje Cię do aplikacji. Wpisz kod autoryzacyjny, który otrzymałeś na
podany przez Ciebie nr telefonu i kliknij „Zaloguj”. Pamiętaj! Kod jest ważny tylko
przez 10 minut.
Teraz możesz przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie składając deklarację
za pomocą aplikacji.

KROK

Wypełnij deklarację przystąpienia do ubezpieczenia.

Zweryfikuj swoje dane osobowe, które podałeś na etapie rejestracji.

Zapoznaj się z dostępnymi wariantami
ubezpieczenia porównując zakres
i wysokość świadczeń. Po wybraniu
wariantu, zgodnego z Twoimi potrzebami,
zaznacz go wybierając wysokość składki.

Infolinia: 502 308 308
(opłata zgodna z taryfą operatora)
www.warta.pl

O ile są dostępne, możesz dokupić
opcjonalne pakiety dodatkowe, które
poszerzą zakres udzielanej ochrony
Tobie i Twoim bliskim.

Możesz również wskazać osoby uprawnione, które w razie Twojej śmierci otrzymają
świadczenie. Pamiętaj, że suma świadczeń dla wszystkich wskazanych przez Ciebie
uprawnionych nie może przekroczyć 100%. Jako uprawnionego możesz również
wskazać firmę (np. bank).

Poza uprawnionymi możesz też wskazać członków rodziny, którzy razem
z Tobą przystąpią do ubezpieczenia i za których będziesz opłacał składkę. Razem
z Tobą do ubezpieczenia może przystąpić Twój małżonek lub partner życiowy oraz
pełnoletnie dzieci.
W ostatnim etapie poprosimy Cię o zweryfikowanie podanych danych oraz zakresu
ubezpieczenia, jeżeli wszystko się zgadza kliknij „Zatwierdź”.

Twoje przystąpienie zostanie wysłane do osoby obsługującej
ubezpieczenie
w Twoim zakładzie pracy, a Ty będziesz mógł pobrać swoją deklarację przystąpienia
z linku, który pojawi się na ekranie. Dodatkowo otrzymasz maila z potwierdzeniem
złożenia deklaracji.

Infolinia: 502 308 308
(opłata zgodna z taryfą operatora)
www.warta.pl

