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Kiedy warto wykupić polisę ubezpieczeniową w Warcie
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Ubezpieczenie OC to podstawowy obowiązek każdego kierującego. Na nieszczęście jest to również obfity
wydatek, a każdy przezorny właściciel samochodu marzy o tym, żeby jakimś sposobem obniżyć cenę tej
niemiłej odpowiedzialności. Naturalnie każde towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje rabaty cenowe skł.
Ubezpieczenie OC to podstawowy obowiązek każdego kierującego. Na nieszczęście jest to również obfity
wydatek, a każdy przezorny właściciel samochodu marzy o tym, żeby jakimś sposobem obniżyć cenę tej
niemiłej odpowiedzialności. Naturalnie każde towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje rabaty cenowe
składek ubezpieczeniowych.
Na nieszczęście większość z tych rabatów łączy się z długotrwałym okresem bezwypadkowej jazdy, jak i z
wiekiem właściciela samochodu. Tylko czasem zdarza się, że kierowca może skorzystać z kompletnej zniżki
na ubezpieczenie komunikacyjne. Naprzeciw temu zagadnieniu wychodzi Warta. To towarzystwo
ubezpieczeniowe właśnie ujawniło swą nową ofertę, w której to oferuje atrakcyjne, kompletne zniżki 60% na
obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne kierowcom, którzy ukończyli trzydziesty rok życia i wyróżniają
się bezszkodową jazdą przez tylko 3 ostatnie lata. Zniżka ta przeniesiona jest również na ubezpieczenie AC,
pod warunkiem, że przez przeszły rok właściciel samochodu nie wykorzystał ochrony tego ubezpieczenia. Co
więcej, kierowcy którzy ukończyli 35 rok życia, nie muszą nawet prezentować Warcie swojej historii
ubezpieczenia OC, dość, że przez ostatnie 3 lata nie byli sprawcami żadnego wypadku. Co więcej, rodzice
dzieci do 12 roku życia oraz starsi, doświadczeni kierowcy, którzy ukończyli pięćdziesiąt50 lat mogą liczyć na
dodatkowe zniżki nawet do 30%.
Co intrygujące, nowa oferta nie jest okresową promocją, ale stałym punktem oferty Warty, co oznacza, że po
skończeniu się kupionej w tym momencie polisy, kierowcy będą mogli prolongować ją za rok na takich
samych warunkach - zakładając oczywiście, że nadal legitymują się bezwypadkową. Jest to na pewno świetny
krok ze strony Warty, miejmy nadzieje, że inne towarzystwa ubezpieczeniowe również wprowadzą takie
ułatwienie do swojej oferty.
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