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2002 r. 

 

Produkt:  
Ubezpieczenie OC dla Ekocyklistów 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia OC dla Ekocyklistów. Pełne informacje 
podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OC dla Ekocyklistów 
(OWU), zatwierdzonych uchwałą Zarządu LINK4 T.U. S.A. nr 62/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie OC dla Ekocyklistów to ubezpieczenie majątkowe, którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna za szkody 
wyrządzone w związku z użytkowaniem Urządzeń (przez które rozumie się jedno lub wielośladowy środek przeznaczony do 
transportu lądowego osób, napędzany za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h 
lub napędzany siłą mięśni poruszającej się nim osoby) (Dział II grupa 13 według załącznika do Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 
 
 

 
 
 

 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 Ochroną obejmujemy: 
- odpowiedzialność cywilną za szkody które 
powstaną w związku z użytkowaniem przez Ciebie 
Urządzeń. 

 Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC wyznacza 
maksymalny limit naszej odpowiedzialności. Suma 
gwarancyjna wynosi 25 000 zł. 

 
  
 

 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:  

 Szkód, które wystąpią poza okresem ubezpieczenia lub 
poza zakresem terytorialnym ubezpieczenia 

 Szkód, które powstaną w wyniku zdarzeń nie objętych 
zakresem ubezpieczenia 
 
 
 
 
 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 
Ubezpieczenia OC dla Ekocyklistów nie działa w każdej 
sytuacji. Istnieją pewne przypadki (wyłączenia), w których 
nie będziemy mogli wypłacić odszkodowania. 
Nie wypłacimy odszkodowania m.in. za szkody: 
! które zostaną wyrządzone Tobie lub osobom bliskim 
! wyrządzone przez Ciebie pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków powodujących 
zaburzenia świadomości, o ile miało to wpływ na 
powstanie szkody; 

! w mieniu, które posiadałeś na podstawie umowy najmu, 
! które wyrządziłeś w związku z Twoim udziałem w 

wyścigach wszelkiego rodzaju oraz jazdach próbnych 
przed wyścigami, a także próbach szybkościowych. 
 

Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
opisane są w OWU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
 Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe na terenie Europy. 

 

  Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
 

 Przy zawarciu umowy zobowiązany jesteś do podania nam  wszystkich danych i okoliczności, o które prosimy. 

 W trakcie trwania umowy jesteś zobowiązany do niezwłocznego informowania nas o wszystkich zmianach danych.. 

 Jeżeli dojdzie do zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC, powinieneś poinformować nas o nim w ciągu 7 dni roboczych. 

Dodatkowo powinieneś zebrać i zabezpieczyć dowody które umożliwią nam ustalenie okoliczności szkody oraz nie 
dopuścić do powiększania się rozmiarów szkody, a także poinformować o zgłoszonych wobec Ciebie roszczeniach. 

 
Wszystkie obowiązki Ubezpieczonego są wskazane w OWU. 
 
 

  Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składkę należy zapłacić jednorazowo bądź w ratach, w terminie ustalonym przy zawieraniu umowy 

 

  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Ciebie, ale nie wcześniej niż z dniem zapłaty 
składki. Możemy się jednak umówić na późniejszy termin płatności niż dzień rozpoczęcia ubezpieczenia. W takim 
przypadku ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od wskazanego przez Ciebie dnia.  

 Umowę ubezpieczenia OC dla Ekocyklistów zawierasz na 12 miesięcy. Po tym czasie umowa wygasa 

 Jeśli chcesz przedłużyć ubezpieczenie, musisz zawrzeć kolejną umowę. 

 W określonych przypadkach umowa ubezpieczenia może zakończyć się przed upływem 12 miesięcy, między innymi 
wtedy,  gdy suma gwarancyjna wyczerpie się w związku z wypłatą świadczenia lub świadczeń lub w przypadku 
rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

 
Wszystkie przypadki wcześniejszego zakończenia ochrony ubezpieczeniowej opisane są w OWU. 

 
 

 Jak rozwiązać umowę? 

W ciągu 30 dni od zawarcia umowy możesz z niej dobrowolnie zrezygnować. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy nie 
poinformujemy Cię, jako konsumenta, o przysługującym Ci do tego prawie – termin 30 dni biegnie od dnia, w którym się o 
nim dowiesz.  
Po upływie tego czasu umowa może być rozwiązana tylko w przypadkach określonych w OWU, na przykład możesz 
wypowiedzieć umowę jeżeli zażądamy zmiany wysokości składki. 
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