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1. Przedmiot Klauzuli 
Za opłatą dodatkowej składki oraz z zachowaniem pozo-
stałych postanowień umowy Ubezpieczenia OC lub 
odpowiednio Ubezpieczenia AC, na podstawie tej Klauzuli 
możesz ochronić zniżkę za przebieg ubezpieczenia, którą 
uwzględniamy przy wyliczeniu składki za ubezpieczenie 
Pojazdu w LINK4 w razie zawarcia z nami na kolejny okres:
1) Ubezpieczenia OC albo
2) Ubezpieczenia OC i Ubezpieczenia AC.
Klauzula umożliwia zachowanie zniżki za przebieg ubez-
pieczenia w razie wystąpienia w okresie obowiązywania 
Klauzuli pierwszej Szkody z Ubezpieczenia OC oraz pierw-
szej Szkody z Ubezpieczenia AC .

Nie zmienimy wysokości zniżki jaka przysługiwałaby Ci za 
przebieg ubezpieczenia, jeżeli  w trakcie obowiązywania 
Klauzuli wystąpi pierwsza Szkoda z Ubezpieczenia OC 
oraz pierwsza Szkoda z Ubezpieczenia AC.
Pamiętaj jednak, że wysokość zniżki to tylko jeden z czyn-
ników, który ma wpływ na ostateczną składkę za polisę. 
Równie ważne – oprócz danych samego Pojazdu - są 
m.in. także takie parametry jak sposób i miejsce użytkowa-
nia Pojazdu czy doświadczenie kierowcy. Duże znaczenie 
odgrywa również sytuacja gospodarcza w Polsce i na 
świecie, np. inflacja. Dlatego też wysokość składki za 
ubezpieczenie może zmienić się w kolejnym roku - nawet 
wówczas, gdy skorzystasz z Klauzuli Ochrona Zniżki.

2. Okres obowiązywania Klauzuli 
1) Okres obowiązywania Klauzuli jest taki sam jak okres 

Ubezpieczenia OC i kończy się wraz z ostatnim dniem 
Ubezpieczenia OC wskazanym w Polisie.

2) Jeżeli zawierasz z nami również Ubezpieczenie AC, 
okres obowiązywania Klauzuli w zakresie Ubezpieczenia 
AC jest taki sam jak okres tego ubezpieczenia i kończy 
się wraz z jego ostatnim dniem wskazanym w Polisie.

3. Rozwiązanie Klauzuli 
Klauzula rozwiązuje się zawsze, jeśli wystąpi przynajmniej 
jedno z poniższych zdarzeń:
1) rozwiązanie umowy Ubezpieczenia OC lub Ubezpiecze-

nia AC przed końcem okresu ubezpieczenia,
2) przeniesienie własności Pojazdu.

4. Ochrona zniżki w przypadku jednej Szkody 
1) Jeżeli w okresie obowiązywania Klauzuli będzie miała 

miejsce jedna Szkoda z Ubezpieczenia OC, to przy 
wyliczeniu składki za kolejny okres Ubezpieczenia OC 
Pojazdu, nie uwzględnimy zwyżki za tę Szkodę. 

2) Jeżeli w okresie obowiązywania Klauzuli będzie miała 
miejsce jedna Szkoda z Ubezpieczenia AC, to przy 

wyliczeniu składki za kolejny okres Ubezpieczenia AC 
Pojazdu nie uwzględnimy zwyżki za tę Szkodę.

5. Ochrona zniżki w przypadku dwóch lub więcej Szkód 
1) Jeżeli w okresie obowiązywania Klauzuli będą miały 

miejsce dwie lub więcej Szkody z Ubezpieczenia OC, 
to przy wyliczeniu składki za kolejny okres Ubezpiecze-
nia OC Pojazdu uwzględnimy zwyżkę tylko za drugą 
i kolejne Szkody. 

2) Jeżeli w okresie obowiązywania Klauzuli będą miały 
miejsce dwie lub więcej Szkody z Ubezpieczenia AC, 
to przy wyliczeniu składki za kolejny okres Ubezpieczenia 
AC Pojazdu uwzględnimy zwyżkę tylko za drugą i kolejne 
Szkody. 

6. W Klauzuli zdefiniowaliśmy niektóre terminy – zapisujemy 
je wielką literą. 
1) Klauzula – klauzula Ochrona Zniżki w LINK4
2) LINK4 (my) – LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-676), przy 
ulicy Postępu 15, wpisane do rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000142452, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy, działające na podstawie 
zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpiecze-
niowej wydanego przez Ministra Finansów

3) Pojazd – pojazd mechaniczny wskazany w Polisie
4) Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Ubezpie-

czenia OC lub Ubezpieczenia AC
5) Szkoda – zaistniałe w okresie obowiązywania Klau-

zuli zdarzenie, za które wypłaciliśmy odszkodowanie 
lub jesteśmy zobowiązani do wypłaty odszkodowania 
z Ubezpieczenia OC lub Ubezpieczenia AC

6) Ubezpieczenie AC – ubezpieczenie Pojazdu zawierane 
z nami na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Auto Casco w LINK4

7) Ubezpieczenie OC - zawierane z nami dla Pojazdu 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
o którym mowa w Ustawie o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
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