Ubezpieczenie Pomoc po Wypadku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
zarejestrowane w Polsce, działa na podstawie zezwolenia, wydanego
przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 28 listopada
2002 r.

Produkt:
Ubezpieczenie Pomoc po Wypadku

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia Pomoc po Wypadku. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pomoc po
Wypadku (OWU), zatwierdzonych uchwałą Zarządu LINK4 T.U. S.A. nr 6/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Pomoc po Wypadku to ubezpieczenie pojazdu w razie szkody, która powstanie w wyniku zderzenia pojazdu
ubezpieczonego w LINK4 z innym pojazdem zarejestrowanym w Polsce i dla którego zawarto umowę ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych u innego niż LINK4 ubezpieczyciela, a równocześnie odpowiedzialność za szkodę będzie
ponosić wyłącznie kierujący lub posiadacz tego innego pojazdu (sprawca Szkody), (Dział II grupa 3 według załącznika do Ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 Ochroną obejmujemy:
 pojazd wraz z wyposażeniem dodatkowym
 przewożony w pojeździe bagaż podręczny
 Odpowiadamy za szkodę, która powstanie w wyniku
zderzenia pojazdu ubezpieczonego w LINK4 z
innym pojazdem zarejestrowanym w Polsce, dla
którego zawarto umowę ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych u innego niż
LINK4
ubezpieczyciela,
a
równocześnie
odpowiedzialność za szkodę będzie ponosić
wyłącznie kierujący lub posiadacz tego innego
pojazdu (sprawca Szkody)
 Zwracamy również uzasadnione koszty dodatkowe,
które w związku ze szkodą poniesiesz na:
 holowanie lub parkowanie pojazdu,
 wynajem pojazdu zastępczego lub konieczność
korzystania z usług przewozu osób lub towarów
ze względu na brak możliwości korzystania
z uszkodzonego pojazdu,
 obowiązkowe dodatkowe badanie techniczne
 Maksymalna kwota, którą możesz otrzymać z
ubezpieczenia, to suma ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia wynosi 300 000 zł.

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?
Ubezpieczenie Pomoc po Wypadku nie działa w każdej
sytuacji. Istnieją pewne przypadki (wyłączenia), w których
nie będziemy mogli wypłacić odszkodowania.
Nie wypłacimy odszkodowania m.in. jeżeli:
! sprawca szkody nie będzie mieć w chwili zdarzenia
ubezpieczenia OC
! w zdarzeniu uczestniczyć będą więcej niż dwa pojazdy
lub nie dojdzie do kontaktu fizycznego między pojazdami
! szkoda spowodowana będzie ruchem pojazdu, który nie
podlega rejestracji
! dojdzie do szkody na osobie
! posiadacz pojazdu, którym szkoda zostanie wyrządzona,
będzie
jednocześnie
posiadaczem
lub
współposiadaczem pojazdu ubezpieczonego w LINK4
! szkoda zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy
szkody i zostanie wypłacone odszkodowanie z
ubezpieczenia OC sprawcy szkody

Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
opisane są w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w Polsce.

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, powinieneś poinformować nas o nim w ciągu 7 dni roboczych.
Dodatkowo powinieneś zanotować dane pojazdu, którym wyrządzono szkodę, jego kierowcy oraz polisy ubezpieczenia
OC tego pojazdu: jej numer, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń oraz uzyskać pisemne oświadczenie kierowcy pojazdu,
którym wyrządzono szkodę, lub protokół urzędowy, a także – w miarę możliwości – pisemne oświadczenie świadków,
które potwierdzi okoliczności zdarzenia. Ponadto powinieneś zebrać i zabezpieczyć dowody które umożliwią nam ustalenie
okoliczności szkody.
Wszystkie obowiązki Ubezpieczonego są wskazane w OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę możesz 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 Pomoc po Wypadku 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 wyrejestrujesz albo sprzedasz pojazd 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.

