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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:  
Auto Casco  

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia AC. Pełne informacje podawane przed 
zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Auto Casco (OWU), 
zatwierdzonymi uchwałą Zarządu LINK4 TU S.A.  nr 85/2018  z dnia 12 lipca 2018  r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

AC to ubezpieczenie Twojego pojazdu obejmujące jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. Ubezpieczenie składa się z AC 

Wypadkowego (w formie podstawowej) i AC Kradzieżowego – (w formie rozszerzonej) - dział II grupa 3 według załącznika do 

Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 Ubezpieczenie w formie podstawowej 
obejmuje AC Wypadkowe. W tym wariancie 
ubezpieczamy Twój samochód i znajdujący się 
w nim bagaż podręczny i foteliki dziecięce – 
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 
(np. w wyniku zderzenia, spalenia, zatopienia 
lub działania sił przyrody). Za dodatkową 
składką możemy objąć ochroną także 
wyposażenie dodatkowe  

 W formie rozszerzonej, za dodatkową składką, 
możesz ubezpieczyć pojazd w zakresie AC 
Kradzieżowego.  W tym wariancie chronimy od 
kradzieży Twój samochód oraz znajdujący się 
w nim bagaż podręczny i foteliki dziecięce 

 Maksymalna kwota odszkodowania którą  
możesz otrzymać z ubezpieczenia to suma 
ubezpieczenia.  Sumę ubezpieczenia ustalamy 
na podstawie wartości Twojego samochodu z 
dnia złożenia przez Ciebie wniosku o 
ubezpieczenie.  Wysokość sumy 
ubezpieczenia fotelików to 1 000 zł, a bagażu 
podręcznego 1 000 zł. Jeżeli ubezpieczasz 
wyposażenie dodatkowe, to Ty określasz jego 
sumę ubezpieczenia 

 
 
 

 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

 Szkód, które wystąpią poza okresem ubezpieczenia 
lub poza terytorium obowiązywania ubezpieczenia  

 Szkód, które powstaną w wyniku zdarzeń nie 
objętych zakresem ubezpieczenia 

 Utraty kluczyków i wynikającej z tego konieczności 
wymiany zamków 

 Uszkodzenia  lub zniszczenia opon. Wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy oprócz opon uszkodzone zostaną 
także inne części samochodu objęte 
ubezpieczeniem, a przyczyną szkody jest 
zdarzenie, za które ponosimy odpowiedzialność 

 Uszkodzenia samochodu wskutek zassania 
podczas jazdy wody do silnika 

 Szkód w samochodach: z układem kierowniczym 
po prawej stronie,  używanych m.in. do nauki jazdy, 
jazd próbnych, odpłatnego wynajmu, odpłatnego 
przewozu ładunków lub osób (chyba, że 
rozszerzysz ochronę ubezpieczeniową na 
taksówkę) 

Wszystkie przypadki opisane są w  OWU 
 

 Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej? 
 
AC nie działa w każdej sytuacji. Istnieją pewne 
przypadki (wyłączenia), w których nie będziemy mogli 
wypłacić Ci odszkodowania. W szczególności nie 
wypłacimy odszkodowania gdy: 
! Szkoda zostanie przez Ciebie wyrządzona 

umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa 
! Szkoda powstanie, gdy kierowca samochodu 

będzie w stanie nietrzeźwości albo w stanie po 
użyciu alkoholu lub pod wpływem środków 
odurzających, chyba że nie będzie mieć to wpływu 
na zajście zdarzenia 

! Szkoda powstanie, gdy kierowca  nie będzie 
posiadać uprawnień do kierowania samochodem,  
chyba że nie będzie mieć to wpływu na zajście 
zdarzenia 

! Szkoda nie przekroczy 500 złotych 
! Szkoda powstanie podczas lub na skutek udziału 

samochodu w wyścigach lub rajdach, a także 
konkursach lub próbach szybkościowych 

Wszystkie wyłączenia i ograniczenia  ochrony 
ubezpieczeniowej opisane są w  OWU 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 

 AC Wypadkowe obejmuje szkody powstałe w Europie 

 AC Kradzieżowe obejmuje szkody powstałe w Europie, z wyłączeniem  Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii 

 

   Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

 
Obowiązki na początku umowy:  

 Przy zawarciu umowy zobowiązany jesteś do podania nam wszystkich danych określonych w OWU i okoliczności, o 

których podanie prosimy 

Obowiązki w trakcie trwania umowy: 

 Jeżeli poinformujemy Cię o tym przy zawieraniu umowy, powinieneś udostępnić samochód do inspekcji.  Poza tym 

powinieneś jak najszybciej poinformować nas o wszystkich zmianach danych, a także o utracie dokumentów 

samochodu (dowód rejestracyjny i karta pojazdu) lub kluczyków. W tym ostatnim przypadku jesteś również 

zobowiązany do wymiany zamków na swój koszt 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia szkody:  

 W przypadku wystąpienia szkody poinformuj nas o niej  w ciągu 7 dni. Dodatkowo powinieneś przekazać nam 

wszystkie informacje na temat sprawcy szkody i jego ubezpieczyciela i udostępnić nam podpisane przez niego 

oświadczenie.  Na miejscu zdarzenia zadbaj o bezpieczeństwo ruchu i o nie powiększanie się szkody. W niektórych 

przypadkach powinieneś także zawiadomić policję.   

 

   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 lub jej pierwszej raty. Możemy się jednak umówić na późniejszy termin płatności niż dzień rozpoczęcia 

ubezpieczenia. W takim przypadku Twoje ubezpieczenie zacznie działać od wskazanego przez Ciebie dnia. 

 Umowę ubezpieczenia AC zawierasz na 12 miesięcy. Po tym czasie umowa wygasa.  

 W określonych przypadkach umowa ubezpieczenia może zakończyć się przed upływem 12 miesięcy, np. gdy: 

 samochód zostanie wyrejestrowany lub sprzedany 

 samochód zostanie skradziony 

 stwierdzimy szkodę całkowitą  – w dniu wypłaty odszkodowania lub otrzymania przez Ciebie decyzji o odmowie 

wypłaty 

 nie zaakceptujemy wyniku inspekcji Twojego samochodu 

 odmówisz przeprowadzenia inspekcji samochodu lub uniemożliwisz jej przeprowadzenie w ciągu 30 dni od kiedy 

otrzymałeś informację, że jest ona niezbędna. 

 Jeśli chcesz przedłużyć ubezpieczenie, musisz zawrzeć kolejną umowę. 

 

  Jak rozwiązać umowę? 

W ciągu 30 dni od zawarcia umowy możesz z niej dobrowolnie  zrezygnować. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy 

nie poinformowaliśmy Cię, jako konsumenta, o przysługującym Ci do tego prawie – termin 30 dni biegnie od dnia, w 

którym się o nim dowiedziałeś 

Po upływie tego czasu umowa może być rozwiązana tylko w przypadkach określonych w OWU, na przykład możesz 

wypowiedzieć umowę jeżeli zażądamy zmiany wysokości składki. 


