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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:  
Ubezpieczenie Auto Casco Getin Noble Bank (AC) 

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia AC Getin Noble Bank. Pełne informacje 
podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są we wniosku ubezpieczeniowym oraz w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Auto Casco Getin Noble Bank (OWU), zatwierdzonymi uchwałą Zarządu LINK4 TU S.A.  nr 52/2017  z dnia 16 
maja 2017 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

AC to ubezpieczenie Twojego pojazdu obejmujące jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie (Dział II grupa 3 według załącznika do 

Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 Ubezpieczeniem może być objęty samochód 
osobowy lub ciężarowy, który jest zarejestrowany 
lub podlega rejestracji w Polsce zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, posiada układ 
kierowniczy po lewej stronie, ma ważne badania 
techniczne, a jego masa całkowita nie przekracza 
3,5 tony. 

 Wariant ubezpieczenia zależy od czasu eksploatacji 
pojazdu. Dla samochodu do 10 lat będzie to wariant 
Warsztat, w przedziale 10-15 lat – wariant 
Kosztorys. 

 Ubezpieczamy Twój samochód od szkód 

powstałych w wyniku:  

 zderzenia z innymi pojazdami, osobami, 

zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z 

zewnątrz samochodu 

 uszkodzenia przez osoby trzecie  

 pożaru, wybuchu, działania czynników termicznych 

lub chemicznych (pochodzących z zewnątrz 

samochodu)  

 zatopienia 

 działania żywiołów, np. huraganu, gradu, uderzenia 

pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania się 

ziemi, lawiny 

 kradzieży samochodu lub jego części (zgodnie z 

definicją określoną w:  art. 278 k.k. (kradzież), w art. 

279 k.k. (kradzież z włamaniem), w art. 280 k.k. 

(rozbój) lub w art. 284 k.k. (przywłaszczenie) 

 

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. 

 

 
 
 

 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

 Szkód, które wystąpią poza okresem ubezpieczenia lub 

poza terytorium obowiązywania ubezpieczenia  

 Szkód, które powstaną w wyniku zdarzeń nie 

wymienionych w zakresie ubezpieczenia 

 Awarii samochodu 

 Utraty kluczyków (sterowników służących do 

uruchomienia samochodu ) i następującej po niej 

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 

 Samochodów  zarejestrowanych za granicą 

 Samochodów z układem kierowniczym po prawej stronie 

 Samochodów, w których została zmieniona konstrukcja 

(przebudowa, rozbudowa, nadbudowa) 

 Samochodów, których czas eksploatacji przekroczył 10 

lat w wariancie Warsztat i 15 lat w wariancie Kosztorys. 

 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 

! Odszkodowanie  nie przekracza 500 PLN 

! Samochód jest używany do: nauki jazdy, jazd próbnych 

lub pokazowych, odpłatnego wynajmu, odpłatnego 

przewozu ładunków  

! Samochód zostanie oddany w dzierżawę lub do 

odpłatnego korzystania na podstawie umowy 

(niezależnie od jej prawnej formy) 

! Szkoda powstanie w samochodzie  używanym do 

odpłatnego przewozu osób, chyba że zdecydowałeś się 

rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową i opłaciłeś 

dodatkową składkę 

! Szkoda powstanie na skutek działań wojennych, stanu 

wojennego, wyjątkowego lub zamieszek, akcji 

protestacyjnej lub demonstracji, a także ataku 

terrorystycznego lub blokady dróg, działania broni 

jądrowej, użycia pojazdu na rzecz wojska lub policji 

! Szkoda powstanie na skutek udziału pojazdu w 



wyścigach lub rajdach, a także konkursach lub próbach 

szybkościowych. 

Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
LINK4 opisane są w OWU. 

  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 

 Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe w granicach geograficznych Europy 

 Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku 

kradzieży 

 

  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: 

 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 (nie pokrywa tego Twoje ubezpieczenie) 

Obowiązki w przypadku szkody: 

 W razie wystąpienia szkody zarówno w Polsce jak i za granicą powinieneś poinformować nas o niej w ciągu 7 dni   

 Na miejscu zdarzenia zadbaj o bezpieczeństwo ruchu i zadbaj o nie powiększanie się szkody. Zawiadom policję w sytuacji 

gdy: doszło do kradzieży pojazdu (także jego części lub wyposażenia dodatkowego), wypadku z ofiarami w ludziach, lub gdy 

podejrzewasz popełnienie przestępstwa  

 W przypadku zderzenia z innym pojazdem masz obowiązek także: 

 zanotować dane dotyczące tego pojazdu, jego kierowcy oraz dane z polisy OC (numer polisy, nazwa i adres zakładu 

ubezpieczeń) i uzyskać pisemne oświadczenie kierowcy tego pojazdu lub protokół urzędowy, a jeśli to możliwe także 

oświadczenie świadków obecnych na miejscu.  

 wesprzeć nas w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy szkody, o ile nie będzie to wymagało od Ciebie dodatkowych 

nakładów (np. finansowych), przedstawić dowody dotyczące zdarzenia i umożliwić nam  ustalenie okoliczności i 

rozmiaru szkody 

 nie dokonywać w uszkodzonym samochodzie żadnych zmian, chyba, że są one niezbędne abyś mógł kontynuować 

jazdę. Nie powinieneś także oddawać samochodu do naprawy  zanim wycenimy szkodę.  

Wszystkie obowiązki ubezpieczającego opisane są 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? 

 Umowę ubezpieczenia AC zawierasz na 12 miesięcy.  

 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. 

 Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie. W 

określonych przypadkach ochrona może zakończyć się przed upływem 12 miesięcy, np. gdy: 

 nie zapłaciłeś w terminie składki lub pierwszej raty. Możemy wtedy wypowiedzieć umowę i wymagać zapłaty za okres 

ochrony  

 samochód został wyrejestrowany 

 samochód został skradziony 

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

wypłaty 

Wszystkie przypadki wcześniejszego rozwiązania umowy 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 

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. 


