
Ubezpieczenie DZIECKO  

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 
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Produkt:  
Ubezpieczenie DZIECKO 

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia. Pełne informacje podawane przed zawarciem 
umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia DZIECKO (OWU), zatwierdzonymi uchwałą 
Zarządu LINK4 T.U. S.A. nr 68/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. 

 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie DZIECKO to pakiet ubezpieczeń osobowo-majątkowych w trzech opcjach do wyboru: 
 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i poważnego zachorowania (Dział II grupa 1 według 

załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), lub 
 ubezpieczenie Assistance Zdrowie (Dział II grupa 18 według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej), lub  
 ubezpieczenie Assistance Szybka Pomoc  (Dział II grupa 18 według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej). 
 

 

 

 

 

 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

Ochrona ubezpieczeniowa zależy od wybranego przez 
Ciebie wariantu i może obejmować:  
 następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące 

uszczerbek na zdrowiu, śmierć, pobyt w szpitalu lub 
wstrząśnienie mózgu, koszty leków związanych z 
leczeniem choroby spowodowanej ugryzieniem lub 
ukąszeniem przez owada lub kleszcza oraz 
zachorowanie na sepsę lub inwazyjną chorobę 
pneumokokową, 

 organizację i świadczenie pomocy w zdarzeniach 
ubezpieczeniowych – Assistance Zdrowie, 

 organizację i świadczenie pomocy w zdarzeniach 
ubezpieczeniowych – Assistance Szybka Pomoc. 

 
Maksymalna kwota świadczenia którą możesz 
otrzymać z ubezpieczenia to suma ubezpieczenia. 
Możesz wybrać sumę ubezpieczenia na jaką chcesz 
ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Maksymalna suma ubezpieczenia to 100 
000 zł. Ponadto w OWU wskazane są dodatkowe limity 
świadczeń, które zapewnimy Ci w przypadku zdarzenia 
ubezpieczeniowego. 
 

 

 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

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

 Szkód które powstaną w wyniku zdarzeń, których 
ubezpieczenie nie obejmuje 

 W przypadku ubezpieczenia NNW: chorób, nawet jeśli 
ich objawy wystąpią nagle lub ujawnią się po zajściu 
nieszczęśliwego wypadku 

 W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia: kosztów 
zakupu lekarstw bez zalecenia lekarza. 
 
 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 
Istnieją pewne przypadki (wyłączenia), w których nie 
będziemy mogli wypłacić Ci świadczenia. W szczególności 
nie wypłacimy świadczenia gdy szkoda powstanie: 

! w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia 
przez dziecko przestępstwa lub wykroczenia 

! w związku z udziałem dziecka w bójkach lub innych 
aktach przemocy, z wyjątkiem obrony koniecznej  

! gdy dziecko będzie pod wpływem alkoholu lub środków 
odkurzających  

 
Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
Link4 opisane są w OWU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczenie NNW obowiązuje na całym świecie. 
 Ubezpieczenia Assistance obowiązują w Polce. 

 

  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: 

 Jesteś zobowiązany do niezwłocznego informowania nas o wszystkich zmianach podanych danych. 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia szkody:  

 W razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem powinieneś: 
 poinformować nas o nim w ciągu 14 dni. Jeżeli zgłoszenie w tym terminie nie będzie możliwe, powinieneś zawiadomić 

nas w ciągu 7 dni od ustania przeszkody, która uniemożliwia terminowe zgłoszenie 
 przedstawić nam dokumentację z leczenia  

 Jeżeli na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej nie będziemy mogli jednoznacznie ustalić stopnia uszczerbku 
na zdrowiu – będziesz zobowiązany zgłosić  się na badania lekarskie w celu określenia wysokości uszczerbku na zdrowiu. 

 Jeżeli będziesz potrzebować pomocy Assistance,  skontaktuj się z Centrum Alarmowym i  stosuj się do jego zaleceń. 
 

 
Wszystkie obowiązki Ubezpieczającego i 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 
lub jej pierwszej raty. Możemy się jednak umówić na późniejszy termin płatności niż dzień rozpoczęcia ubezpieczenia. W 
takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia wskazanego przez Ciebie.  

 Umowę ubezpieczenia DZIECKO zawierasz na 12 miesięcy.  

 W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia – ochrona rozpoczyna się po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy. 
Zwrócimy Ci koszty zakupu leków pod warunkiem, że choroba spowodowana ukąszeniem lub ugryzieniem zostanie 
zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 

 W określonych przypadkach umowa ubezpieczenia może zakończyć się wcześniej, między innymi w przypadku 
wypowiedzenia jej przez nas w związku z niezapłaceniem składki lub jej pierwszej raty. 

 Jeśli chcesz przedłużyć ubezpieczenie, musisz zawrzeć kolejną umowę. 
 

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. Umowa rozwiąże się również wtedy, gdy w terminie 7 dni od 
otrzymania naszego wezwania, nie zapłacisz zaległej kolejnej raty składki. 


