Ubezpieczenie
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
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:
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące Ubezpieczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (OWU), zatwierdzonymi uchwałą Zarządu LINK4 TU S.A.
nr 81/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę majątku Twojej firmy (mienia) lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem a także ubezpieczenie assistance - dział II grupa 8, 9,
13, 18 według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W wersji rozszerzonej ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży, szkód w transporcie oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników, a także pomoc prawną - dział II grupa 1, 7, 9, 18 według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 Ubezpieczenie obejmuje mienie firmy. Chronimy je
– w zależności od wariantu - od wskazanych w
OWU zdarzeń losowych takich jak
pożar,
uderzenie pioruna, wybuch, czy powódź albo od
wszelkich zdarzeń losowych
 W formie rozszerzonej, ubezpieczenie dodatkowych
ryzyk takich jak kradzież z włamaniem i rabunek
czy
ubezpieczenie
mienia
w
transporcie,
zapewniają ochronę w przypadku, gdy majątek
Twojej firmy zostanie skradziony lub uszkodzony
podczas transportu. Ubezpieczenie NNW obejmie
pracowników Twojej firmy, którzy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku odniosą uszkodzenia
ciała lub doznają rozstroju zdrowia a w ich
konsekwencji trwałego inwalidztwa lub śmierci
 Odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do
zadeklarowanej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.
 Ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
przedsiębiorcy chroni Twoją firmę, gdy w związku z
prowadzoną
działalnością
zostanie
komuś
wyrządzona szkoda. Nasza odpowiedzialność
ograniczona jest do zadeklarowanej przez Ciebie
sumy gwarancyjnej

 Szkód które powstaną poza okresem ubezpieczenia lub
poza zakresem terytorialnym ubezpieczenia
 Szkód które powstaną w wyniku zdarzeń nie objętych
zakresem ubezpieczenia
 Szkód w budynkach i budowlach drewnianych lub
krytych strzechą ze słomy, trzciny lub gontem
drewnianym, użytkowanych bez wymaganych pozwoleń,
przeznaczonych do rozbiórki lub niepołączonych trwale z
gruntem oraz w znajdującym się w nich mieniu
 Szkód w budynkach i lokalach, w których nie jest
prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli przerwa w
ich użytkowaniu przekracza 45 dni, oraz w znajdującym
się w nich mieniu
 Szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych
Wszystkie przypadki opisane są w OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw nie działa
w każdej sytuacji. Istnieją pewne przypadki (wyłączenia), w
których nie będziemy mogli wypłacić odszkodowania. W
szczególności nie wypłacimy odszkodowania gdy szkoda:
! powstanie w wyniku wojny, aktów terroru, strajków lub
zamieszek
! zostanie wyrządzona umyślnie lub – w określonych
przypadkach – wskutek rażącego niedbalstwa
! powstanie
na
skutek
zaburzeń
świadomości
ubezpieczonego lub jego pracowników, wywołanych
działaniem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających
! powstanie
wskutek
nieprzestrzegania
przez
ubezpieczonego obowiązujących przepisów (prawo
budowlane, prawo pracy, ochrona przeciwpożarowa,
BHP, ochrona środowiska oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony mienia)
! nie przekroczy 200 zł
Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
LINK4 opisane są w OWU

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych i kradzieży obejmuje szkody powstałe w Polsce we wskazanym przez
Ciebie miejscu prowadzenia działalności gospodarczej
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody powstałe w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii i
Norwegii
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego obejmuje szkody powstałe w krajach Unii Europejskiej oraz
Szwajcarii, Islandii i Norwegii
 Ubezpieczenie sprzętu medycznego i telefonów komórkowych obejmuje szkody powstałe w Polsce
 Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody powstałe na całym świecie
 Ubezpieczenie mienia w transporcie obejmuje szkody powstałe w Polsce

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
 Przy zawarciu umowy zobowiązany jesteś do podania nam wszystkich danych i okoliczności, o których podanie prosimy
Obowiązki w trakcie trwania umowy:
 Powinieneś jak najszybciej poinformować nas o wszystkich zmianach danych. Jesteś także zobowiązany do m.in.
utrzymywania budynków, budowli i lokali w należytym stanie technicznym, dokonywania regularnych przeglądów,
konserwacji oraz umożliwienia nam lustracji ubezpieczanego mienia
Obowiązki w przypadku szkody:
 W razie wystąpienia szkody powinieneś poinformować nas o niej w terminie 3 dni roboczych. Jesteś także zobowiązany do
podjęcia wszelkich możliwych działań, w celu ratowania ubezpieczonego mienia i zmniejszenia rozmiarów szkody. Jeżeli
uważasz, że szkoda powstała w wyniku przestępstwa powinieneś jak najszybciej poinformować policję.
Wszystkie Twoje obowiązki są wskazane w OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę możesz zapłacić jednorazowo bądź w ratach w terminie ustalonym przy zawieraniu umowy. Składkę możesz zapłacić
kartą płatniczą, przelewem lub w innej uzgodnionej z nami formie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
 Umowę ubezpieczenia 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.
 Jeśli chcesz przedłużyć ubezpieczenie, musisz zawrzeć kolejną umowę.
 Ochrona ubezpieczeniowa może zakończyć się wcześniej, między innymi w przypadku:
 zbycia przedmiotu ubezpieczenia,
 wypowiedzenia umowy przez nas z ważnych przyczyn wskazanych w OWU
Wszystkie możliwości rozwiązania umowy są wskazane w OWU.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, możesz odstąpić od umowy w ciągu pierwszych 7 dni od jej zawarcia. W pozostałych
przypadkach termin ten wynosi 30 dni. Po upływie tego czasu umowa może zostać rozwiązana tylko w przypadkach
określonych w OWU - na przykład możesz wypowiedzieć umowę jeżeli zażądamy zmiany wysokości składki.
Umowa rozwiąże się również wtedy, gdy nie zapłacisz zaległej kolejnej raty składki w terminie 7 dni od dnia otrzymania od nas
wezwania do zapłaty.

