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Produkt:  
Ubezpieczenie NNW i Kosztów Leczenia 

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia NNW oraz kosztów leczenia. Pełne informacje 
podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw 
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (OWU), zatwierdzonymi uchwałą Zarządu LINK4 TU S.A. nr 40/2017 z dnia 12 
kwietnia 2017  r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia to ubezpieczenie osobowe. Składa się z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia(w formie podstawowej) oraz z ubezpieczenia hospitalizacji (w formie rozszerzonej) - dział II grupa 1 

według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 

 

 

 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 W formie podstawowej obejmujemy ochroną 
następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące 
trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć i koszty 
leków związanych z leczeniem choroby 
spowodowanej ugryzieniem lub ukąszeniem przez 
owada lub kleszcza 

 W formie rozszerzonej, za dodatkową składką, 
wypłacimy świadczenie za hospitalizację będącą 
następstwem nieszczęśliwego wypadku 

 Maksymalna kwota świadczenia, którą  możesz 
otrzymać z ubezpieczenia, to suma ubezpieczenia. 

 Ustaliliśmy następujące   sumy dla poszczególnych 
zakresów ubezpieczenia: 

 następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci 
trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci -  
20 000 zł 

 hospitalizacja -  1 000 zł 
 koszty leczenia - 2 000 zł 

 
 

 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

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

 Szkód, które powstaną  wyniku zdarzeń nie objętych 
zakresem ubezpieczenia  

 W przypadku ubezpieczenia NNW: wszelkich 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? 
 
Ubezpieczenie NNW nie działa w każdej sytuacji. Istnieją 
pewne przypadki (wyłączenia), w których nie będziemy mogli 
wypłacić Ci świadczenia. W szczególności nie wypłacimy go 
gdy: 
! Szkoda powstanie w związku z prowadzeniem przez 

Ciebie pojazdu bez uprawnień  

! Szkoda powstanie w związku z uprawianiem przez 
Ciebie sportów wysokiego ryzyka 

! Szkoda powstanie na skutek wojny, działań wojennych, 
konfliktów zbrojnych 

 
Wszystkie wyłączenia i ograniczenia  ochrony 
ubezpieczeniowej opisane są w  OWU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 

 Ubezpieczenie NNW obowiązuje na całym świecie 

 Ubezpieczenie hospitalizacji obejmuje pobyt w szpitalu w Polsce  

 

  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 zdarzenia innego niż śmierć, jesteś zobowiązany m.in. do:- poinformowania 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    

 przedstawienia nam dokumentacji z leczenia 

 zgłoszenia  się  na badania lekarskie w celu określenia wysokości  trwałego uszczerbku na zdrowiu 

 

  Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składkę należy zapłacić jednorazowo 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 Twoje ubezpieczenie zacznie działać od wskazanego przez Ciebie dnia. 

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

 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 przed upływem 12 miesięcy, np. gdy suma 

ubezpieczenia wyczerpie się na skutek wypłaty świadczenia lub świadczeń w związku ze szkodami które powstaną w 

okresie ochrony ubezpieczeniowej. 

 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. 


