
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera 
umowę ubezpieczenia z osobą określoną w dokumencie ubezpiecze-
nia jako ubezpieczający. Ubezpieczającym może być:
1.1.1. właściciel mieszkania lub domu jednorodzinnego wskazanego 
w umowie ubezpieczenia;
1.1.2. posiadacz mieszkania lub domu jednorodzinnego na podstawie 
tytułu prawnego, z którym łączy się prawo dysponowania domem 
lub mieszkaniem wskazanym w dokumencie ubezpieczenia;
1.1.3. osoba zamieszkująca mieszkanie lub dom jednorodzinny 
za zgodą właściciela mieszkania lub domu, potwierdzoną jego pisem-
nym oświadczeniem.
1.2. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rachunek osoby, która 
zamieszkuje mieszkanie lub dom jednorodzinny, zwanej dalej ubez-
pieczonym.
1.3. Umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie po złożeniu 
przez ubezpieczającego wniosku ubezpieczeniowego w trakcie roz-
mowy telefonicznej lub za pośrednictwem serwisu internetowego 
Link4 (www.link4.pl).

§2
2.1. Umowa ubezpieczenia zawarta jest na zasadach określonych 
w niniejszych ogólnych warunkach oraz w dokumencie ubezpiecze-
nia, pod warunkiem akceptacji tych zasad przez ubezpieczającego.
2.2. W przypadku wniosku ubezpieczeniowego składanego 
za pośrednictwem serwisu internetowego Link4, umowa ubez-
pieczenia zawierana jest dodatkowo pod warunkiem akceptacji 
przez ubezpieczającego zasad określonych w regulaminie świadczenia 
usług drogą elektroniczną, udostępnionym w serwisie internetowym 
Link4 (www.link4.pl).

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§3
3.1. Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w umowie ubezpie-
czenia:
3.1.1. mieszkanie, tj. samodzielny lokal mieszkalny, stanowiący 
odrębną nieruchomość, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych, użytkowany przez ubezpieczonego; 
lub
3.1.2. dom jednorodzinny, tj. samodzielny budynek mieszkalny, 
a także samodzielne części budynku bliźniaczego lub szeregowego, 
którego podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszka-
niowych, użytkowany przez ubezpieczonego.
3.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest także znajdujące się we wskaza-
nym w umowie ubezpieczenia mieszkaniu lub domu jednorodzinnym 
wyposażenie, obejmujące:
3.2.1. ruchomości domowe, tj. sprzęty i przedmioty codziennego 
użytku oraz rzeczy osobiste ubezpieczonego;
3.2.2. stałe elementy, czyli części wyposażenia zamontowane 
lub wbudowane w sposób trwały wewnątrz ubezpieczonego miesz-
kania lub domu jednorodzinnego.

§4
Ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem wyłączeń wymie-
nionych w §6, objęte są szkody powstałe w następstwie zdarzeń 
zaistniałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, polegające 
na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia, tj. 
mieszkania, domu jednorodzinnego lub ich wyposażenia, w wyniku 
wystąpienia co najmniej jednego z niżej wymienionych zdarzeń:
4.1. pożaru, czyli przedostania się ognia poza palenisko lub jego 
powstania bez paleniska i samorzutnego rozprzestrzenienia się;
4.2. zalania, czyli szkody powstałej w przedmiocie ubezpieczenia 
w wyniku:
4.2.1. nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządze-
niach wodno-kanalizacyjnych;
4.2.2. zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie;
4.3. dewastacji, rozumianej jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia przez osoby trzecie.

§5
W przypadku szkody będącej następstwem wystąpienia co najmniej 
jednego ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, Link4 gwa-
rantuje:
5.1. organizację i pokrycie kosztów pomocy, do wysokości kwot 
określonych w umowie ubezpieczenia, a w szczególności nieodpłatne 
zorganizowanie i udzielenie pomocy interwencyjnej, informacyjnej, 
transportu osób i mienia oraz ochrony mienia, tj. świadczeń zwa-
nych usługami assistance. Usługi assistance są świadczone wyłącznie 
na rzecz ubezpieczonego i osób wspólnie z nim zamieszkujących 
w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu wskazanym w dokumen-
cie ubezpieczenia, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia 
oraz niniejszych ogólnych warunkach oraz przez fachowców wska-
zanych przez Link4;
5.2. zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w związku 
z przywracaniem przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed zaist-
nienia zdarzenia powodującego szkodę, a w szczególności pokrycie 
poniesionych przez ubezpieczonego kosztów zakupu elementów 
wyposażenia domu jednorodzinnego lub mieszkania, uszkodzonych 
lub utraconych na skutek wystąpienia zdarzeń objętych ochroną. 
Link4 pokrywa te koszty do wysokości sumy ubezpieczenia okre-
ślonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż rzeczywiście 
wydatkowane kwoty.

III. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§6
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje oraz Link4 nie ponosi odpo-
wiedzialności i jest zwolnione z obowiązku organizacji pomocy 

oraz wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w następstwie 
wystąpienia zdarzeń objętych ochroną, jeśli:
6.1. szkoda została wyrządzona przez ubezpieczającego, ubezpie-
czonego lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące lub przebywające 
w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym za jego 
zgodą:
6.1.1. umyślnie;
6.1.2. pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających;
6.1.3. w związku z samobójstwem lub próbą samobójstwa;
6.2. wystąpienie szkody związane jest z prowadzoną w ubezpieczo-
nym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym działalnością gospodarczą;
6.3. szkoda powstała na skutek działań wojennych, strajków, zamie-
szek, rozruchów, aktów terrorystycznych;
6.4. szkoda została wyrządzona osobom trzecim przez ubezpiecza-
jącego, ubezpieczonego lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące 
albo przebywające w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym;
6.5. wystąpienie szkody związane jest ze świadczeniem pomocy 
przez osoby i podmioty działające w imieniu Link4. Odpowiedzialność 
w tym przypadku każdorazowo ponoszą bezpośredni usługodawcy.
6.6. Link4 nie zwraca kosztów usług assistance poniesionych 
przez ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania 
zgody Link4, nawet jeśli objęte są ochroną ubezpieczeniową okre-
śloną w niniejszych ogólnych warunkach i mieszczą się w granicach 
sum ubezpieczenia wymienionych w umowie ubezpieczenia.

IV.  UMOWA UBEZPIECZENIA I ZASADY 
PŁATNOŚCI SKŁADKI

§7
Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez ubezpieczającego, 
którym może być właściciel lub posiadacz mieszkania lub domu 
jednorodzinnego, na rzecz ubezpieczonego, czyli osoby faktycznie 
zamieszkującej wskazany w umowie ubezpieczenia dom jedno-
rodzinny lub mieszkanie, pod warunkiem że ubezpieczający jest 
właścicielem lub posiadaczem samochodu ubezpieczonego w Link4 
w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

§8
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku lub krót-
szy, zawierający się w okresie ochrony OC, określony w dokumencie 
ubezpieczenia.

§9
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie informacji poda-
nych Link4, dotyczących:
9.1. danych personalnych ubezpieczającego i ubezpieczonego;
9.2. danych dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, tj.:
9.2.1. rodzaju przedmiotu ubezpieczenia;
9.2.2. adresu ubezpieczonego mieszkania lub domu jednorodzinnego;
9.2.3. tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot ubez-
pieczenia;
9.3. okresu ochrony wskazanego przez ubezpieczającego.

§10
Informacje podane Link4, dotyczące przedmiotu ubezpieczenia 
oraz wybranego okresu ochrony, umieszczone zostają w dokumencie 
ubezpieczenia, przy czym:
10.1. ubezpieczający ma prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania 
dokumentów:
10.1.1. wystąpić o dokonanie zmian danych zamieszczonych w doku-
mencie ubezpieczenia, o ile odbiegają one od stanu faktycznego 
lub są niezgodne z przekazanymi Link4 informacjami;
10.1.2. Link4 dokona zmian wnoszonych przez ubezpieczającego, o ile 
nie będą one pozostawały w sprzeczności z umową ubezpieczenia, 
co do przedmiotu, zakresu ubezpieczenia lub Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia. W przeciwnym razie Link4 może zapropono-
wać ubezpieczającemu zmianę warunków umowy ubezpieczenia 
lub Strony mogą wypowiedzieć umowę;
10.2. w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej:
10.2.1. ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 
telefonicznie Link4 o wszelkich zmianach w informacjach zawartych 
w tych dokumentach, a w szczególności o zmianach dotyczących 
przedmiotu ubezpieczenia;
10.2.2. Link4 ma prawo do weryfikacji informacji podanych 
przez ubezpieczającego oraz do żądania przedstawienia doku-
mentów potwierdzających te informacje, szczególnie w przypadku 
wystąpienia szkody;
10.2.3. Link4 ma prawo odmówić spełnienia świadczenia lub wypłaty 
odszkodowania w całości lub w części w przypadku stwierdzenia 
niezgodności pomiędzy informacjami podanymi przez ubezpie-
czającego a stanem faktycznym, o ile niezgodność ta pozostawała 
w związku przyczynowym z zaistnieniem szkody lub ze zwiększeniem 
jej rozmiarów.

§11
Składka za ubezpieczenie naliczana jest:
11.1. według wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumen-
cie ubezpieczenia;
11.2. zgodnie z taryfą obowiązującą przy zawieraniu umowy ubez-
pieczenia;
11.3. za cały roczny lub krótszy okres ubezpieczenia, określony 
w dokumencie ubezpieczenia i nie podlega indeksacji przez cały 
okres ubezpieczenia;
11.4. w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną 
zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia, każda ze stron może żądać 
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w któ-
rej zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku 
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żąda-
nia druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym.

§12
Składka ubezpieczeniowa jest opłacana jednorazowo lub ratalnie 
w zależności od wybranego przez ubezpieczającego sposobu i zgod-
nie z terminami określonymi w dokumencie ubezpieczenia, przy 
czym wszystkie przyszłe raty stają się wymagalne:
12.1. w przypadku wypłaty przez Link4 odszkodowania – w dniu 
wypłaty;
12.2. w przypadku niedotrzymania przez ubezpieczającego terminu 
płatności raty, określonego w harmonogramie płatności – w dniu 
wymagalności raty, która nie została opłacona.

§13
Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą od godziny 24:00 
dnia, w którym doręczone zostały dokumenty ubezpieczeniowe 
oraz niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia i opłacona składka, 
o ile przed upływem tego terminu ubezpieczający nie zgłosił tele-
fonicznie do Link4 informacji o odstąpieniu od zawarcia umowy 
ubezpieczenia na warunkach określonych w wymienionych doku-
mentach.

§14
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty określonej 
w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, 
nie wcześniej jednak niż po spełnieniu się łącznie następujących 
warunków:
14.1. doręczeniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i
14.2. opłaceniu całości składki lub pierwszej raty składki.

§15
Link4 ma prawo odstąpić od zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli 
składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie 14 
dni od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek 
okresu ubezpieczenia.

§16
Odpowiedzialność Link4 kończy się w dniu rozwiązania umowy 
ubezpieczenia spowodowanego:
16.1. upływem końcowego terminu okresu ubezpieczenia określo-
nego w dokumencie ubezpieczenia;
16.2. niezapłaceniem kolejnej raty składki w terminie określonym 
w dokumencie ubezpieczenia, o ile ubezpieczający nie opłacił kolejnej 
raty w ciągu 7 dni od otrzymania od Link4 wezwania do zapłaty. Link4 
na wniosek ubezpieczającego może podjąć decyzję o kontynuowa-
niu ochrony po opłaceniu przez ubezpieczającego należnej składki 
po terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty z zastrze-
żeniem, że okres następujący po upływie terminu wskazanego 
w wezwaniu do zapłaty do dnia zapłaty jest wyłączony z odpowie-
dzialności Link4. Wyrażając zgodę na kontynuację umowy, Link4 
równocześnie określa warunki przywrócenia ochrony;
16.3. przeniesieniem własności lub wyrejestrowaniem samochodu 
ubezpieczonego w zakresie OC w Link4, chyba że przeniesienie 
własności dokonywane jest między właścicielem samochodu a ubez-
pieczającym (osobą, która zawarła umowę ubezpieczenia);
16.4. odstąpieniem od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego 
w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy;
16.5. wypowiedzeniem umowy w sytuacji, o której mowa w ust.10.1.2 
i 11.4.

§17
Jeśli z jednej z przyczyn określonych w §16 rozwiązano umowę ubez-
pieczenia przed upływem końcowego terminu okresu ubezpieczenia, 
określonego w dokumencie ubezpieczenia, to ubezpieczającemu 
przysługuje zwrot części zapłaconej składki za okres niewykorzy-
stanej ochrony ubezpieczeniowej, liczonej proporcjonalnie za każdy 
dzień pozostający do końca umowy ubezpieczenia.

V.  RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ. 
SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

§18
W przypadku, gdy wskutek wystąpienia przynajmniej jednego ze zda-
rzeń objętych ochroną mieszkanie lub dom jednorodzinny nie nadaje 
się do zamieszkania, Link4 zobowiązuje się do:
18.1. zorganizowania i pokrycia kosztów transportu ubezpieczonego 
i osób wspólnie z nim zamieszkujących oraz ich bagażu podręcznego 
do najbliższego hotelu w promieniu do 100 km od miejsca zamiesz-
kania. O wyborze środka transportu decyduje Link4;
18.2. rezerwacji i pokrycia kosztów pobytu ubezpieczonego i osób 
wspólnie z nim zamieszkujących w hotelu, do wysokości 200 PLN 
za osobę na dobę – max 3 doby hotelowe;
18.3. zorganizowania i pokrycia kosztów przejazdu ubezpieczonego 
oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących, wraz z bagażem podręcz-
nym, do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na terytorium 
Polski, o ile ubezpieczony nie skorzystał z możliwości zakwate-
rowania w hotelu. Link4 organizuje i pokrywa koszty przejazdu 
do wysokości 400 PLN. O wyborze środka transportu decyduje 
Link4.
18.4. Link4 spełnia świadczenia wymienione w niniejszym paragrafie, 
o ile stwierdzenie, że dom jednorodzinny lub mieszkanie nie nadaje 
się do zamieszkania, nastąpiło nie później niż w ciągu 48 godzin 
od momentu wystąpienia szkody.

§19
Jeżeli po usunięciu skutków zdarzenia objętego ochroną, które 
wystąpiło w miejscu zamieszkania, mieszkanie lub dom jednorodzinny 
nadaje się ponownie do zamieszkania, Link4 zapewnia zorganizowa-
nie i pokrycie kosztów powrotu do miejsca zamieszkania z miejsca 
wybranego przez ubezpieczonego, jeżeli transport był organizowany 
przez przedstawiciela Link4, a od momentu zorganizowania trans-
portu do miejsca wyznaczonego przez ubezpieczonego do chwili 
zorganizowania powrotu minęło nie więcej niż 60 dni. Link4 organi-
zuje i pokrywa koszty powrotu do wysokości 200 PLN. O wyborze 
środka transportu decyduje Link4.
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§20
Jeżeli na skutek zdarzenia objętego ochroną wyposażenie ubez-
pieczonego mieszkania lub domu jednorodzinnego nie uległo 
uszkodzeniu, ale zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia poza 
miejscem zdarzenia, Link4 organizuje i pokrywa koszty transportu 
mebli samochodem ciężarowym o ładowności do 3,5 tony do miejsca 
wskazanego przez ubezpieczonego w limicie do 400 PLN.

§21
Jeżeli na skutek zdarzenia objętego ochroną wyposażenie ubez-
pieczonego mieszkania lub domu jednorodzinnego nie uległo 
uszkodzeniu, ale istnieje konieczność zabezpieczenia mienia w miej-
scu zdarzenia, Link4 zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów 
dozoru mienia przez strażnika z wyspecjalizowanej firmy w limicie 
72 godzin od wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, jeżeli ubez-
pieczony znajduje się poza miejscem zamieszkania.

§22
22.1. W przypadku, gdy wskutek zdarzeń objętych ochroną dom 
jednorodzinny lub mieszkanie ubezpieczonego zostały uszkodzone, 
Link4 zobowiązuje się do zorganizowania pomocy, pokrycia kosztów 
dojazdu do domu jednorodzinnego lub mieszkania oraz robocizny 
następujących specjalistów:
22.1.1. elektryka – w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej;
22.1.2. hydraulika – w celu interwencji w domu jednorodzinnym 
lub mieszkaniu ubezpieczonego mającej zapobiec jego zalaniu 
albo zwiększeniu się już powstałego zalania;
22.1.3. szklarza – w przypadku uszkodzenia szyb w domu jednoro-
dzinnym lub mieszkaniu ubezpieczonego;
22.1.4. dekarza – w przypadku uszkodzenia dachu w domu jedno-
rodzinnym ubezpieczonego, jeżeli takie uszkodzenie dachu utrudnia 
korzystanie z domu jednorodzinnego.
22.2. Link4 pokrywa koszty pomocy ww. specjalistów do łącznej 
kwoty 400 PLN (dotyczy to łącznych kosztów interwencji ww. 
specjalistów na jedno zdarzenie objęte niniejszym ubezpieczeniem).
22.3. Link4 organizuje i pokrywa koszty interwencji specjalistów 
wymienionych w niniejszym paragrafie maksymalnie dwa razy w jed-
nym okresie ochrony.

§23
W przypadku, gdy wskutek zdarzeń objętych ochroną dom jednoro-
dzinny lub mieszkanie ubezpieczonego zostały uszkodzone i istnieje 
realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia znajdującego 
się w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, Link4 zobowiązuje się 
do zorganizowania oraz pokrycia kosztów powrotu ubezpieczonego 
do domu, środkiem transportu wybranym przez Link4, pod warun-
kiem że ubezpieczony znajduje się na terytorium Polski, w odległości 
nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania i ze względu na cha-
rakter lub rozmiar szkody musi się znaleźć niezwłocznie w miejscu 
zamieszkania. Link4 udziela tego świadczenia jedynie w przypadku, 
gdy planowany powrót ubezpieczonego do miejsca zamieszkania miał 
nastąpić w terminie nie późniejszym niż 24 godziny od momentu 
wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

§24
W przypadku powstania szkody Link4 zobowiązany jest do świad-
czenia usług informacyjnych:
24.1. informacji o służbach pierwszej pomocy medycznej: całodo-
bowe przekazywanie informacji o numerach telefonów pogotowia 
ratunkowego i lekarza dyżurnego w związku ze szkodą w miejscu 
zamieszkania;
24.2. informacji o służbach użyteczności publicznej: całodobowe 
przekazywanie informacji o numerach telefonów policji, straży 
pożarnej, pogotowia gazowego w związku ze szkodą w miejscu 
zamieszkania;
24.3. informacji o usługodawcach: całodobowe przekazywanie 
informacji o numerach telefonów usługodawców (ślusarz, hydrau-
lik, elektryk, dekarz, szklarz, technik urządzeń grzewczych, firma 
transportowa, agencja ochrony, przechowalnia bagażu, schronisko 
dla zwierząt) w związku ze szkodą w miejscu zamieszkania.

§25
Link4 TU S.A. pokrywa także, w granicach sumy ubezpieczenia 
określonej w dokumencie ubezpieczenia:
25.1. koszty zakupu lub naprawy elementów wyposażenia miesz-
kania lub domu jednorodzinnego, w miejsce wyposażenia, które 
uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek objętych ochroną 
zdarzeń. Zwrot kosztów zakupu lub naprawy następuje na podsta-
wie oryginałów faktur zakupu lub naprawy, które ubezpieczony jest 
obowiązany przedłożyć w Link4, do wysokości kwot określonych 
w ww. fakturach;
25.2. koszty materiałów użytych przez specjalistów dokonujących 
w imieniu Link4 napraw uszkodzonego na skutek zdarzenia obję-
tego ochroną mienia, do wysokości kwoty wskazanej w fakturze 
zakupu materiału.
Łączna kwota odszkodowania z tytułu kosztów określonych 
w niniejszym paragrafie nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia 
określona w umowie ubezpieczenia.

VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY

§26
W przypadku powstania szkody na skutek wystąpienia przynaj-
mniej jednego ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczenia w Link4, 
ubezpieczający, ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu 
powinien:
26.1. podjąć działania zapobiegające powiększaniu się szkody;
26.2. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu zdarzenia powodującego szkodę, powia-
domić Link4 o zdarzeniu oraz podać:
26.2.1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
26.2.2. krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy;
26.3. w przypadku nie dochowania powyższego terminu z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa, Link4 ma prawo do odpowied-
niego zmniejszenia wysokości odszkodowania, o ile późniejsze 
zgłoszenie miało wpływ na możliwość ustalenia przez Link4 czasu, 
przebiegu i okoliczności zdarzenia lub jego skutków;
26.4. niezwłocznie powiadomić policję w przypadkach, gdy:
26.4.1. dokonano dewastacji w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym 
wskazanym w umowie ubezpieczenia;
26.4.2. zachodzi podejrzenie, iż zdarzenie, które spowodowało 
szkodę, pozostaje w związku z popełnieniem przestępstwa;
26.5. niezwłocznie powiadomić administrację budynku w przypadku 

zalania mieszkania lub domu jednorodzinnego wskazanego w umowie 
ubezpieczenia;
26.6. postępować zgodnie z telefonicznymi dyspozycjami Link4 
do czasu bezpośredniego kontaktu z udzielającym pomocy przed-
stawicielem Link4.

§27
Link4, w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
jest uprawniony do stosownego zmniejszenia odszkodowania 
lub odmowy wypłaty odszkodowania w całości, jeżeli ubezpieczający, 
ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu, odstąpi od okre-
ślonych w §26 powyżej wymogów, a w szczególności jeśli:
27.1. nie dopełni obowiązków określonych w §26, w wyniku czego 
dojdzie do powiększenia się rozmiarów szkody;
27.2. utrudni lub uniemożliwi ustalenie faktycznych okoliczności 
powstania i rozmiarów szkody;
27.3. uniemożliwi pozyskanie lub przedłożenie dowodów na to, 
że szkoda powstała na skutek zdarzenia objętego ochroną ubez-
pieczeniową.

VII.  USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 
LUB SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA

§28
Po otrzymaniu zgłoszenia szkody i stwierdzeniu przez pracownika 
Link4, iż zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, Link4 
w zależności od decyzji ubezpieczonego:
28.1. spełnia świadczenie, polegające na organizacji i pokryciu 
kosztów udzielenia pomocy przez przedstawiciela Link4, zgodnie 
z zapisami niniejszych ogólnych warunków i dokumentu ubezpie-
czenia;
28.2. informuje ubezpieczonego o dokumentach niezbędnych 
do zwrotu kosztów napraw lub zakupu uszkodzonego lub utraconego 
na skutek szkody mienia, jeżeli ubezpieczony nie chce skorzystać 
z pomocy organizowanej przez Link4.

§29
29.1. Przy świadczeniu usług assistance, tj. organizowaniu i udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy interwencyjnej, informacyjnej, transportu osób 
i mienia oraz dozoru mienia w przypadku wystąpienia szkody, Link4 
ma prawo posługiwać się podmiotami zawodowo świadczącymi usługi 
objęte odpowiedzialnością Link4.
29.2. Ubezpieczony zobowiązany jest, na żądanie usługodawcy 
Link4, okazać dokument ubezpieczenia lub dokument tożsamości 
oraz podać wszelkie informacje, które potrzebne są do realizacji 
usług assistance.

§30
Po otrzymaniu zgłoszenia szkody Link4:
30.1. potwierdza ubezpieczonemu lub osobie przez niego upoważ-
nionej fakt przyjęcia zgłoszenia;
30.2. przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycz-
nego zdarzenia, zasadności roszczeń oraz wysokości odszkodowania.

§31
31.1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej roz-
miarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia określonej 
w umowie ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów niniejszych 
OWU i do wysokości określonej sumą ubezpieczenia.
31.2. Odszkodowanie obejmuje koszty napraw lub zakupu tylko 
tych elementów, które zostały uszkodzone lub utracone w bezpo-
średnim związku przyczynowym ze zdarzeniem objętym ochroną 
ubezpieczeniową.

§32
W celu ustalenia zasadności świadczenia i wysokości szkody ubez-
pieczony, na wniosek Link4, ma obowiązek przedstawić:
32.1. dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia oraz zakres 
uszkodzeń i zniszczeń ubezpieczonego mienia;
32.2. oryginały faktur za zakup lub naprawę uszkodzonego lub utra-
conego mienia.

§33
33.1. Link4 wypłaca odszkodowanie lub podejmuje decyzję o odmo-
wie wypłaty odszkodowania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 
zgłoszenia szkody.
33.2. Jeśli w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczności 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Link4 lub wysokości 
odszkodowania nie jest możliwe, to Link4 pisemnie powiadamia 
osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspoko-
jenia w całości lub w części jej roszczeń.
33.3. W przypadkach określonych w ust. 33.2 powyżej Link4 wypłaca 
odszkodowanie lub odmawia uznania roszczenia najpóźniej w ciągu 
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności, 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że bezsporną 
część odszkodowania Link4 wypłaca w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia szkody.

§34
W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub części 
Link4 pisemnie powiadomi o tym fakcie osobę występującą z roszcze-
niem, z równoczesnym wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej 
uzasadniającej odmowę wypłaty odszkodowania oraz pouczeniem 
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§35
35.1. Link4 udostępnia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu 
lub uprawnionemu do odszkodowania, informacje i dokumenty, 
które miały wpływ na decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania, 
w tym na ustalenie wysokości tego odszkodowania.
35.2. Wgląd wymienionych powyżej osób w akta szkodowe 
oraz wykonywanie kopii i odpisów z dokumentów szkodowych 
przez te osoby odbywa się na ich pisemny wniosek oraz na ich koszt.

§36
Odszkodowanie wypłacane lub świadczenie spełniane jest ubez-
pieczonemu lub osobie przez niego upoważnionej albo jego 
spadkobiercom lub następcom prawnym w sposób uzgodniony 
z osobą uprawnioną do odbioru odszkodowania lub świadczenia.

§37
Z chwilą wypłaty odszkodowania lub spełnienia świadczenia na Link4 
przechodzą roszczenia ubezpieczonego przeciwko sprawcy szkody 
– do wysokości wypłaconego odszkodowania lub spełnionego 
świadczenia.

§38
38.1. Link4 spełnia określone w niniejszych ogólnych warunkach 
świadczenia i wypłaca odszkodowanie każdorazowo w przypadku 

wystąpienia szkody w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie 
ubezpieczenia.
38.2. W przypadku wystąpienia kolejnej szkody w tym samym 
okresie ochrony, Link4 zobowiązany jest do spełnienia świadczenia 
i wypłaty odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia okre-
ślonej w umowie ubezpieczenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia ubezpieczającego lub ubezpie-
czonego mogą być skutecznie dokonywane w rozmowie telefonicznej 
rejestrowanej i archiwizowanej przez Link4 lub w piśmie przesłanym 
na adres Link4 listem poleconym lub drogą elektroniczną, zgodnie 
z ogólnymi zasadami dotyczącymi oświadczeń woli. W przypadku 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonego za pośred-
nictwem serwisu internetowego www.link4.pl, za skuteczne 
oświadczenie woli złożenia wniosku uznaje się akceptację dokonaną 
przez ubezpieczającego w serwisie internetowym.

§40
Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia woli składane przez Link4 
w związku z umową ubezpieczenia są dokonywane telefonicznie 
lub przesyłane ubezpieczonemu i ubezpieczającemu listem zwy-
kłym lub poleconym albo przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Zawiadomienia i oświadczenia składane przez Link4 mogą 
być również dostarczane droga elektroniczną, o ile Strony dopuściły 
taką możliwość.

§41
Link4 powinien zostać poinformowany o zmianie adresu ubezpieczo-
nego i ubezpieczającego. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, 
iż pisma kierowane na posiadany przez Link4 adres ubezpieczonego 
i ubezpieczającego uznaje się za skutecznie doręczone.

§42
Każdemu ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu 
z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo pisemnego wystąpienia 
do Zarządu Link4 ze skargą lub zażaleniem związanym z zawieraniem 
lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

§43
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, oraz innych sto-
sownych aktów prawnych. Do umów zawieranych za pośrednictwem 
serwisu internetowego Link4 zastosowanie ma także regulamin 
świadczenia usług drogą elektroniczną, przyjęty Uchwałą Zarządu 
Link4, udostępniony w serwisie internetowym Link4 (www.link4.pl).

§44
Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczenia można 
wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia.

§45
Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia jest prawo polskie.

§46
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone 
przez Zarząd Link4 w dniu 3 kwietnia 2009 roku i mają zastosowa-
nie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 maja 2009 roku.

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

 Roger Hodgkiss Lidia Fido
 Prezes Zarządu Członek Zarządu

  

2 | Link4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia

LINK4 TU S.A.; ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa; tel. (22) 444 44 44, fax (22) 444 44 45; www.link4.pl H



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


