INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA
AUTO CASCO

AC

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4
obejmuje ochroną ubezpieczeniową:
Pojazd,
czyli samochód osobowy lub
ciężarowy o masie do 3,5 tony

Bagaż
podręczny

Dodatkowa Ochrona Ubezpieczeniowa

Na wniosek Ubezpieczającego LINK4 może również objąć ochroną ubezpieczeniową:

Dziecięce foteliki samochodowe
(będące w Pojeździe w chwili Szkody)

Wyposażenie dodatkowe
(radia, alufelgi itp.)
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ZAKRES UBEZPIECZENIA

Auto Casco Wypadkowe

LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową Szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w wyniku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń:
działanie
osób trzecich

zderzenie Pojazdu z innymi pojazdami,
osobami, zwierzętami lub przedmiotami
pochodzącymi z zewnątrz Pojazdu

pożar, wybuch,
osmalenie

PL

uszkodzenie wnętrza Pojazdu przez osoby,
których przewóz wynikał z konieczności
udzielenia pomocy medycznej

nagłe działanie sił przyrody, np. huragan,
grad, uderzenie pioruna, powódź, zapadanie
lub osuwanie się ziemi, lawina

PL

nagłe działanie czynnika termicznego
lub chemicznego pochodzące z zewnątrz Pojazdu

LIN K444

zatopienie
Pojazdu

Auto Casco Kradzieżowe
kradzież części lub całego Pojazdu
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TERYTORIALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA

Auto Casco Wypadkowe

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Szkody powstałe
na terytorium Europy

Auto Casco Kradzieżowe

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Szkody powstałe
na terytorium Europy (z wyłączeniem szkód powstałych
na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii)
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Istnieją sytuacje, kiedy LINK4 nie odpowiada za Szkodę:

Wina umyślna
i rażące niedbalstwo
Ubezpieczonego

Odsprzedaż Pojazdu – Szkody
w Pojeździe, który został przekazany
osobie trzeciej do odsprzedaży

Zniszczenie lub uszkodzenie opon,
chyba że uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy
również inne części Pojazdu, a przyczyną
Szkody jest zdarzenie objęte ochroną

Dzierżawa Pojazdu – Szkody
w Pojeździe oddanym osobie trzeciej
do odpłatnego korzystania

PL

LIN K444

Szkody Eksploatacyjne – następstwa
normalnej eksploatacji, korozji,
wad fabrycznych, niewłaściwej naprawy,
modernizacji i konserwacji

Kradzież fotelika lub Bagażu Podręcznego,
jeżeli sprawca nie pozostawił śladów włamania
w Pojeździe lub na nim (nie dotyczy rozboju)

Nielegalne pochodzenie – Szkody
w Pojeździe, gdy okaże się, że właściciel
wszedł w jego posiadanie w wyniku przestępstwa

Utrata kluczyków do Pojazdu i wynikająca z tego
konieczność wymiany zamków (opcja ubezpieczenia
na wypadek utraty kluczyków)
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI cd.
Minimalna Szkoda – Szkody, których wartość nie przekracza 500 zł,
z wyłączeniem Szkód w Bagażu Podręcznym i fotelikach służących do przewozu dzieci

Zassanie wody
do silnika

Udział w rajdach
i wyścigach

Trzęsienie
ziemi

Niezgodność pomiędzy stanem faktycznym
a informacjami podanymi przez Ubezpieczającego

Działanie
broni jądrowej

Działania wojenne, terroryzm, akcje
protestacyjne, zamieszki, demonstracje itp.

Nietypowe Użytkowanie Pojazdu
Szkody w Pojeździe używanym do któregokolwiek z wymienionych celów:

nauka
jazdy

jazdy próbne
lub pokazowe

odpłatny
wynajem

odpłatny przewóz odpłatny przewóz
ładunków
osób
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WARIANTY I OPCJE UBEZPIECZENIA

W LINK4 można wybrać jeden z dwóch wariantów AC:

Kosztorys

Warsztat

Opcje ubezpieczenia w przypadku Szkody Częściowej
Rozliczenie Szkody na podstawie cen:
Części Oryginalnych

Części Alternatywnych

Opcje ubezpieczenia dostępne w obu wariantach
(Warsztat i Kosztorys)

Podstawa ustalenia odszkodowania w przypadku
Szkody Całkowitej lub Kradzieży

Stała Suma Ubezpieczenia – dla fabrycznie nowego Pojazdu
umowa ubezpieczenia jest zawsze zawierana w tej opcji

Zmienna
Suma Ubezpieczenia

Amortyzacja:
procentowy wskaźnik zużycia eksploatacyjnego
części zakwalifikowanych do wymiany

z zastosowaniem Amortyzacji

bez zastosowania Amortyzacji

Amortyzacja obliczana jest na podstawie poniższej tabeli, zgodnie z wybraną przez Ubezpieczającego opcją ubezpieczenia.
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Okres eksploatacji Pojazdu

Informacja o ew. wykupieniu zniesienia Amortyzacji znajduje się w polisie.

8 i więcej
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ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia
AC

Umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem
wskazanym w dokumencie ubezpieczenia jako początek
okresu ochrony ubezpieczeniowej.

AC

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nastąpi, gdy:
składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w ciągu 14 dni
(od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu
ochrony ubezpieczeniowej)

Ważne powody, dla których LINK4
może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczeniową:
umyślne podanie nieprawdy
przy zawarciu umowy

umyślne podanie nieprawdy
przy zgłoszeniu szkody
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zmiana w położeniu Ubezpieczonego,
która odwiodłaby LINK4 od podpisania Umowy Ubezpieczeniowej,
gdyby miała miejsce przed jej podpisaniem

brak przeprowadzenia
inspekcji Pojazdu
w terminie 30 dni od daty określonej
jako start polisy (z przyczyn, za które
LINK4 nie ponosi odpowiedzialności)

brak zapłaty składki
lub pierwszej raty w terminie,
gdy LINK4 ponosił odpowiedzialność
przed zapłaceniem składki

GRUDZIEŃ

niezaakceptowanie wyników inspekcji Pojazdu
przez LINK4 lub jego Przedstawiciela
(z uwagi na stan techniczny, uszkodzenia lub stwierdzenie niezgodności między stanem faktycznym
a danymi podanymi podczas składania wniosku)

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU PRZY ZAWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA
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W oparciu o:
System Info-Ekspert

wycenę indywidualną
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OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W RAZIE SZKODY

Powiadomienie LINK4
niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od momentu,
w którym ubezpieczony dowiedział się o Szkodzie

444 44 44

Powiadomienie Policji
w przypadku podejrzenia przestępstwa, umyślnego wykroczenia,
ofiar w ludziach

997
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OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W RAZIE SZKODY cd.

W przypadku zderzenia z innym pojazdem
Ubezpieczony zobowiązany jest:

PL

PL

LIN K444

PZU2211

zanotować dane dotyczące tego pojazdu,
jego kierowcy i jego OC (numer dokumentu
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia
OC, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń)

uzyskać pisemne oświadczenie kierowcy
tego pojazdu lub protokół urzędowy, a także
– w miarę możliwości – pisemne oświadczenie
świadków potwierdzające okoliczności zdarzenia

905/720/888

udzielić LINK4 wszelkiej pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy Szkody,
o ile udzielenie takiej pomocy nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami oraz nie powoduje powstania
dodatkowych nakładów, np. finansowych

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALENIA ROZMIARU SZKODY W POJEŹDZIE
I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

Postanowienia Ogólne

LINK4 ustala rozmiar Szkody i wysokość odszkodowania na podstawie:

kalkulacji kosztów
naprawy Pojazdu
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wyników oględzin Pojazdu
(o ile LINK4 nie odstąpił
od takich oględzin)

okresu eksploatacji Pojazdu
i wysokości Amortyzacji

c

GRUDZIEŃ

0

wariantu ubezpieczenia (Warsztat/Kosztorys)
i jego opcji oraz wysokości Franszyzy Redukcyjnej,
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia

wyceny wartości Pojazdu przed i po Szkodzie,
a także wartości Pozostałości, gdy doszło do Szkody
Całkowitej (wg systemu Info-Ekspert)

Kwalifikacja Szkody

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu LINK4 dokonuje klasyfikacji Szkody jako:
Szkody Częściowej (gdy szacowane koszty
naprawy nie przekraczają 70% wartości Pojazdu)

Szkody Całkowitej (gdy szacowane koszty
naprawy przekraczają 70% wartości Pojazdu)

Wcześniejsze uszkodzenia

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania LINK4 uwzględnia ew. wcześniejsze uszkodzenia
lub naprawy części zakwalifikowanych do wymiany
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FRANSZYZY PRZY SZKODZIE W POJEŹDZIE
Dodatkowa
Franszyza Redukcyjna
za drugą i kolejne Szkody

Franszyza Redukcyjna
przy Szkodzie Częściowej
lub Szkodzie Całkowitej

Dodatkowa Franszyza Redukcyjna dla Niedoświadczonego Kierowcy
(mająca zastosowanie tylko wtedy, gdy przy zawieraniu umowy Ubezpieczający
nie zadeklarował, że z pojazdu korzysta Niedoświadczony Kierowca,
a mimo to taki kierowca Szkodę spowodował)

Franszyza Redukcyjna
w razie kradzieży

Franszyzy Redukcyjne sumują się
Wysokość Franszyz jest zapisana w dokumencie polisowym
ZASADY USTALENIA ODSZKODOWANIA PRZY SZKODZIE CZĘŚCIOWEJ W POJEŹDZIE

Postanowienia Ogólne

W przypadku Szkody Częściowej odszkodowanie ustalane jest w wysokości kosztów naprawy Pojazdu,
z uwzględnieniem potrąceń (Amortyzacja, Franszyza) wynikających z warunków Umowy Ubezpieczenia

W wariancie Kosztorys

wysokość odszkodowania ustalana jest w oparciu o:
12
9

stawkę roboczogodziny
w wysokości 60 zł (netto)

3
6

1

ceny Części
Alternatywnych1

w przypadku braku cen Części Alternatywnych kalkulacji dokonuje się
na podstawie pomniejszonych o 30% cen Części Oryginalnych

W wariancie Warsztat

wysokość odszkodowania ustalana jest w oparciu o:
12
9

3
6

stawkę roboczogodziny stosowaną przez warsztat
dokonujący naprawy (ale nie wyższą od średnich stawek
stosowanych przez Autoryzowane Stacje Obsługi
na danym terenie)
rachunki lub faktury dokumentujące naprawę Pojazdu

TAT
VAV
VAT
0zł
100zł
0z
10
ł

ceny części zamiennych, których rodzaj został wybrany
przez Ubezpieczającego przy zawarciu umowy:
Części
Alternatywnych2

2

Części
Oryginalnych

w przypadku braku cen Części Alternatywnych kalkulacji dokonuje się na podstawie cen Części Oryginalnych
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ZASADY USTALENIA ODSZKODOWANIA PRZY SZKODZIE CAŁKOWITEJ
LUB KRADZIEŻY POJAZDU
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Maksymalna Kwota Odszkodowania
Niezależnie od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia,
w przypadku Szkody Całkowitej lub Kradzieży Pojazdu kwota odszkodowania
nie może być wyższa niż Suma Ubezpieczenia Pojazdu ustalona przy zawarciu
Umowy Ubezpieczenia

Zmienna Suma Ubezpieczenia
W przypadku wyboru przez Ubezpieczającego opcji Zmienna Suma Ubezpieczenia
kwotę odszkodowania stanowi kwota określona na podstawie katalogu Info-Ekspert,
odpowiadająca wartości ubezpieczonego Pojazdu w dniu Szkody (w stanie sprzed Szkody)

Stała Suma Ubezpieczenia
W przypadku wyboru przez Ubezpieczającego opcji Stała Suma Ubezpieczenia
kwotę odszkodowania stanowi kwota odpowiadająca wartości Pojazdu
ustalonej przy zawarciu Umowy Ubezpieczenia

Pozostałości Pojazdu
W przypadku Szkody Całkowitej ustalona kwota odszkodowania jest pomniejszana
o wartość Pozostałości
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ZWROT KOSZTÓW DODATKOWYCH
LINK4 zwraca koszt obowiązkowego dodatkowego
badania technicznego – przy konieczności naprawy Pojazdu
w zakresie elementów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego (układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego)
LINK4 na wniosek Ubezpieczonego zwraca koszt obowiązkowego
dodatkowego badania technicznego

LINK4 zwraca koszty holowania Pojazdu
W ramach odszkodowania LINK4 zwraca uzasadnione okolicznościami
i udokumentowane koszty holowania Pojazdu do warsztatu
naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego,
nie wyższe jednak niż kwota określona w dokumencie ubezpieczenia
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ZWROT KOSZTÓW DODATKOWYCH cd.
LINK4 zwraca koszty parkowania Pojazdu na parkingu strzeżonym
W ramach odszkodowania LINK4 zwraca, do wysokości kwoty określonej w dokumencie ubezpieczenia,
uzasadnione okolicznościami Szkody i udokumentowane koszty parkowania Pojazdu
na parkingu strzeżonym, nie dłużej jednak niż do dnia:

oględzin Pojazdu przez Rzeczoznawcę
LINK4 w przypadku
Szkody Częściowej

zezłomowania, sprzedaży lub rozpoczęcia
naprawy Pojazdu w przypadku
Szkody Całkowitej
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WYPŁATA ODSZKODOWANIA

30

LINK4 wypłaca odszkodowanie najpóźniej w terminie

30 dni od dnia zgłoszenia Szkody

Jeśli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności LINK4
lub wysokości odszkodowania nie jest możliwe, to LINK4 w tym samym terminie wypłaca
kwotę bezsporną, a pozostałą część wypłaca lub odmawia wypłaty w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe

LINK4 PODLEGA NADZOROWI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe informacje o ubezpieczeniu
Auto Casco i nie jest elementem Umowy Ubezpieczenia. Dokument jest
prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą
do podejmowania decyzji o zawarciu Umowy Ubezpieczenia. Szczegółowe
warunki ubezpieczenia określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Auto Casco dostępnych na stronie www.link4.pl
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