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NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
WZORCA UMOWY

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń

§13-15, §20 ust. 1

2. O
 graniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§5 ust. 3, §7, §10, §16, §17 ust. 1, §19,
§20 ust. 2-5, §21 ust. 3, §22 ust. 2-3,
§23-24, §27 ust. 3-4
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Link4 zawiera umowę ubezpieczenia
z osobą fizyczną, zwaną dalej Ubezpieczającym.
2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz osoby
trzeciej (Ubezpieczonego).
3. Ubezpieczający powinien przekazać Ubezpieczonemu
OWU na piśmie lub innym trwałym nośniku przed zawarciem umowy na jego rachunek. Niezależnie od powyższego
Ubezpieczony ma prawo żądać, aby Link4 przedstawił mu
informacje o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU
w zakresie dotyczącym praw i obowiązków Ubezpieczonego.
§2
Definicje
Ilekroć w niniejszych OWU używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć:
1. Centrum Operacyjne:
AWP Polska Sp. z o.o.; jednostka organizacyjna wyznaczona
przez Link4 do realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia assistance dla zwierząt domowych w ramach umowy
ubezpieczenia, dostępna całodobowo pod numerem telefonu
wskazanym w dokumencie ubezpieczenia;
2. dom jednorodzinny:
samodzielny budynek mieszkalny, a także samodzielna część
budynku bliźniaczego lub szeregowego, oddany do użytkowania, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych;
3. domownicy:
osoby bliskie, które pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;
4. lekarz weterynarii:
lekarz placówki weterynaryjnej lub inny lekarz weterynarii,
który prowadzi leczenie zwierzęcia na skutek nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia;
5. Link4:
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000142452, w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy,
działające na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez Ministra Finansów;
6. małe jednostki pływające:
używane dla własnych potrzeb w celach rekreacyjnych łodzie
wiosłowe, wiosłowe łodzie regatowe, kajaki wodne, rowery
wodne, deski surfingowe z żaglem i bez żagla, pontony, skutery wodne, a także jachty żaglowe o powierzchni pomiarowej
żagla do 10 m2 i jachty motorowe z silnikiem (również pomocniczym) o mocy nieprzekraczającej 5 kW (6,67 KM);
7. mieszkanie:
samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego,
oddana do użytkowania i służąca do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych;
8. modele latające:
używane dla własnych potrzeb, w celach rekreacyjnych, zdalnie sterowane, bezzałogowe modele statków powietrznych,
których ciężar nie przekracza 5 kg;

9. n
 ieszczęśliwy wypadek zwierzęcia:
nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zwierzę doznało uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia;
10. osoba bliska:
partner życiowy, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione
albo przyjęte na wychowanie, rodzice, przysposabiający,
rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, powinowaci oraz inni niewymienieni powyżej wstępni
i zstępni Ubezpieczonego;
11. osoby trzecie:
osoby inne niż zdefiniowane jako Ubezpieczony lub osoby
bliskie;
12. placówka weterynaryjna:
działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa gabinet weterynaryjny,
przychodnia weterynaryjna, lecznica weterynaryjna, klinika
weterynaryjna lub weterynaryjne laboratorium diagnostyczne;
13. pracownicy:
osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego – bez względu
na podstawę prawną zatrudnienia – do wykonywania prac
domowych;
14. przyczyna zewnętrzna:
zdarzenie pochodzące spoza organizmu zwierzęcia, które
było wyłącznym czynnikiem doprowadzającym do wystąpienia obrażeń ciała zwierzęcia, polegające na oddziaływaniu
na ciało zwierzęcia:
1) energii kinetycznej – czynników mechanicznych powodujących obrażenia w postaci urazów, uderzeń, czynników
grawitacyjnych powodujących obrażenia ciała w postaci
upadków,
2) energii termicznej, elektrycznej – powodujących obrażenia w postaci oparzeń,
3) czynników chemicznych powodujących obrażenia
w postaci oparzeń i zatruć;
15. Ubezpieczony:
osoba fizyczna wskazana w dokumencie ubezpieczenia,
na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia;
16. uprawianie sportu wysokiego ryzyka:
uprawianie następujących dyscyplin sportu: nurkowanie,
alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo,
lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski samolotów, helikopterów), skoki
spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe,
jazda gokartami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki
bungee;
17. wyczynowe uprawianie sportu:
uprawianie dyscypliny sportu w ramach zarejestrowanych
sekcji, klubów lub organizacji sportowych w celu uzyskania
maksymalnych wyników, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, zawodach i turniejach;
18. zdarzenie ubezpieczeniowe:
1) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym – działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego
powodujące szkodę osobową osoby trzeciej (tj. spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia
osoby trzeciej) lub szkodę rzeczową osoby trzeciej
(tj. spowodowanie utraty, uszkodzenie lub zniszczenie
jakiejkolwiek rzeczy osoby trzeciej),
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2) w ubezpieczeniu assistance dla zwierząt domowych
– zaistniały w okresie ochrony ubezpieczeniowej nieszczęśliwy wypadek zwierzęcia, powodujący obowiązek
realizacji świadczeń assistance ze strony Link4;
19. zwierzę:
wskazany w dokumencie ubezpieczenia pies lub kot Ubezpieczonego, który został objęty ochroną ubezpieczeniową
na podstawie umowy ubezpieczenia.
§3
Umowa ubezpieczenia
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest po złożeniu
przez Ubezpieczającego wniosku ubezpieczeniowego.
2. Wniosek ubezpieczeniowy może zostać złożony:
1) w trakcie rozmowy telefonicznej z Link4,
2) w innej formie, pod warunkiem akceptacji przez Link4.
3. Informacje podane Link4 przez Ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym umieszczone zostają w dokumencie
ubezpieczenia.
§4
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie informacji podanych Link4 przez Ubezpieczającego we wniosku
ubezpieczeniowym, dotyczących:
1) danych personalnych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego,
2) danych identyfikacyjnych zwierzęcia (imię, wiek, płeć,
rasa, umaszczenie),
3) wariantu ubezpieczenia,
4) okresu ubezpieczenia,
5) wysokości sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
6) innych danych i parametrów, od uzyskania których Link4
uzależnia zawarcie umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Link4
wszystkie znane sobie okoliczności, o które Link4 zapytuje
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
§5
1. Informacje, o których mowa w §4, umieszczone zostają
w dokumencie ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczający
ma prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentów, wystąpić o dokonanie zmian danych zamieszczonych
w dokumencie ubezpieczenia, o ile odbiegają one od stanu
faktycznego lub są niezgodne z przekazanymi Link4 informacjami.
2. W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej:
1) Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Link4 o wszelkich zmianach danych podanych Link4
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,
2) Link4 ma prawo do weryfikacji informacji podanych
przez Ubezpieczającego oraz do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje,
szczególnie w przypadku wystąpienia szkody.
3. Link4 nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem obowiązków informacyjnych określonych w §4 i §5 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli
do naruszenia obowiązków informacyjnych doszło z winy
umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że szkoda jest
skutkiem okoliczności, które nie zostały podane do wiadomości Link4.

§6
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze Stron może
żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając
od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak
niż od początku bieżącego okresu ochrony ubezpieczeniowej.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga Strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§7
Okres ochrony ubezpieczeniowej
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku,
chyba że umówiono się inaczej.
2. Okres ubezpieczenia określony jest w dokumencie ubezpieczenia.
§8
Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą od godziny 24:00
dnia, w którym doręczone zostały dokumenty ubezpieczenia
i opłacono składkę.
§9
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty określonej
w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po opłaceniu całości składki.
§10
1. Odpowiedzialność Link4 kończy się w dniu rozwiązania
umowy ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w dniu:
1) upływu okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia,
2) wypowiedzenia umowy w sytuacji, o której mowa w §6,
3) odstąpienia Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia
w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia.
3. Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia assistance
dla zwierząt domowych ulega rozwiązaniu w dniu:
1) wyczerpania limitu zdarzeń ubezpieczeniowych,
2) zgonu zwierzęcia,
4. Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu w dniu:
1) wyczerpania sumy gwarancyjnej spowodowanego
wypłatą świadczenia bądź świadczeń z tytułu szkód
powstałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
§11
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem
okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
§12
Składka ubezpieczeniowa
1. Składka za ubezpieczenie jest naliczana:
1) zgodnie z taryfą składek obowiązującą przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia,
2) za cały okres ubezpieczenia określony w dokumencie
ubezpieczenia i nie podlega indeksacji przez cały ten
okres.
2. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana jednorazowo, zgodnie z terminem określonym w dokumencie ubezpieczenia.
3. Jeżeli składka nie została zapłacona w terminie 14 dni od daty
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek
okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia nie dochodzi
do skutku (nie jest zawarta).

5 | Link4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia

§13
Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczający może wybrać jeden z dwóch wariantów, określających zakres ubezpieczenia:
1) Wariant I:
a) ubezpieczenie assistance dla zwierząt domowych,
2) Wariant II:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
b) ubezpieczenie assistance dla zwierząt domowych.
II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W ŻYCIU PRYWATNYM
§14
Zakres ubezpieczenia
Link4 ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe
wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem
czynności życia prywatnego, do których naprawienia w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest Ubezpieczony.
Czynności życia prywatnego w rozumieniu niniejszych OWU,
to czynności związane z:
1) posiadaniem lub używaniem domu jednorodzinnego
lub mieszkania;
2) posiadaniem zwierząt domowych, z wyłączeniem
psów ras zaliczanych do ras agresywnych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne, zwierząt
z natury dzikich oraz pszczół;
3) opieką nad dziećmi oraz innymi osobami, za których
czyny Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z mocy
prawa;
4) używaniem rowerów, wózków inwalidzkich;
5) używaniem małych jednostek pływających dla własnych
potrzeb w celach rekreacyjnych;
6) używaniem modeli latających dla własnych potrzeb
w celach rekreacyjnych;
7) amatorskim i rekreacyjnym uprawianiem sportu;
8) używaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych (do 30 dni);
a także inne czynności życia prywatnego, nie związane z pracą
zawodową, w tym z przebywaniem w miejscu pracy, które
nie są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie §19.
§15
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za szkody będące następstwem zdarzenia
ubezpieczeniowego powstałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
§16
Suma gwarancyjna
1. Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym wynosi 15 000 zł, i stanowi górną
granicę odpowiedzialności Link4.
2. Sumę gwarancyjną ustala się dla jednego i wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ochrony
ubezpieczeniowej łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych.

3. W
 granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Link4 odpowiada również za pokrycie
kosztów:
1) poniesionych w razie zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność w celu zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były
celowe, chociaż okazałyby się bezskuteczne;
2) wynagrodzenia ekspertów powołanych przez Link4
lub za zgodą Link4 w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, z którego wynika odpowiedzialność i rozmiaru
wyrządzonej szkody;
3) niezbędnych dla obrony sądowej przed roszczeniami,
w tym w szczególności kosztów pomocy prawnej udzielonej przez zatrudnionego, w porozumieniu z Link4,
adwokata lub radcę prawnego, w sporze prowadzonym
na polecenie Link4 lub za zgodą Link4;
4) p ostępowania pojednawczego, prowadzonego
w związku ze zgłoszonymi roszczeniami na polecenie
lub za zgodą Link4.
4. Każdorazowa wypłata odszkodowania z ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej powoduje zmniejszenie sumy
gwarancyjnej o wypłaconą kwotę, aż do jej całkowitego
wyczerpania.
§17
Postępowanie w razie zdarzenia ubezpieczeniowego
1. W przypadku zaistnienia roszczenia z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczony jest zobowiązany:
1) niezwłocznie powiadomić Link4, nie później jednak
niż w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia
zdarzenia mogącego obciążyć Ubezpieczonego odpowiedzialnością cywilną; w przypadku niedochowania
powyższego terminu z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa, Link4 ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia wysokości świadczenia, o ile późniejsze zgłoszenie
miało wpływ na możliwość ustalenia przez Link4 czasu,
przebiegu i okoliczności zdarzenia lub jego skutków.
Powyższe skutki nie następują, jeżeli Link4 w terminie
wyznaczonym do zgłoszenia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości;
2) podać okoliczności zdarzenia, zebrać i zabezpieczyć
dowody ustalające okoliczności zdarzenia;
3) użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody
oraz niedopuszczenia do jej zwiększenia; w przypadku
niedochowania przez Ubezpieczonego z winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa obowiązku użycia dostępnych
mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, Link4 jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu;
4) podjąć współpracę oraz umożliwić Link4 dokonanie
czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności
powstania zdarzenia ubezpieczeniowego, zasadności
i wysokości roszczenia.
2. Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń
wobec Ubezpieczonego, jest on zobowiązany poinformować
o tym Link4 telefonicznie lub pisemnie, w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o roszczeniu.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony otrzymał informację
o wszczęciu wobec niego postępowania przygotowawczego

6 | Link4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia

4.

5.

1.

2.

1.

bądź wystąpieniu na drogę sądową, zobowiązany jest o tym
fakcie poinformować w ciągu 3 dni roboczych Link4, nawet
w przypadku gdy już wcześniej zgłosił zaistnienie zdarzenia
ubezpieczeniowego.
Dokonane przez Ubezpieczonego uznanie roszczenia
lub zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej, jak również zawarcie ugody z osobą poszkodowaną, nie wpływają
na zakres odpowiedzialności Link4.
Ubezpieczony zobowiązany jest na żądanie Link4 udzielić Link4 pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia
spraw odszkodowawczych wytoczonych przeciwko Ubezpieczonemu, w tym pełnomocnictwa procesowego, jeżeli
poszkodowany wystąpił na drogę sądową przeciwko Ubezpieczonemu.
§18
Ustalenie i wypłata odszkodowania
Link4 wypłaca odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego na podstawie uznania
roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
Link4 wypłaci odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w kwocie odpowiadającej rozmiarowi
szkody, nie większej jednak niż suma gwarancyjna.
§19
Wyłączenia odpowiedzialności
Link4 nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone Ubezpieczającemu lub osobom bliskim;
2) wyrządzone pracownikom podczas wykonywania
przez nich powierzonych czynności;
3) co do których odpowiedzialność Ubezpieczonego
powinna zostać objęta ochroną ubezpieczeniową
na podstawie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającego z przepisów prawa;
4) związane z odpowiedzialnością za części wspólne
lub zdarzenia powstałe w częściach wspólnych domów
wielorodzinnych lub bloków mieszkalnych;
5) wynikłe z przeniesienia jakichkolwiek chorób, także
przez zwierzęta;
6) powstałe w związku z udziałem Ubezpieczonego w bójkach lub innych aktach przemocy, z wyłączeniem szkód
rzeczowych, które powstały w wyniku obrony koniecznej;
7) powstałe w związku z posiadaniem lub używaniem pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów, broni,
amunicji lub materiałów wybuchowych w rozumieniu
przepisów prawa, jednostek pływających z zastrzeżeniem §14 pkt 5, statków powietrznych (w tym lotni
i motolotni) z zastrzeżeniem §14 pkt 6;
8) powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia
lub utraty jakichkolwiek przedmiotów lub rzeczy należących do osób trzecich, a używanych, przechowywanych
lub przyjętych do naprawy przez Ubezpieczonego
lub domowników;
9) powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty, zniszczenia
wartości pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, planów, zbiorów
archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł
sztuki lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym;
10) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, dioksyn,
aldehydów;

11) będące następstwem oszczerstw i pomówień lub naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, innych niż życie
i zdrowie;
12) powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu
lub uprawianiem sportu wysokiego ryzyka, a także
w związku z udziałem w zawodach i profesjonalnych
pokazach;
13) powstałe na skutek zakłócenia lub opóźnienia pracy
portów lotniczych, linii kolejowych, zakłócenia lub opóźnienia ruchu na drogach, a także jakichkolwiek
roszczeń będących skutkiem spowodowania wypadku
lotniczego, katastrofy w ruchu lądowym, powietrznym
czy wodnym;
14) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, kar administracyjnych i sądowych, podatków,
należności publicznoprawnych.
2. Link4 nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za szkody
polegające na utracie wartości handlowej.
3. Link4 nie odpowiada również za dodatkowe koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie ugody
z poszkodowanym lub zaspokojenie jego roszczeń, które
wcześniej zostały zaakceptowane przez Link4. Powyższe
stosuje się także w przypadku, gdy wysokość zasądzonego
odszkodowania jest wyższa niż wynikać to miało z zaakceptowanej przez Link4 ugody.
III. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
§20
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów usług assistance wymienionych w ust.
4, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia.
2. Koszty usług assistance wymienionych w ust. 4 są pokrywane
do łącznej kwoty 1 000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Link4 w odniesieniu do jednego (1) zdarzenia
ubezpieczeniowego.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa (2)
zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) wizytę w placówce weterynaryjnej – Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty jednej (1) wizyty
zwierzęcia w placówce weterynaryjnej, obejmującej
konsultację, badania, leki, środki opatrunkowe, zabiegi
ambulatoryjne, zabiegi operacyjne (w tym zabiegi
anestezjologiczne), zalecone przez lekarza weterynarii
w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
2) transport do placówki weterynaryjnej i transport powrotny
– Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty jednego (1) transportu zwierzęcia z miejsca wskazanego
przez Ubezpieczonego do placówki weterynaryjnej,
w związku z zaistniałą koniecznością pomocy weterynaryjnej po nieszczęśliwym wypadku zwierzęcia.
Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty
transportu powrotnego zwierzęcia z placówki weterynaryjnej do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wskazanego przez Ubezpieczonego, na podstawie
pisemnego zalecenia transportu od lekarza weterynarii.
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5. Tabela określająca limity odpowiedzialności:
Rodzaj zdarzenia
ubezpieczeniowego

Nieszczęśliwy
wypadek zwierzęcia

1.

2.

3.

1.

2.

Rodzaj usługi assistance
w ramach jednego (1) zdarzenia
ubezpieczeniowego
Jedna (1) wizyta w placówce
weterynaryjnej
Jeden (1) transport do placówki
weterynaryjnej i transport powrotny

§21
Postępowanie w razie zdarzenia ubezpieczeniowego
W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony lub osoba
działająca w jego imieniu powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym dzwoniąc pod wskazany
w dokumencie ubezpieczenia, działający całodobowo numer
telefonu i podać:
1) imię, nazwisko i adres korespondencyjny Ubezpieczonego,
2) numer dokumentu ubezpieczenia,
3) numer telefonu, pod którym można skontaktować się
z Ubezpieczonym lub jego przedstawicielem,
4) dane zwierzęcia objętego ochroną: imię, wiek, płeć, rasę,
umaszczenie,
5) opis zdarzenia ubezpieczeniowego i rodzaj wymaganej
pomocy.
Ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu jest zobowiązany przekazać dyżurującemu pracownikowi Centrum
Operacyjnego okoliczności nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia, stanu zdrowia zwierzęcia oraz rodzaju niezbędnej
pomocy, a także umożliwić Centrum Operacyjnemu dostęp
do informacji medycznych dotyczących zwierzęcia.
W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
obowiązków wymienionych w ust. 1 – 2 Link4 może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się
do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Link4 ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.
§22
Zwrot kosztów świadczeń
Jeżeli Ubezpieczony z przyczyn od siebie niezależnych
nie mógł skontaktować się telefonicznie z Centrum Operacyjnym i we własnym zakresie zorganizował i pokrył koszty
usług assistance określonych w §20 ust. 4, powinien poinformować o tym fakcie Link4 w terminie 7 dni licząc od dnia,
kiedy skontaktowanie z Link4 stało się możliwe.
Zwrot kosztów usług assistance, o których mowa w §20 ust.
4, przysługuje Ubezpieczonemu do wysokości rzeczywistych,
udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Ubezpieczonego, maksymalnie jednak do limitu ustalonego w §20 ust.
2. Zwrot następuje na wniosek Ubezpieczonego, na podstawie:
1) rachunków i dowodów poniesionych kosztów,
2) dokumentacji z placówki weterynaryjnej lub od lekarza
weterynarii potwierdzającej zaistnienie nieszczęśliwego
wypadku zwierzęcia, stwierdzającej zakres i przyczynę
udzielonej zwierzęciu pomocy oraz zawierającej skierowanie lub zalecenie przeprowadzenia badań, zabiegów
lub operacji.

Limit kwotowy na jedno (1)
zdarzenie ubezpieczeniowe

Limit ilościowy zdarzeń
ubezpieczeniowych
w okresie ubezpieczenia

1 000 zł

2

 przypadku zorganizowania usługi we własnym zakresie
3. W
przez Ubezpieczonego bez powiadomienia Centrum Operacyjnego, Link4 zastrzega sobie prawo do wypłaty świadczenia
w wysokości odpowiadającej kosztom, jakie poniósłby w przypadku organizowania usług we własnym zakresie.
4. Zwrot kosztów świadczeń następuje w polskich złotych (PLN).
§23
Wyłączenia odpowiedzialności
1. Link4 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
na skutek:
1) działań wojennych, konfliktów zbrojnych, wojny domowej, rewolucji, rozruchów, zamieszek, aktów terroru,
strajków, lokautów, aktów wandalizmu lub sabotażu,
środków represyjnych stosowanych przez organy państwa, konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania,
wywłaszczenia lub zniszczenia na podstawie decyzji
podjętej przez uprawnione do tego władze,
2) działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego,
promieniowania jonizującego, promieni laserowych
oraz pola elektromagnetycznego,
3) powodzi, trzęsienia ziemi,
4) stanów chorobowych zwierzęcia nie będących wynikiem
nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia,
5) nieprzestrzegania zaleceń lekarza weterynarii,
6) leczenia eksperymentalnego lub niepotwierdzonego
naukowo, profilaktyki zdrowotnej,
7) spożycia leków niezaordynowanych przez lekarza
weterynarii, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich użycia, o ile miało to wpływ
na powstanie lub rozmiar szkody,
8) u
 życia biologicznych lub chemicznych materiałów, substancji lub składników w celu spowodowania zagrożenia
życia lub zdrowia ludzkiego,
9) przeniesienia choroby zakaźnej,
10) wyczynowego uprawiania sportu,
11) uczestnictwa zwierzęcia w polowaniu.
2. Dodatkowo Link4 nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe:
1) u zwierząt innych niż pies i kot,
2) w związku z prowadzeniem hodowli psów lub kotów
dla celów zarobkowych.
3. Link4 nie pokrywa następujących kosztów:
1) leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami,
2) zabiegów ze wskazań estetycznych, niezależnie
od powodu ich wykonania,
3) szczepień ochronnych,
4) leczenia stomatologicznego,
5) operacji plastycznych,
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6) protez,
7) wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę.
4. Z odpowiedzialności Link4 wyłączone są zdarzenia, które
wystąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich
następstwa.
IV. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ZAKRESÓW OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ OBJĘTYCH OWU
§24
Niezależnie od postanowień wyłączeń szczególnych, określonych
dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia, Link4 nie ponosi
odpowiedzialności za szkody:
1) w yrządzone przez Ubezpieczonego będącego
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków powodujących zaburzenia świadomości, o ile miało
to wpływ na powstanie szkody,
2) w yrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego
lub domowników,
3) wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania
lub spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
4) powstałe w związku z popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia.
V. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA
I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
§25
1. Link4 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, informuje o tym fakcie
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni
osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz rozpoczyna postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
świadczenia lub zwrotu kosztów świadczeń assistance,
a także pisemnie lub w innej uzgodnionej formie informuje
osobę występującą z roszczeniem o dokumentach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Link4, wysokości
świadczenia lub zwrotu kosztów świadczeń assistance.
2. Link4 spełnia świadczenie, zwraca koszty świadczeń
assistance, podejmuje decyzję o odmowie spełnienia świadczenia lub zwrotu kosztów świadczeń assistance najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego.
3. Jeśli w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Link4, wysokości świadczenia lub zwrotu kosztów świadczeń assistance
nie jest możliwe, to Link4 pisemnie powiadamia osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest
on osobą zgłaszającą roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia w całości lub w części jej roszczeń.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Link4 spełnia świadczenie, dokonuje zwrotu koszów świadczeń assistance 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 świadczenia lub zwrotu kosz-

tów świadczeń assistance Link4 wypłaca w terminie 30 dni
od daty zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego.
5. W przypadku odmowy spełnienia świadczenia lub zwrotu
kosztów świadczeń assistance w całości lub części, Link4
pisemnie powiadomi o tym fakcie osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie, z równoczesnym wskazaniem
okoliczności i podstawy prawnej uzasadniającej odmowę
spełnienia świadczenia lub zwrotu kosztów świadczeń
assistance oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
6. Link4 udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu,
osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu
do świadczenia, na ich wniosek, informacje i dokumenty
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Link4
lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego
potwierdzenia przez Link4 udostępnionych informacji, a także
sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Link4. Na wniosek
ww. osób Link4 udostępni informacje i dokumenty w postaci
elektronicznej.
7. Link4, na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
przekazuje informacje o oświadczeniach złożonych przez nich
na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby
oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopie dokumentów
sporządzonych na tym etapie.
§26
Świadczenie oraz zwrot kosztów świadczeń assistance wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy uprawnionego
do otrzymania danego świadczenia lub w inny sposób uzgodniony z Link4.
VI. ROSZCZENIA REGRESOWE
§27
1. Roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Link4
z dniem wypłaty świadczenia przez Link4 do wysokości wykonanego lub wypłaconego świadczenia.
2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Link4 pomocy przy
dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji.
3. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Link4 zrzekł się roszczenia
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za zdarzenie ubezpieczeniowe lub je ograniczył, Link4 może odmówić wypłaty
świadczenia lub zwrotu kosztów świadczeń assistance albo je
zmniejszyć o kwotę na jaką Ubezpieczony zrzekł się roszczenia.
4. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie świadczenia lub zwrocie kosztów
świadczeń assistance, Link4 może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconej kwoty.
5. Na Link4 nie przechodzą roszczenia przeciwko osobom,
z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz za które Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§28
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego mogą być skutecznie dokonywane
w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej
przez Link4 lub w piśmie przesłanym na adres Link4 listem
zwykłym, poleconym, przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub drogą elektroniczną, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi oświadczeń woli.
2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z umową
ubezpieczenia mogą być także składane agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu lub na rzecz Link4,
pod warunkiem złożenia ich na piśmie lub na innym trwałym
nośniku.
3. W przypadku wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonego za pośrednictwem serwisu internetowego www.link4.
pl za skuteczne oświadczenie woli złożenia wniosku uznaje
się akceptację dokonaną przez Ubezpieczającego w serwisie
internetowym.
§29
O ile OWU nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia
i oświadczenia woli składane przez Link4 w związku z umową
ubezpieczenia są dokonywane telefonicznie lub przesyłane
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu listem zwykłym
lub poleconym albo przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. Zawiadomienia i oświadczenia składane przez Link4
mogą być również dostarczane drogą elektroniczną, o ile Strony
dopuściły taką możliwość.
§30
Link4 powinien zostać poinformowany o zmianie adresu Ubezpieczającego, a Ubezpieczający powinien zostać poinformowany
o zmianie adresu Link4.
§31
1. Link4 podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
2. Ubezpieczający, Ubezpieczony i uprawniony z umowy ubezpieczenia mają prawo do wniesienia reklamacji do Link4.
Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej (doręczona osobiście albo przesyłką
pocztową na adres Link4);
2) ustnie (telefonicznie albo osobiście);
3) w formie elektronicznej za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w serwisie internetowym Link4.
3. Reklamacja może być także złożona agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu lub na rzecz Link4,
pod warunkiem złożenia jej w formie pisemnej lub na innym
trwałym nośniku.
4. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji
przez Link4.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Link4 bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach
reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym –
w takim przypadku Link4 powiadomi osobę występującą
z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach
wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60
dni od dnia otrzymania reklamacji.

 ink4 powiadamia o rozpatrzeniu reklamacji w formie
6. L
pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową,
z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana jest za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
7. Szczegółowy regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dostępny jest w serwisie internetowym Link4 (www.
link4.pl).
8. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ustępach
powyższych, Ubezpieczający, Ubezpieczony i uprawniony
z umowy ubezpieczenia ma prawo do rozpatrzenia sporów
wynikających z umowy ubezpieczenia przez sąd polubowny
przy Komisji Nadzoru Finansowego, a jeżeli jest osobą
fizyczną – ma także prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz prawo
do rozpatrzenia sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego
przy Rzeczniku Finansowym. Konsumenci mają dodatkowo
możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich i Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
9. Ubezpieczający będący konsumentem ma prawo do skorzystania z trybu pozasądowego rozwiązywania sporów
wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia zgodnie
z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym
do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z zawartej
umowy ubezpieczenia jest Rzecznik Finansowy (adres strony
internetowej: www.rf.gov.pl) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).
10. W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem strony
internetowej lub innych środków elektronicznych istnieje
możliwość prowadzenia pozasądowego postępowania
w celu rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Link4
za pośrednictwem internetowej platformy ODR dostępnej
pod adresem www.ec.europa.eu/odr. Adres poczty elektronicznej Link4 to: adr@link4.pl.
§32
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych
stosownych 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).
§33
1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości
ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
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§34
1. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo
polskie.
2. Językiem stosowanym w relacjach z Link4 wynikających
z umowy ubezpieczenia jest język polski.
§35
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone
przez Zarząd Link4 w dniu 2 marca 2017 roku i obowiązują
od dnia 20 marca 2017 roku.
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

Agnieszka Wrońska
Prezes Zarządu

Katarzyna Wojdyła
Członek Zarządu

