OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
POMOC MIESZKANIOWA – TESCO

RODZAJ INFORMACJI

NUMER JEDNOSTKI
REDAKCYJNEJ
WZORCA UMOWY

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń

§3, §4, §5, §6

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

§7, §8, §10, §11, §15
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc
Mieszkaniowa – Tesco (dalej OWU) mają zastosowanie do Ramowej
Umowy Ubezpieczenia zawartej przez Link4 Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15 z Tesco
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Kapelanka 56
na rzecz Ubezpieczonych.
2. Ubezpieczony ma prawo żądać, aby Link4 przedstawił mu informacje o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz OWU
w zakresie dotyczącym praw i obowiązków Ubezpieczonego.

II. DEFINICJE
§2
Ilekroć w OWU, Umowie ubezpieczenia oraz w innych pismach i oświadczeniach składanych przez Link4 w związku z Umową ubezpieczenia
używa się wymienionych poniżej terminów pisanych wielką literą, należy
przez nie rozumieć:
1. Akt wandalizmu – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie
Ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
2. Link4 – Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
(02-676), przy ul. Postępu 15, 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.
3. Miejsce ubezpieczenia – mieszkanie lub dom Ubezpieczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego adres wskazany
został przez Ubezpieczonego przy przystępowaniu do ubezpieczenia,
potwierdzony zapisem w dokumencie ubezpieczenia.
4. Tesco – TESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347), przy
ul. Kapelanka 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108, w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy.
5. Ubezpieczający – Tesco.
6. Ubezpieczony – osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania
Umowy ubezpieczenia nabyła nowy rower w placówce handlowej
działającej pod marką Tesco na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i przystąpiła do ubezpieczenia na warunkach określonych w OWU,
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony może przystąpić do ubezpieczenia
wyłącznie jeden raz w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia.
7. Umowa ubezpieczenia – Ramowa Umowa Ubezpieczenia zawarta
przez Link4 z Tesco, obowiązująca od 18 lutego 2016 roku do 31 października 2016 roku.
8. Zdarzenie losowe – zdarzenie, które wystąpiło w okresie ochrony
ubezpieczeniowej w Miejscu ubezpieczenia:
A. Dym i sadza – nagłe, niszczące oddziaływanie produktów spalania, niewywołane celowo przez Ubezpieczonego;
B. Grad – opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu;
C. Huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s (63 km/h),
potwierdzony przez stację Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej znajdującą się najbliżej Miejsca ubezpieczenia;
D. Kradzież z włamaniem – czyn zabroniony, określony w art.
279 Kodeksu karnego;
E. Lawina – gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu,
gleby, kamieni ze stoków górskich;
F. Nawalny opad śniegu – opad atmosferyczny, który swoim
ciężarem spowodował uszkodzenie lub pod wypływem swojego ciężaru spowodował przewrócenie się mienia sąsiedniego
na Miejsce ubezpieczenia i doprowadził do jego uszkodzenia;
G. Osunięcie się ziemi – ruchy podłoża, w wyniku których dochodzi do zapadania lub osunięcia ziemi;
H. Powódź – zalanie terenu lub podłoża, które powstało
w następstwie wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych
lub nadmiernych opadów atmosferycznych w Miejscu ubezpieczenia, pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego
systemu odprowadzania wody;

I.

Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko
lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się bez celowego
działania człowieka;
J. Przepięcie – nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu powyżej wartości znamionowej dla elektrycznych: urządzeń, instalacji,
sieci, linii;
K. Stłuczenie szyb – rozbicie nieuszkodzonych w chwili przyjęcia
do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, zamontowanych lub zainstalowanych na stałe w Miejscu ubezpieczenia
zgodnie z ich przeznaczeniem, z zastrzeżeniem, że za Stłuczenie
szyb nie uważa się:
a. zarysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpryśnięcia
kawałka powierzchni szyb,
b. obróbki, montażu, wymiany w czasie prac konserwatorskich, remontowych, naprawczych w Miejscu ubezpieczenia
lub po ich usunięciu z miejsca stałego zainstalowania,
c. rozbicia lub pęknięcia szyb wynikającego z zastosowania
niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montażu,
d. rozbicia lub pęknięcia szyb wynikającego ze zużycia lub braku
należytej konserwacji;
L. Trzęsienie ziemi – naturalny ruch powierzchni ziemi wywołany
przez wstrząs, który potwierdziły pomiary stacji sejsmologicznej
znajdującej się najbliżej Miejsca ubezpieczenia;
M. Uderzenie pioruna – następstwo naturalnego wyładowania
elektrycznego w atmosferze w Miejscu ubezpieczenia;
N. Uderzenie pojazdu – uderzenie pojazdu mechanicznego, jego
części lub ładunku;
O. Uderzenie statku powietrznego – przymusowe lądowanie
lub upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku;
P. Upadek drzewa lub budowli – przewrócenie się drzewa
lub budowli, którego skutkiem jest uszkodzenie Miejsca
ubezpieczenia, które nastąpiło z przyczyn niezależnych
od Ubezpieczonego;
Q. Uszkodzenie przez osoby trzecie – nieumyślne uszkodzenie Miejsca ubezpieczenia spowodowane przez dowolną osobę,
z wyłączeniem Ubezpieczonego;
R. Wybuch (eksplozja lub implozja) – gwałtowna zmiana stanu
równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów,
pyłów lub pary. Wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma
miejsce w razie rozerwania jego ścianek w stopniu powodującym
gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem
zbiornika a jego otoczeniem. Do Wybuchu zalicza się również
implozję polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym
zbiornika lub aparatu próżniowego;
S. Zalanie – nagłe i niespodziewane:
a. wydostawanie się płynów lub pary spowodowane awarią
urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji tryskaczowej lub gaśniczej,
b. zalanie wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się w Miejscu ubezpieczenia bądź poza nim,
c. nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub zaworów
w Miejscu ubezpieczenia bądź poza nim,
d. zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych,
e. zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie;
T. Zamarzanie – uszkodzenie spowodowane mrozem, polegające
na pęknięciu znajdujących się w Miejscu ubezpieczenia urządzeń
kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów,
bojlerów, rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych),
instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej lub gaśniczej.
9. Zdarzenie ubezpieczeniowe – Zdarzenie losowe objęte ochroną
Link4 na podstawie Umowy ubezpieczenia, na warunkach określonych
w OWU.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZNIA
§3
Przedmiotem ubezpieczenia, na warunkach określonych w §4, §5 i §6,
jest organizacja interwencji specjalisty na rzecz Ubezpieczonego, w razie
wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego w Miejscu ubezpieczenia.
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§4
1. Link4 w ciągu 3 dni od przyjęcia zgłoszenia organizuje oraz pokrywa
koszty dojazdu i robocizny następujących specjalistów:
1. ślusarza;
2. elektryka;
3. dekarza;
4. stolarza;
5. szklarza;
6. technika urządzeń grzewczych.
2. W przypadku Stłuczenia szyb Link4 pokrywa ponadto następujące
koszty:
1. koniecznego oszklenia zastępczego oraz usług ekspresowych;
2. ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu;
3. naprawy uszkodzonych elementów mocujących szybę w ramie
powstałych w związku ze Stłuczeniem szyby.
3. Limit odpowiedzialności Link4 za koszty zorganizowanych przez niego
interwencji specjalistów wynosi 350 PLN na każde Zdarzenie
ubezpieczeniowe. W przypadku wystąpienia w tym samym czasie
dwóch lub więcej Zdarzeń ubezpieczeniowych uważa się je za jedno
Zdarzenie ubezpieczeniowe.
4. Link4 nie pokrywa kosztów materiałów i części zamiennych użytych
przez specjalistę podczas interwencji.

§5
1. Link4 w ciągu 3 dni od przyjęcia zgłoszenia organizuje interwencję
hydraulika.
2. Link4 nie pokrywa kosztów dojazdu i robocizny hydraulika ani kosztów
materiałów i części zamiennych użytych przez hydraulika podczas
interwencji.

§6
Link4 organizuje maksymalnie trzy interwencje specjalisty w okresie
ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do każdego specjalisty z osobna.

IV. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§7
Ochroną ubezpieczeniową Link4 nie są objęte następujące zdarzenia:
1. zaistniałe wskutek umyślnego działania Ubezpieczonego lub osoby,
z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
2. zaistniałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba
że spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
3. zaistniałe przed rozpoczęciem okresu ochrony ubezpieczeniowej;
4. zaistniałe poza Miejscem ubezpieczenia;
5. zaistniałe na skutek popełnienia przestępstwa umyślnego lub jego usiłowania w rozumieniu ustawy Kodeks karny, obowiązującej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub ich usiłowania w rozumieniu ustawy Kodeks
karny skarbowy, obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu ustawy Kodeks wykroczeń lub naruszenia innych powszechnie obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów karnych, z wyjątkiem Kradzieży
z włamaniem;
6. zaistniałe wskutek umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub usiłowania jego popełnienia przez Ubezpieczonego;
7. zaistniałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub profesjonalną Ubezpieczonego;
8. zaistniałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu
wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków,
zanieczyszczeń, skażeń, reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego
bronią jądrową lub promieniotwórczością;
9. spowodowane opóźnieniem lub brakiem świadczenia Link4 wskutek
strajków, niepokojów społecznych, zamieszek, aktów terroryzmu,
sabotażu, wojny, wojny domowej, promieniowania radioaktywnego;
10. spowodowane opóźnieniem lub brakiem świadczenia Link4 wskutek
działania siły wyższej;
11. zaistniałe wskutek strajków, lokautów, aktów terroryzmu, sabotażu,
buntu, rozruchów, rewolucji, powstania, zamieszek społecznych i wojskowych, wojny, wojny domowej, a także konfiskaty, nacjonalizacji,

przetrzymywania, zarekwirowania i zniszczenia mienia należącego
do Ubezpieczonego na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
12. wynikające z użycia biologicznych lub chemicznych materiałów,
substancji lub składników w celu spowodowania zagrożenia życia
lub zdrowia ludzkiego;
13. powstałe wskutek spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych
środków odurzających;
14. spowodowane Aktami wandalizmu;
15. zaistniałe wskutek Uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczonego,
osób zamieszkujących na stałe w Miejscu ubezpieczenia lub osób,
którym powierzono stałą ochronę Miejsca ubezpieczenia.

§8
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Link4 nie obejmuje:
1. usług związanych z uszkodzeniami, za naprawę których odpowiadają
właściwe służby administracyjne lub pogotowia technicznego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego.
2. interwencji specjalistów poza Miejscem ubezpieczenia;
3. interwencji elektryka lub technika urządzeń grzewczych, związanych
z uszkodzeniami żarówek, przedłużaczy, żyrandoli;
4. interwencji związanych z konserwacją stałych elementów wyposażenia
w Miejscu ubezpieczenia oraz kosztów wynikających z ich naturalnego
zużycia;
5. kosztów czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji,
do wykonania których zobowiązany jest Ubezpieczony lub użytkujący
we własnym zakresie i na własny koszt.

V. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA
§9
1. Osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia nabyła nowy rower w placówce handlowej działającej pod marką
Tesco na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może przystąpić do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia:
A. w trakcie rozmowy telefonicznej z Link4;
B. w innej formie, pod warunkiem akceptacji przez Link4.
2. Przystąpienie do ubezpieczenia następuje na podstawie informacji
podanych Link4 przez Ubezpieczonego, dotyczących:
A. danych osobowych Ubezpieczonego;
B. adresu poczty elektronicznej do kontaktu z Ubezpieczonym;
C. Miejsca ubezpieczenia;
D. wnioskowanego dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej;
E. innych danych i parametrów, od uzyskania których Link4 uzależnia
przystąpienie do ubezpieczenia.
3. Informacje podane Link4 przez Ubezpieczonego umieszczone zostają
w dokumencie ubezpieczenia, przy czym:
A. Ubezpieczony ma prawo w terminie 7 dni od daty przystąpienia do ubezpieczenia wystąpić o dokonanie zmian danych
zamieszczonych w dokumencie ubezpieczenia, o ile odbiegają
one od stanu faktycznego lub są niezgodne z przekazanymi Link4
informacjami;
B. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Link4
o wszelkich zmianach danych podanych Link4 przy przystąpieniu
do ubezpieczenia.
4. Przystąpienie do ubezpieczenia następuje z chwilą przekazania Link4
informacji wskazanych w ust. 2 i zostaje potwierdzone dokumentem
ubezpieczenia przekazywanym Ubezpieczonemu za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
5. Link4, na żądanie Ubezpieczonego, przekazuje informacje o oświadczeniach złożonych przez niego na etapie przystąpienia do ubezpieczenia
na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopie dokumentów
sporządzonych na tym etapie.

VI. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
§10
Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 183 dni i rozpoczyna się w dniu
wskazanym przez Ubezpieczonego jako początek okresu ochrony ubezpieczeniowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni, licząc od dnia
następnego po dniu przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia
na warunkach określonych w OWU.
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§11
Odpowiedzialność Link4 w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy
się:
1. z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej;
2. z chwilą zorganizowania przez Link4 w okresie ochrony ubezpieczeniowej trzech interwencji każdego ze specjalistów, zgodnie z §6;
3. z dniem wystąpienia z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, zgodnie
z §12.

§12
Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia oświadczenia woli
o wystąpieniu z ubezpieczenia. Oświadczenie woli w tym zakresie
Ubezpieczony składa bezpośrednio Link4.

VII. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§13
1. Wysokość i sposób płatności składki ubezpieczeniowej określone
są w Umowie ubezpieczenia.
2. Składka płatna jest przez Ubezpieczającego.

VIII. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZDARZENIA
§14
W razie zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony
lub osoba działająca w jego imieniu powinien:
1. podjąć działania zapobiegające powiększaniu się szkody;
2. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego poinformować
telefonicznie Link4 o tym fakcie i podać wszelkie dostępne informacje
potrzebne do organizacji interwencji specjalisty, zgodnie z zakresem
świadczeń określonych w niniejszych OWU, tj.;
A. swoje imię i nazwisko;
B. adres Miejsca ubezpieczenia;
C. opis zdarzenia i rodzaj potrzebnej pomocy;
3. postępować zgodnie z telefonicznymi dyspozycjami Link4 do czasu
bezpośredniego kontaktu z udzielającym pomocy specjalistą Link4.

§15
1. W przypadku samodzielnej organizacji interwencji specjalisty
przez Ubezpieczonego Link4 dokona zwrotu Ubezpieczonemu kosztów świadczeń objętych zakresem ubezpieczenia zgodnie z OWU,
do wysokości, w jakiej zostałyby poniesione, gdyby przedstawiciel
Link4 organizował dane świadczenie i maksymalnie do wysokości
limitu określonego w §4, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w §14 ust. 2
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, Link4 ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia wysokości świadczenia, o ile późniejsze
zgłoszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
Link4 ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. Powyższe skutki
nie następują, jeżeli Link4 w terminie wyznaczonym do zgłoszenia
otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego
wiadomości.

§16
Przy organizacji i realizacji świadczeń, Link4 ma prawo posługiwać się podmiotami zawodowo świadczącymi usługi objęte odpowiedzialnością Link4.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia Ubezpieczonego mogą być
skutecznie dokonywane w rozmowie telefonicznej rejestrowanej i archiwizowanej przez Link4 lub w piśmie przesłanym na adres Link4 listem
zwykłym, poleconym lub przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
albo drogą elektroniczną, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi
oświadczeń woli. Zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu lub na rzecz Link4 w związku
z ubezpieczeniem uznaje się za złożone Link4 pod warunkiem złożenia
ich na piśmie lub na innym trwałym nośniku.

§18
O ile OWU nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia
woli składane przez Link4 w związku z ubezpieczeniem są dokonywane

telefonicznie lub przesyłane Ubezpieczonemu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

§19
1. Link4 podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Ubezpieczony i uprawniony z umowy ubezpieczenia mają prawo
do wniesienia reklamacji do Link4. Reklamacja może być złożona:
A. w formie pisemnej (doręczona osobiście albo przesyłką pocztową
na adres Link4);
B. ustnie (telefonicznie albo osobiście);
C. w formie elektronicznej za pomocą formularza reklamacyjnego
znajdującego się w serwisie internetowym Link4 (www.link4.pl).
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, 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.
6. Link4 powiadamia o rozpatrzeniu reklamacji w formie 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 wniesienia skargi na działalność
Link4 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.

§20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU oraz w Umowie ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz innych
stosownych aktów prawnych.

§21
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 albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego
lub spadkobiercy uprawnionego z ubezpieczenia.

§22
1. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
2. Językiem stosowanym w relacjach z Link4 wynikających z Umowy
ubezpieczenia jest język polski.

§23
Niniejsze OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Link4 w dniu
15.02.2016 roku.
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:
Krystyna Matysiak
Członek Zarządu
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