

8EH]SLHF]HQLH2GSRZLHG]LDOQRĞFL&\ZLOQHM
SRVLDGDF]\SRMD]GyZPHFKDQLF]Q\FK

'RNXPHQW]DZLHUDMąF\LQIRUPDFMĊRSURGXNFLHXEH]SLHF]HQLRZ\P
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OLVWRSDGDU
SRVLDGDF]\ SRMD]GyZ PHFKDQLF]Q\FK GOD
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-DNLHJRURG]DMXMHVWWRXEH]SLHF]HQLH"

-HVW WR RERZLą]NRZH XEH]SLHF]HQLH RGSRZLHG]LDOQRĞFL F\ZLOQHM SRVLDGDF]\ SRMD]GyZ PHFKDQLF]Q\FK ]D V]NRG\ SRZVWDáH Z
]ZLą]NX ] UXFKHP W\FK SRMD]GyZ ']LDá ,, *UXSD  ZHGáXJ =DáąF]QLND GR 8VWDZ\ ]  ZU]HĞQLD  U R G]LDáDOQRĞFL
XEH]SLHF]HQLRZHMLUHDVHNXUDF\MQHM 


&RMHVWSU]HGPLRWHPXEH]SLHF]HQLD"
&]HJRQLHREHMPXMHXEH]SLHF]HQLH"
  8EH]SLHF]HQLH REHMPXMH RGSRZLHG]LDOQRĞü
F\ZLOQą NDĪGHM RVRE\ NWyUD NLHUXMąF SRMD]GHP
PHFKDQLF]Q\P
Z
RNUHVLH
WUZDQLD
RGSRZLHG]LDOQRĞFL
XEH]SLHF]HQLRZHM
Z\U]ąG]LáD V]NRGĊ Z ]ZLą]NX ] UXFKHP WHJR
SRMD]GX
 2GSRZLHG]LDOQRĞü
]DNáDGX
XEH]SLHF]HĔ
RJUDQLF]RQD MHVW GR VXP\ JZDUDQF\MQHM
Z\QRV]ąFHMUyZQRZDUWRĞü
-   HXUR  Z SU]\SDGNX V]NyG QD
RVRELH  Z RGQLHVLHQLX GR MHGQHJR
]GDU]HQLD NWyUHJR VNXWNL Vą REMĊWH
XEH]SLHF]HQLHP EH] Z]JOĊGX QD OLF]EĊ
SRV]NRGRZDQ\FK
OXE
-    HXUR  Z SU]\SDGNX V]NyG Z
PLHQLX  Z RGQLHVLHQLX GR MHGQHJR
]GDU]HQLD NWyUHJR VNXWNL Vą REMĊWH
XEH]SLHF]HQLHP EH] Z]JOĊGX QD OLF]EĊ
SRV]NRGRZDQ\FK

=D V]NRG\ VSRZRGRZDQH Z SDĔVWZDFK
EĊGąF\FK V\JQDWDULXV]DPL 3RUR]XPLHQLD
:LHORVWURQQHJR SDĔVWZD F]áRQNRZVNLH 8QLL
(XURSHMVNLHM
SDĔVWZD
(XURSHMVNLHJR
3RUR]XPLHQLD R :ROQ\P +DQGOX ()7$ RUD]
$QGRUD L 6HUELD  ]DNáDG XEH]SLHF]HĔ
RGSRZLDGD GR Z\VRNRĞFL VXP\ JZDUDQF\MQHM
RNUHĞORQHMSU]HSLVDPLWHJRSDĔVWZDQLHQLĪV]HM
MHGQDNQLĪVXP\RNUHĞORQHMSRZ\ĪHM



 6]NyG SRZVWDá\FK SR]D RNUHVHP XEH]SLHF]HQLD OXE
SR]D]DNUHVHPWHU\WRULDOQ\PXEH]SLHF]HQLD
 :\U]ąG]HQLD V]NyG SU]H] SRVLDGDF]D SRMD]GX Z
MHJRPDMąWNXOXEQDMHJRRVRELH
 6]NyG SRZVWDá\FK Z SRMHĨG]LH REMĊW\P XPRZą
XEH]SLHF]HQLD
 6]NyGSROHJDMąF\FKQDXV]NRG]HQLX]QLV]F]HQLXOXE
XWUDFLH PLHQLD Z\U]ąG]RQ\FK SU]H] NLHUXMąFHJR
SRVLDGDF]RZLSRMD]GXPHFKDQLF]QHJR
 6]NyG Z\QLNá\FK Z SU]HZRĪRQ\FK ]D RSáDWą
áDGXQNDFK SU]HV\áNDFK OXE EDJDĪX FK\ED ĪH
RGSRZLHG]LDOQRĞü ]D SRZVWDáą V]NRGĊ SRQRVL
SRVLDGDF] LQQHJR SRMD]GX PHFKDQLF]QHJR QLĪ
SRMD]GSU]HZRĪąF\WHSU]HGPLRW\
 6]NyG SROHJDMąF\FK QD XWUDFLH JRWyZNL ELĪXWHULL
SDSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FK ZV]HONLHJR URG]DMX
GRNXPHQWyZ RUD] ]ELRUyZ ILODWHOLVW\F]Q\FK
QXPL]PDW\F]Q\FKLSRGREQ\FK
 6]NyG SROHJDMąF\FK QD ]DQLHF]\V]F]HQLX OXE
VNDĪHQLXĞURGRZLVND

3HáQDOLVWDMHVWRNUHĞORQDZ8VWDZLH

-DNLHVąRJUDQLF]HQLDRFKURQ\XEH]SLHF]HQLRZHM"



! =DNáDG XEH]SLHF]HĔ PRĪH GRFKRG]Lü ]ZURWX F]ĊĞFL
Z\SáDFRQHJR RGV]NRGRZDQLD OXE RJUDQLF]\ü
Z\SáDFDQH RGV]NRGRZDQLH MHĪHOL  RVRED REMĊWD
XEH]SLHF]HQLHP ] ZLQ\ XP\ĞOQHM OXE UDĪąFHJR
QLHGEDOVWZD QLH GRSHáQLá\ RERZLą]NyZ GRW\F]ąF\FK
SRVWĊSRZDQLX Z UD]LH V]NRG\ PLQ ]DSRELHĪHQLD
]ZLĊNV]HQLX VLĊ V]NRG\ D PLDáR WR ZSá\Z QD
XVWDOHQLHLVWQLHQLDOXE]DNUHVXLFKRGSRZLHG]LDOQRĞFL
F\ZLOQHMEąGĨWHĪQD]ZLĊNV]HQLHUR]PLDUyZV]NRG\
! =DNáDGRZL
XEH]SLHF]HĔ
SU]\VáXJXMH
SUDZR
GRFKRG]HQLD RG NLHUXMąFHJR SRMD]GHP ]ZURWX
Z\SáDFRQHJRRGV]NRGRZDQLDZSU]\SDGNDFKJG\
- .LHUXMąF\Z\U]ąG]LáV]NRGĊXP\ĞOQLHZVWDQLHSR
XĪ\FLX DONRKROX OXE Z VWDQLH QLHWU]HĨZRĞFL DOER
SR XĪ\FLX ĞURGNyZ RGXU]DMąF\FK VXEVWDQFML
SV\FKRWURSRZ\FK OXE ĞURGNyZ ]DVWĊSF]\FK Z
UR]XPLHQLX SU]HSLVyZ R SU]HFLZG]LDáDQLX
QDUNRPDQLL
- .LHUXMąF\ZV]HGáZSRVLDGDQLHSRMD]GXZVNXWHN
SRSHáQLHQLDSU]HVWĊSVWZD









- .LHUXMąF\ QLH SRVLDGDá Z\PDJDQ\FK XSUDZQLHĔ
GR NLHURZDQLD SRMD]GHP PHFKDQLF]Q\P ]
Z\MąWNLHPSU]\SDGNyZJG\FKRG]LáRRUDWRZDQLH
Ī\FLD OXG]NLHJR OXE PLHQLD DOER R SRĞFLJ ]D
RVREąSRGMĊW\EH]SRĞUHGQLRSRSRSHáQLHQLXSU]H]
QLąSU]HVWĊSVWZD
- .LHUXMąF\]ELHJá]PLHMVFD]GDU]HQLD
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*G]LHRERZLą]XMHXEH]SLHF]HQLH"
 8EH]SLHF]HQLH2&REHMPXMH]GDU]HQLDSRZVWDáHQDWHU\WRULXP5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
 8EH]SLHF]HQLH2&REHMPXMHQD]DVDG]LHZ]DMHPQRĞFLUyZQLHĪ]GDU]HQLDSRZVWDáHQDWHU\WRULDFKSDĔVWZNWyU\FK
ELXUD QDURGRZH Vą V\JQDWDULXV]DPL 3RUR]XPLHQLD :LHORVWURQQHJR SDĔVWZD F]áRQNRZVNLH 8QLL (XURSHMVNLHM
SDĔVWZD(XURSHMVNLHJR3RUR]XPLHQLDR:ROQ\P+DQGOX()7$RUD]$QGRUĊL6HUELĊ 

&RQDOHĪ\GRRERZLą]NyZ8EH]SLHF]RQHJR"










2ERZLą]NLQDSRF]ąWNXXPRZ\
- 3RGDQLHZV]\VWNLFKGDQ\FKLRNROLF]QRĞFLRNWyU\FKSRGDQLHSURVL]DNáDGXEH]SLHF]HĔSU]\]DZDUFLXXPRZ\

2ERZLą]NLZWUDNFLHWUZDQLDXPRZ\
- 3RLQIRUPRZDQLH]DNáDGXXEH]SLHF]HĔRZV]\VWNLFK]PLDQDFKGDQ\FKRNWyUHS\WDQRSU]HG]DZDUFLHPXPRZ\
- :SU]\SDGNXSU]HQLHVLHQLDSUDZDZáDVQRĞFLSRMD]GXSRVLDGDF]SRMD]GX ]E\ZFD ]RERZLą]DQ\MHVWZFLąJXGQL
SRLQIRUPRZDüRW\PQDSLĞPLH]DNáDGXEH]SLHF]HĔSRGDMąFUyZQRF]HĞQLHGDQHQRZHJRSRVLDGDF]DSRMD]GX

2ERZLą]NLZSU]\SDGNX]JáRV]HQLDURV]F]HQLD
- :SU]\SDGNX ]DLVWQLHQLD ]GDU]HQLD REMĊWHJR XEH]SLHF]HQLHP RVRED XF]HVWQLF]ąFD Z ]GDU]HQLX MHVW RERZLą]DQD
GRSU]HGVLĊZ]LĊFLDZV]\VWNLFKĞURGNyZ ZFHOX]DSHZQLHQLD EH]SLHF]HĔVWZDZPLHMVFX]GDU]HQLDVWDUDQLDVLĊR
]áDJRG]HQLH VNXWNyZ ]GDU]HQLD RUD] ]DSHZQLHQLD SRPRF\ OHNDUVNLHM SRV]NRGRZDQ\P MDN UyZQLHĪ Z PLDUĊ
PRĪOLZRĞFL ]DEH]SLHF]HQLD PLHQLD RVyE SRV]NRGRZDQ\FK D WDNĪH GR  ]DSRELHĪHQLD ]ZLĊNV]HQLD VLĊ V]NRG\ Z
PLDUĊPRĪOLZRĞFL RUD]GRQLH]ZáRF]QHJRSRZLDGRPLHQLD3ROLFMLR]GDU]HQLX MHĪHOLVąRILDU\ZOXG]LDFKDOERMHVW
SRGHMU]HQLHSRSHáQLHQLDSU]HVWĊSVWZD 
- : SU]\SDGNX ]DLVWQLHQLD ]GDU]HQLD REMĊWHJR XEH]SLHF]HQLHP QDOHĪ\ XG]LHOLü SR]RVWDá\P XF]HVWQLNRP ]GDU]HQLD
QLH]EĊGQ\FKLQIRUPDFMLNRQLHF]Q\FKGRLGHQW\ILNDFML]DNáDGXXEH]SLHF]HĔáąF]QLH]SRGDQLHPGDQ\FKGRW\F]ąF\FK
]DZDUWHMXPRZ\XEH]SLHF]HQLDDWDNĪHQLH]ZáRF]QLHSRZLDGRPLüR]GDU]HQLX]DNáDGXEH]SLHF]HĔXG]LHODMąFPX
QLH]EĊGQ\FKZ\MDĞQLHĔLSU]HND]XMąFSRVLDGDQHLQIRUPDFMH
- 1LH]ZáRF]QH SRZLDGRPLHQLH R ]GDU]HQLX ]DNáDGX XEH]SLHF]HĔ XG]LHODMąF PX QLH]EĊGQ\FK Z\MDĞQLHĔ L
SU]HND]XMąFSRVLDGDQHLQIRUPDFMHRUD]ZVSyáG]LDáDQLH]]DNáDGHPXEH]SLHF]HĔZ]DNUHVLHXVWDOHQLDRNROLF]QRĞFL
]GDU]HĔXEH]SLHF]HQLRZ\FK
- :V]\VWNLHRERZLą]NLVąRNUHĞORQHZ8VWDZLH

-DNLNLHG\QDOHĪ\RSáDFDüVNáDGNL"
6NáDGND MHVW SáDWQD MHGQRUD]RZR SU]HOHZHP OXE JRWyZNą 7HUPLQ SáDWQRĞFL RUD] VSRVyE SáDWQRĞFL Vą RNUHĞORQH Z
GRNXPHQFLHXEH]SLHF]HQLD SROLVD 

.LHG\UR]SRF]\QDVLĊLNRĔF]\RFKURQDXEH]SLHF]HQLRZD"
8PRZD XEH]SLHF]HQLD ]DZLHUDQD MHVW QD  PLHVLĊF\   2GSRZLHG]LDOQRĞü ]DNáDGX XEH]SLHF]HĔ WUZD SU]H] RNUHV
ZVND]DQ\ZXPRZLHLNRĔF]\VLĊ]XSá\ZHPRVWDWQLHJRGQLDWHJRRNUHVX RNUHĞORQ\FKQDGRNXPHQFLHXEH]SLHF]HQLD 
] ]DVWU]HĪHQLHP Z\MąWNyZ RNUHĞORQ\FK Z 8VWDZLH $UW   ZĞUyG NWyU\FK Vą PLQ Z\UHMHVWURZDQLH SRMD]GX
XGRNXPHQWRZDQLDWUZDáHML]XSHáQHMXWUDW\SRVLDGDQLDSRMD]GXGHPRQWDĪSRMD]GX]DUHMHVWURZDQLHSRMD]GX ]DJUDQLFą
RGVWąSLHQLHRGXPRZ\

:V]\VWNLHSU]\SDGNLZF]HĞQLHMV]HJRUR]ZLą]DQLDXPRZ\VąRNUHĞORQHZ8VWDZLH

-DNUR]ZLą]DüXPRZĊ"
- -HĪHOL XPRZD ]DZLHUDQD E\áD SU]HG ]DUHMHVWURZDQLHP SRMD]GX Z 3ROVFH D Z WHUPLQLH  GQL RG GQLD ]DZDUFLD
XPRZ\SRMD]GQLH]RVWDá]DUHMHVWURZDQ\NDĪGD]HVWURQPRĪHRGVWąSLüRGXPRZ\
- -HĪHOLSRVLDGDF]SRMD]GXPHFKDQLF]QHJRZW\PVDP\PF]DVLHMHVWXEH]SLHF]RQ\ ZGZyFKOXEZLĊFHM]DNáDGDFK
XEH]SLHF]HĔSU]\F]\PMHGQD]XPyZ]RVWDáD]DZDUWDZWU\ELHDUWXVW8VWDZ\ W]ZZ]QRZLHQLH XPRZDWD
PRĪH]RVWDüSU]H]QLHJRZ\SRZLHG]LDQDQDSLĞPLH
- :SU]\SDGNXXPRZ\]DZLHUDQHMQDRGOHJáRĞüXEH]SLHF]DMąF\PDSUDZRRGVWąSLHQLDRGXPRZ\XEH]SLHF]HQLDZ
WHUPLQLH  GQL RG GQLD SRLQIRUPRZDQLD JR R ]DZDUFLX XPRZ\ OXE RG GQLD SRWZLHUG]HQLD LQIRUPDFML GRW\F]ąF\FK
]DZDUWHM XPRZ\ XEH]SLHF]HQLD SU]H] XEH]SLHF]\FLHOD MHĪHOL MHVW WR WHUPLQ SyĨQLHMV]\ 7HUPLQ XZDĪD VLĊ ]D
]DFKRZDQ\MHĪHOLSU]HGMHJRXSá\ZHPRĞZLDGF]HQLH]RVWDáRZ\VáDQH
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Ubezpieczający:
Ubezpieczony:

osoba zawierająca umowę ubezpieczenia – posiadacz pojazdu mechanicznego
posiadacz pojazdu, kierowca oraz poszkodowani w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu
ubezpieczeń

Koszty związane z umową
1. Składka ubezpieczeniowa jest jedynym kosztem związanym z
zawarciem umowy ubezpieczenia
2. Dla nowych umów wysokość składki ubezpieczeniowej, płatnej
jednorazowo, obliczana jest według taryfy obowiązującej w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia, indywidualnie dla każdego
Ubezpieczającego.
W przypadku zawarcia umowy na kolejnych 12 miesięcy,
wysokość składki obliczana jest według taryfy obowiązującej w
dniu wysłania informacji, o której mowa w art. 28 ust. 1 b
Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: Ustawa
o ubezpieczeniach obowiązkowych) . Składka obliczana jest dla
płatności jednorazowej.
W przypadku zawarcia nowej umowy, składka może być płatna
przelewem
lub
gotówką
–
zgodnie
z
dyspozycją
Ubezpieczającego , w terminie wskazanym w Polisie
(maksymalnie 7 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia
dla zawartej umowy).
W przypadku wznowienia umowy w ramach art. 28 ust. 1.
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych– w terminie
wskazanym w wysłanej informacji o ubezpieczeniu na kolejny
okres ubezpieczenia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, Towarzystwu należy się
składka za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Rezygnacja z umowy ubezpieczenia nie wiąże się z dodatkowymi
opłatami.
4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem
okresu, na który została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje

zwrot
składki
ubezpieczeniowej.

za

okres

niewykorzystanej

ochrony

Okres ubezpieczenia
Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień
przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie
powiadomi Towarzystwa o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została
zawarta następna umowa na kolejnych 12 miesięcy.
Umowa nie wznowi się zgodnie ze zdaniem powyżej, jeżeli:

nie została opłacona w całości określona w umowie składka za
mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia
zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych albo

w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia
postępowania upadłościowego, w przypadku, o którym mowa w
art. 98 ust. 2. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
Przypadki rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych są określone w artykule 33 Ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003
roku i są one następujące:
Art. 33. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych ulega rozwiązaniu:
1) z upływem okresu, na który została zawarta;
2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
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3)

z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w
art. 29 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (brak
rejestracji w Polsce w terminie 30 dni od daty ubezpieczenia
pojazdu, który był ubezpieczony jeszcze przed jego rejestracją)
4) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych (rozwiązanie umowy z
końcem okresu ubezpieczenia w razie nabycia pojazdu albo z
datą wypowiedzenia umowy – jeżeli nabywca wypowiedział
umowę ubezpieczenia);
5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty
posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach
niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art.
79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu
ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.4));
7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;
8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w
trybie określonym w art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta;
9) z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust.
1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, albo
równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
10) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (wypowiedzenie
umowy wznowionej automatycznie – w przypadku zawarcia
drugiej umowy OC) .

Skutki rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej
W przypadku braku chęci kontynuacji umowy lub w razie odstąpienia
od umowy, należy dopełnić obowiązku zawarcia umowy w innym
Towarzystwie ubezpieczeń, tak aby zachować ciągłość ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Brak zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, naraża posiadacza
pojazdu na finansowe i prawne skutki odpowiedzialności za
wyrządzone danym pojazdem szkody. Ponadto, w związku z brakiem
polisy OC może zostać nałożona kara przez Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjnych, wysokość kary jest zależna od rodzaju
pojazdu oraz okresu pozostawania pojazdu bez ochrony
ubezpieczeniowej i wynosi maksymalnie:
 samochody
osobowe
–
równowartość
2krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy –
równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za
pracę,
 pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego:
Zgłoszenia szkody można dokonać następująco:

Pod numerem telefonu 22 444 44 57

Na formularzu dostępnym w oddziale PKO Banku
Polskiego SA

Na formularzy zgłoszenia szkody na stronie internetowej
www.link4.pl
W razie stłuczki zgłoś szkodę niezwłocznie najlepiej z miejsca
zdarzenia lub w ciągu kolejnych 24 godzin.
Zgłaszając szkodę samochodową najlepiej będzie, jeśli zastosujesz się
do poniższych wskazówek:

Zadzwoń pod 22 444 44 57 jeszcze z miejsca zdarzenia.

Podaj imię, nazwisko i numer rejestracyjny pojazdu.
Konsultant zarejestruje szkodę i doradzi optymalną ścieżkę
likwidacji
Jeśli jesteś uczestnikiem stłuczki samochodowej i nie możesz
zadzwonić z miejsca zdarzenia, zgłoś zdarzenie w ciągu kolejnych 24
godzin. W takim przypadku Twoje oświadczenie musi zawierać:

Imię i nazwisko (ew. nazwę firmy) i adres właściciela
pojazdu; imię i nazwisko kierującego pojazdem oraz serię i
numer jego prawa jazdy.

Nazwę ubezpieczyciela sprawcy wypadku, wraz z serią i
numerem polisy OC.

Dane pojazdów: markę, model i nr rejestracyjny.

Dane o szkodzie: datę, godzinę oraz miejsce wystąpienia
szkody; opis okoliczności powstania szkody; szkic
sytuacyjny miejsca zdarzenia, opis uszkodzeń w pojazdach.



Dane świadków: imiona, nazwiska, adresy i telefony
kontaktowe.

W
razie
zaistnienia
zdarzenia
objętego
ubezpieczeniem
obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, osoba
uczestnicząca w nim jest obowiązana do
niezwłocznego
powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu
niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje
Zasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji, skarg i
zażaleń:
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony i uprawniony z umowy
ubezpieczenia, a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej,
mają prawo do wniesienia reklamacji do Ubezpieczyciela (przez
reklamację rozumie się także skargi i zażalenia). Reklamacja
może być złożona:
1) w formie pisemnej (doręczona osobiście albo przesyłką
pocztową na adres Ubezpieczyciela: ul. Postępu 15, 02-676
Warszawa),
2) ustnie (telefonicznie pod numerem 22 444 44 44 albo
osobiście do protokołu podczas wizyty u Ubezpieczyciela),
3) w
formie
elektronicznej
za
pomocą
formularza
reklamacyjnego znajdującego się w serwisie internetowym
Ubezpieczyciela (www.link4.pl).
2. Reklamacja
może
być
także
złożona
agentowi
ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu lub na rzecz
Ubezpieczyciela.
3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i
przyspieszy
rzetelne
rozpatrzenie
reklamacji
przez
Ubezpieczyciela.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela 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
Ubezpieczyciel 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.
5. Ubezpieczyciel powiadamia o rozpatrzeniu reklamacji w formie
pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową lub na innym
trwałym nośniku, z tym zastrzeżeniem, że na wniosek osoby
występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana jest za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Ubezpieczający, Ubezpieczony i uprawniony z umowy
ubezpieczenia
będący
osobą
fizyczną
w
przypadku
nieuwzględnienia jego roszczeń w trybie reklamacyjnym może
zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o podjęcie
czynności jak i pozasądowe rozwiązanie sporu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym.
7. Szczegółowy regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
dostępny jest w serwisie internetowym Ubezpieczyciela
(www.link4.pl).
8. Jednocześnie Klientowi Agenta Ubezpieczeniowego przysługuje
prawo do wniesienia reklamacji, w zakresie niezwiązanym z
udzielaną
ochroną
ubezpieczeniową,
do
Agenta
Ubezpieczeniowego oferującego lub przyjmującego wniosek. W
takim przypadku zasady oraz terminy przyjmowania tego rodzaju
reklamacji jak również zasady i terminy odpowiedzi na nie są
tożsame z warunkami dotyczącymi zasad składania reklamacji
do Link4 TU S.A., opisanymi powyżej, z wyłączeniem miejsca
oraz nr telefonu, na który należy je złożyć. W przypadku Agenta
Ubezpieczeniowego oferującego lub przyjmującego wniosek jest
to odpowiednio:
- dowolna jednostka agenta ubezpieczeniowego obsługująca
Klientów
- telefonicznie na numer: 800 302 302 lub +48 81 535 60 60
Podmiot uprawniony do otrzymania odszkodowania:
Poszkodowany lub osoba upoważniona pisemnie przez
Poszkodowanego lub uprawniony z umowy ubezpieczenia.
Dodatkowe informacje
Wypłaty
Świadczeń
podlegają
przepisom
regulującym
opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w
momencie dokonywania wypłat.

2

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE
DANYCH OSOBOWYCH
dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, analityka pozwalająca
m.in. na optymalizację naszych produktów oraz procesów
czy marketing produktów własnych. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora może
obejmować także profilowanie w celu dostosowania przesyłanych przez LINK4 treści marketingowych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4
TU S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. W
LINK4 wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych,
z którym można się skontaktować przez email daneosobowe@
link4.pl lub pisemnie na adres siedziby LINK4. Możesz się z
nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przed akceptacją oferty ubezpieczenia w celu:
•

•

•
•

•

przygotowania i przedstawienia oferty, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych
do przygotowania i przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie potencjalnego Ubezpieczającego
przed zawarciem umowy),
oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem
umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz
przepisy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
analityki pozwalającej m.in. na optymalizację naszych produktów oraz procesów – podstawą prawną jest prawnie
uzasadniony cel administratora,
rozpatrzenia reklamacji oraz innych wniosków kierowanych do LINK4 – podstawą prawną przetwarzania jest
w zależności od sytuacji, obowiązek prawny lub prawnie
uzasadniony cel administratora,
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przedstawianych treści marketingowych – jeżeli
wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych w przypadku nieposiadania ubezpieczenia w LINK4, tj. niezawarcia umowy ubezpieczenia,
zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.

Po akceptacji oferty ubezpieczenia w celu:
•
•

•

•

•

zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia,
realizacji innych czynności określonych w przepisach
ubezpieczeniowych (tj. kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych czy ustawa o dystrybucji
ubezpieczeń), rachunkowych czy podatkowych,
rozpatrzenia reklamacji oraz innych wniosków kierowanych do LINK4 - podstawą prawną przetwarzania jest w
zależności od sytuacji obowiązek prawny lub prawnie uzasadniony cel administratora,
przedstawienia informacji o ubezpieczeniu na kolejny
okres ubezpieczenia w celu zapewnienia jego ciągłości,
co w zależności od rodzaju ubezpieczenia, wynika z przepisów prawa lub stanowi działanie w uzasadnionym celu
administratora,
realizacji innych swoich prawnie usprawiedliwionych celów takich jak obrona i dochodzenie roszczeń, windykacja,
zapewnianie wysokiej jakości obsługi Klientów, reasekuracja ryzyk, ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

W związku ze szkodą w celu:
•

•

•

przeprowadzenia procesu likwidacji szkody w tym rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na podstawie umowy i przepisów ubezpieczeniowych,
oraz w celach bezpośrednio z tym procesem związanych
jak np. rozpatrywanie reklamacji czy dochodzenie roszczeń regresowych,
realizacji innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych,
realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych celów takich
jak windykacja, analityka pozwalająca m.in. na optymalizację naszych produktów oraz procesów, badanie satysfakcji czy przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych
odszkodowań lub świadczeń, w związku z którymi Twoje
dane mogą podlegać profilowaniu przez LINK4 przy wykorzystaniu dostępnych informacji w tym m.in. o poprzednich szkodach.

Obowiązek podania danych i źródło ich pozyskania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli przedstawić Ci oferty zawarcia umowy ubezpieczenia ani
zawrzeć takiej umowy. Jeżeli inna osoba występująca w roli
Ubezpieczającego wyliczyła ofertę ubezpieczenia i ewentualnie zawarła umowę obejmującą Ciebie ochroną ubezpieczeniową, źródłem pozyskania Twoich danych jest osoba Ubezpieczającego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do
likwidacji szkody i wynika
z obowiązków nałożonych na ubezpieczycieli przez przepisy
prawa ubezpieczeniowego. W zakresie informacji o zdarzeniach powodujących szkodę, możemy pozyskać dane także
od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest
dobrowolne.
Źródłem pozyskania Twoich danych mogą być również państwowe bazy danych takie jak np. Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
W sytuacji współpracy z innymi zakładami ubezpieczeń w
ramach np. Bezpośredniej Likwidacji Szkód czy przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej, LINK4 może pozyskiwać dane osobowe także od innych ubezpieczycieli.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe
możemy udostępniać:
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe, którym zle-

•

•
•

camy realizację czynności związanych z przetwarzaniem
Twoich danych, np. zleceniobiorcom czynności likwidacyjnych wykonywanych przez LINK4, agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT czy podmiotom prowadzącym windykację. Mogą one przetwarzać dane osobowe na
podstawie umowy z administratorem jedynie w zakresie i
celu, w jakich my je przetwarzamy,
podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, właściwym organom, instytucjom czy innym
zakładom ubezpieczeń,
reasekuratorowi, który może przetwarzać Twoje dane w
zakresie reasekuracji Twojej umowy ubezpieczenia lub realizacji świadczeń, które Ci przysługują,
PZU Zdrowie S.A. – jeżeli skorzystasz z oferty opieki medycznej PZU Zdrowie, Twoje dane osobowe oraz dane
osób, które zgłosisz do ubezpieczenia, zostaną przekazane do PZU Zdrowie S.A.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe
będziemy przechowywać przez okres trwania umowy a po jej
zakończeniu przez odpowiednie okresy przedawnienia wszelkich roszczeń. Standardowo okres przedawnienia roszczeń z
umowy ubezpieczenia wynosi 3 lata, zaś przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą
sądową wynosi 6 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. W
umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenia przedawniają się zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym po 10 lub 20 latach od zdarzenia wywołującego szkodę, a w przypadku szkód osobowych nie krócej niż
po 3 latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się
o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ponadto LINK4 zobowiązane jest przetwarzać Twoje dane do celów
księgowych i podatkowych przez okres wynikający z odpowiednich przepisów. Jeżeli nie zawrzesz umowy ubezpieczenia, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres udzielonej przez Ciebie zgody.

Profilowanie ubezpieczeniowe i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym
przede wszystkim obliczenie należnej składki odbywa się poprzez podstawienie Twoich danych osobowych do odpowiednich algorytmów i taryf. Tym samym decyzja o wysokości
składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych przez
system komputerowy. Ten sposób podejmowania decyzji
spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu
czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także
stopniem skomplikowania algorytmu służącego do wyliczenia
składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia i odbywa się na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Jakie prawa Ci przysługują
Możesz:
• żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
• sprostować swoje dane, jeżeli są nieprawidłowe,
• złożyć w LINK4 wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu - w określonych w przepisach przypadkach
przedstawimy taką informację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, które będziesz mógł przekazać innemu
administratorowi,
• żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych w przepisach przypadkach, gdy
nie mamy innej przesłanki do przetwarzania danych,
• złożyć sprzeciw - na warunkach opisanych w sekcji poniżej,
• wycofać zgodę - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania,
• uzyskać interwencję ludzką ze strony pracownika LINK4
do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki – w sytuacji gdy nie
zgadzasz się ofertą, która została przedstawiona w oparciu o zautomatyzowaną decyzję będącą wynikiem profilowania ubezpieczeniowego.
Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje
dane osobowe – możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym
w zakresie ochrony danych osobowych. Zachęcamy jednak do
uprzedniego kontaktu z wyznaczonym w LINK4 Inspektorem
Ochrony Danych w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i
udzielenia odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem
danych osobowych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, możesz w dowolnym
momencie zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich
danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż np. zawarcie i realizacja
umowy ubezpieczenia czy wypełnianie ciążących na LINK4
obowiązków prawnych. LINK4 uwzględni taki sprzeciw, o ile
nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania danych lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń.
Bez względu na powyższe zastrzeżenia, w każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
przez LINK4 Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania marketingowego.

