ODPOWIEDZIALNOŚĆ

UBEZPIECZENIE

CYWILNA

Suma ubezpieczenia nieruchomości
od zdarzeń losowych

Dwa warianty

– jeden dobry, drugi lepszy!

50 000
zł

Ubezpieczenie od kradzieży

Dodatkowo płatne

W cenie polisy

75 000
zł

100 000
zł

Sumy ubezpieczenia:
75 000
zł

100 000
zł

Do sumy ubezpieczenia

150 000
zł

300 000
zł

500 000
zł

10% sumy ubezpieczenia murów
i elementów stałych od wszelkiego
ryzyka, nie więcej jednak niż 50 000 zł

Od 15 000 do 50 000 zł

Od 5000 do 110 000 zł
Do 70% sumy ubezpieczenia mienia
ruchomego od wszelkiego ryzyka
(rabunek mienia poza miejscem
ubezpieczenia do 1000 zł)

Gotówka, przedmioty ze złota,
srebra, platyny; biżuteria

20% sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego

25% sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego

Mienie w pomieszczeniach
przynależnych

15% sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego

20% sumy ubezpieczenia
mienia ruchomego

W cenie polisy, do limitu 15% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego
lub mieszkania, nie więcej jednak niż 10 000 zł

OC w życiu prywatnym

Do 500 000 zł

Szkody „wężykowe”

W ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Szyby od stłuczenia

Od 1000 do 5000 zł

Mienie ruchome od przepięć

Od 1000 do 20 000 zł
Od 1000 do 20 000 zł

Przedmioty do prowadzenia
działalności gospodarczej

Od 1000 do 20 000 zł
Do 75 000 zł, budynek na stałe związany z gruntem, oddany do użytku

Assistance Domowy

W cenie polisy

Pomoc Prawna

W cenie polisy

Rozmrożenie produktów spożywczych

REKLAMA

Dwa warianty ubezpieczenia:

od wszystkiego i od konkretów!
OD WSZELKIEGO RYZYKA – ALL RISK
LINK4 ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące następstwem jakiegokolwiek
zdarzenia losowego (o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności LINK4 na mocy postanowień OWU).
OD RYZYK NAZWANYCH
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz od 23 zdarzeń losowych:

Do 50 000 zł

Przedmioty wartościowe

Dom letniskowy

NIERUCHOMOŚCI

Nie

Od 5000 do 90 000 zł
(rabunek mienia poza miejscem
ubezpieczenia do 1000 zł)

Pomoc
Prawna
Szkody
w wyniku powstania graffiti
50 000
zł

Tak

Mienie ruchome od kradzieży
z włamaniem lub rabunku
(w tym rabunek mienia osobistego
poza miejscem ubezpieczenia)

Koszty poszukiwania i usunięcia
przyczyny szkody objętej zakresem
ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE

Tak

Mienie ruchome
od zdarzeń losowych

WARIANT OPTYMALNY (OC w wariancie podstawowym + OC w życiu prywatnym)
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
■ odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego i domowników na terytorium
Europy;
■ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyniku używania dla własnych potrzeb
w celach rekreacyjnych:
• rowerów, hulajnóg i deskorolek (także rowerów, hulajnóg i deskorolek elektronicznych)
• wózków inwalidzkich
• małych jednostek pływających
• modeli latających (m.in. dronów do 5 kg);
■ amatorskiego i rekreacyjnego uprawiania sportu;
■ innych czynności prywatnych niezwiązanych z pracą zawodową Ubezpieczającego,
w tym z przebywaniem w miejscu pracy.
■ posiadaniem innego niż wskazanego w dokumencie ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania

30 000
zł

Jakiekolwiek zdarzenie losowe,
o ile nie zostało ono wyłączone
z odpowiedzialności LINK4

Stałe el. nieruchomości od kradzieży
z włamaniem lub rabunku

WAŻNE: LINK4 obejmuje również ochroną szkody zalaniowe wyrządzone osobom trzecim spowodowane
pęknięciem części składowych instalacji wodno-kanalizacyjnej niezależnie od winy Ubezpieczającego
i domowników (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka).

15 000
zł

23 zdarzenia losowe
(w tym wandalizm)

Stałe el. nieruchomości od zdarzeń
losowych

Sumy ubezpieczenia:
30 000
zł

Ubezpieczenia od zdarzeń losowych

Nieruchomość w budowie
i przebudowie

LINK4 odpowiada również za szkody:
■ powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych;
■ wyrządzone przez dzieci oraz inne osoby, za których czyny Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność
z mocy prawa;
■ powstałe na terenie nieruchomości, na którym znajduje się wskazany w dokumencie ubezpieczenia
dom jednorodzinny.

ALL RISK
Do 2 mln zł

Nieruchomość oddana do użytku

WARIANT PODSTAWOWY
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego i jego domowników za:
■ szkody osobowe
■ lub rzeczowe
wyrządzone osobom trzecim w związku z:
■ posiadaniem
■ lub używaniem
wskazanego w dokumencie ubezpieczenia:
■ domu
■ lub mieszkania.

15 000
zł

RYZYKA NAZWANE

Do 20 000 zł
Do 500 zł

■ pożar

■ pękanie mrozowe

■ lawina

■ uderzenie pioruna

■ zalanie

■ napór śniegu

■ przepięcie

■ zalanie przez osoby trzecie

■ dym i sadza

■ eksplozja

■ powódź

■ uderzenie pojazdu mechanicznego

■ implozja

■ deszcz nawalny

■ fala dźwiękowa

■ silny wiatr

■ trzęsienie ziemi

■ upadek drzew i masztów

■ grad

■ obsunięcie ziemi

■ wandalizm

■ uderzenie lub upadek
statku powietrznego

■ zapadanie ziemi

W przypadku rabunku ponosimy też odpowiedzialność za szkody polegające na wyłudzeniu mienia dokonane
na osobie:
■ małoletniej

■ nie w pełni sprawnej

■ w podeszłym wieku
(tzw. kradzież „na wnuczka”)

BUDOWLE:
■ chodniki

■ fontanny

■ podjazdy

■ oczka wodne

■ wybrukowane place

■ zadaszenia (wiaty)

■ ogrodzenia, bramy i furtki

■ altany

■ lampy ogrodowe

■ pomosty

■ studnie

■ pomieszczenia na śmieci

■ hydrofory

■ kolektory fotowoltaiczne lub słoneczne
zainstalowane obok domu jednorodzinnego

■ system drenażu i rozsączkowania
■ baseny ogrodowe

BUDYNKI GOSPODARCZE I POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE
W ramach ubezpieczenia murów i elementów stałych ubezpieczone są pralnie, suszarnie, garaże wolnostojące
oraz miejsca parkingowe.
SIŁOWNIKI I AUTOMATYKA BRAM
(od kradzieży)
PRZEDMIOTY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ
Ubezpieczenie obejmuje maszyny, urządzenia i narzędzia służące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie obejmuje to,

RZECZY OSOBISTE POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA (od rabunku)
Do kwoty 1000 zł LINK4 obejmuje ubezpieczeniem takie przedmioty, jak:

co się rusza i nie rusza!
DOM JEDNORODZINNY LUB MIESZKANIE ODDANE DO UŻYTKOWANIA
(wraz ze stałymi elementami)

DOM JEDNORODZINNY LUB MIESZKANIE W BUDOWIE ALBO PRZEBUDOWIE
(od zdarzeń losowych)

■ teczka lub torba

■ zegarki

■ portfel

■ papierośnice

■ etui na dokumenty

■ zapalniczki

■ dokumenty tożsamości

■ parasole

■ sprzęt fotograficzny i elektroniczny

■ telefony komórkowe

Dodatkowo ubezpieczyć można,

■ meble (w tym wbudowane)

■ koła i opony sezonowe

■ dywany, żyrandole i kinkiety

■ gotówka

■ sprzęt audiowizualny, fotograficzny,
elektroniczny i komputerowy

■ przedmioty ze srebra, złota lub platyny

■ urządzenia gospodarstwa domowego
(w tym przeznaczone pod zabudowę)

■ aparaty słuchowe

■ odzież i inne przedmioty osobistego użytku

■ ciśnieniomierze

■ rowery

■ sprzęt ogrodniczy (w tym kosiarki i odśnieżarki)

■ wózki inwalidzkie i sprzęt rehabilitacyjny

■ telefony komórkowe

■ wózki dziecięce

■ zapasy gospodarstwa domowego

■ biżuteria
■ pompy insulinowe i glukometry

STAŁE ELEMENTY:
■ okładziny podłóg i schodów

■ wewnętrzne okładziny ścian i sufitów

■ podwieszane sufity

■ punkty świetlne na stałe związane z podłożem

■ wewnętrzne powłoki malarskie

■ obudowy instalacji i grzejników

■ tynki wewnętrzne

■ stolarka drzwiowa i okienna wraz z oszkleniem

■ dzieła sztuki (obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby
i inne dzieła plastyczne)

■ wykonane ręcznie dywany i gobeliny

MIENIE RUCHOME OD PRZEPIĘCIA:
■ sprzęt audiowizualny

■ elektroniczny i komputerowy

■ fotograficzny

■ urządzenia gospodarstwa domowego

ASSISTANCE DOMOWY obejmujący m.in.:

różne rzeczy duże i małe!

MIENIE RUCHOME:

PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE:

■ transport do/z hotelu

■ wizytę lekarza

■ zakwaterowanie w hotelu do 200 zł za dobę
(nawet na 8 dób)

■ wizytę pielęgniarki w limicie do 400 zł
■ transport medyczny

■ pomoc specjalistów (np. ślusarz, hydraulik) za kwotę ■ dostawę leków i sprzętu
500 zł na jedno zdarzenie (3 razy w roku)
medyczno-rehabilitacyjnego

SZYBY OD STŁUCZENIA
Pęknięcie lub rozbicie szyb w okresie ubezpieczenia:
■ oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne znajdujące się
w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu

■ ceramiczne, szklane lub indukcyjne kuchenne
płyty grzewcze

■ oszklenia ścian i dachów

■ szklane elementy kabin prysznicowych

■ szklane przegrody ścienne oraz lustra

■ akwaria i terraria o pojemności powyżej 100 litrów

■ płyty szklane oraz lustra stanowiące część
składową mebli

■ szyby kominkowe

■ pokrycie kosztów materiałów i części zamiennych
wykorzystanych przy naprawie (do kwoty 250 zł
na interwencję specjalisty RTV, AGD lub PC)

■ od pożaru

■ silnego wiatru

■ uderzenia pioruna

■ zalania

■ eksplozji

■ deszczu nawalnego

■ implozji

■ dymu i sadzy

■ uderzenia lub upadku statku powietrznego

■ upadku drzew i masztów

■ naprawę roweru po wypadku (do kwoty 1200 zł)
■ naprawę sprzętu RTV/AGD (3 razy w roku)
i PC (2 razy w roku)

POMOC PRAWNA obejmuje:
■ przygotowanie opinii prawnej oraz opracowanie
pism i dokumentów – łącznie do 4 usług

DOMEK LETNISKOWY:

■ transport roweru po wypadku (do kwoty 1200 zł)

■ telefoniczną informację prawną – bez limitu

LINK4 ODPOWIADA ZA POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SZKODY NASTĘPUJĄCE KOSZTY:
■ akcji ratowniczej

■ składowania, do limitu 10% wysokości odszkodowania

■ uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
do limitu 10% wysokości odszkodowania

■ lokalu zastępczego ( do kwoty 15 000 zł)

■ transportu mienia, do limitu 10% wysokości
odszkodowania

■ poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody, do limitu
15% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego
lub mieszkania (nie więcej jednak niż 10 000 zł)

Szczegółowe informacje dotyczące produktu sprawdź w OWU na www.link4.pl.

