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Przedsiębiorstwo: LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
zarejestrowane w Polsce, działa na podstawie zezwolenia, wydanego 
przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej,  z dnia 28 listopada 
2002 r. 

 

 
Produkt:  
Ubezpieczenie Podróże 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia Podróże. Pełne informacje podawane przed 
zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróże (OWU),  zatwierdzonymi 
uchwałą Zarządu LINK4 T.U. S.A. nr 53/2020  z dnia 6 lipca 2020r. 

 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie Podróże to majątkowe, na które składa się ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu medycznego, związanych 
z Twoim nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym podczas podróży zagranicznej oraz ubezpieczenie 
Assistance – organizacja pomocy związanej z Twoim nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem (Dział II grupa 18 
według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) i – w formie rozszerzonej – m. in. ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w  życiu prywatnym (Dział II grupa 1 i 13 
według załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 
 

 

 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 Ubezpieczenie w formie podstawowej obejmuje 
koszty leczenia i transportu medycznego oraz usługi 
Assistance. 

 W formie rozszerzonej, za dodatkową składką 
możesz ubezpieczyć:  

 następstwa nieszczęśliwych wypadków które 
powstaną w trakcie podróży 

 odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym 
 bagaż podróżny 
 sprzęt sportowy 
 koszty odwołania uczestnictwa w imprezie 

turystycznej. 
 Ponosimy odpowiedzialność maksymalnie do 

wysokości sumy ubezpieczenia. To Ty ustalasz 
sumę ubezpieczenia kosztów leczenia i pozostałych 
zakresów. W OWU opisane są dodatkowe limity 
wypłacanych przez nas świadczeń. 

 
 
 

 

 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

 Szkód, które wystąpią poza okresem ubezpieczenia lub 
poza terytorium obowiązywania ubezpieczenia  

 Szkód, które powstaną w wyniku zdarzeń nie objętych 
zakresem ubezpieczenia 

 Kosztów leczenia które przekroczą zakres niezbędny do 
przywrócenia stanu zdrowia pozwalającego na Twój 
powrót do Polski 

 Kosztów leczenia i pomocy assistance, jeśli ze względów 
zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia przez 
Ciebie podróży zagranicznej 

 Kosztów leczenia i pomocy assistance, jeśli wynikną z 
chorób istniejących przed zawarciem ubezpieczenia 
(wyjątkiem jest sytuacja, gdy pogorszenie stanu zdrowia 
wynika z zaostrzenia choroby przewlekłej) 
 
 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 
Ubezpieczenie Podróże nie działa w każdej sytuacji. Istnieją 
pewne przypadki (wyłączenia), w których nie będziemy mogli 
wypłacić odszkodowania. W szczególności nie wypłacimy 
odszkodowania gdy: 
! szkoda powstanie w związku z popełnieniem lub 

usiłowaniem popełnienia przez Ciebie przestępstwa 
! szkoda powstanie w związku z przebywaniem przez 

Ciebie w miejscach z  ekstremalnymi warunkami 
klimatycznymi lub przyrodniczymi 

! szkoda powstanie w związku z wojną, działaniami 
wojennymi, konfliktami zbrojnymi 

! szkoda zostanie wyrządzona przez Ciebie umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa 

Jeżeli nie rozszerzysz ubezpieczenia o odpowiednie ryzyka 
dodatkowe, nie wypłacimy odszkodowania za szkody które 
wynikną z:  
! wykonywania pracy fizycznej 
! amatorskiego uprawiania sportów zimowych 
! amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka 
! Jeżeli nie rozszerzysz ubezpieczenia o ryzyko dodatkowe 

Choroby przewlekłe, to jeśli w trakcie podróży 
zagranicznej dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia 
ubezpieczonego w związku z zaostrzeniem choroby 
przewlekłej, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona 



do wysokości 20% sumy ubezpieczenia Kosztów 
Leczenia i Assistance  

 
Wszystkie wyłączenia i ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej opisane są w OWU. 
 

 

 

 

  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 
To gdzie obowiązuje ubezpieczenie zależy od wybranego przez Ciebie kierunku podróży:  

 jeżeli wybrałeś Polskę, ochroną objęte są zdarzenia powstałe w Polsce 

 jeżeli wybrałeś Europę, ochroną objęte są zdarzenia powstałe w Europie oraz krajach z basenu Morza Śródziemnego: 

Algieria, Egipt, Izrael (w tym Strefa Gazy), Liban, Libia, Maroko, Tunezja, a także Wyspy Kanaryjskie i Azory, z wyłączeniem 

Polski i kraju innego niż Polska, którego obywatelstwo posiadasz  

 jeżeli wybrałeś Świat, ochroną objęte są zdarzenia powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem Polski i kraju innego 

niż Polska, którego obywatelstwo posiadasz 

 

  Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

 

 Przy zawieraniu umowy jesteś zobowiązany do podania nam wszystkich danych i okoliczności, o których podanie prosimy 

 Powinieneś jak najszybciej poinformować nas o wszystkich zmianach danych.   

 W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży zagranicznej lub podróży krajowej, 

powinieneś jak najszybciej skontaktować się z Centrum Alarmowym i postępować zgodnie z otrzymanymi zaleceniami. 
 

  Jak i kiedy należy opłacać składki? 
 

Składkę należy zapłacić jednorazowo w terminie ustalonym przy zawieraniu umowy 
 

  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 Umowę ubezpieczenia zawierasz na okres od 1 do 60 dni.  

 Umowę na Europę lub Świat możesz zawrzeć nawet na 12 miesięcy.  

 Z upływem ostatniego dnia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w polisie, umowa wygasa. Możesz  przedłużyć umowę o 
48 godzin na zasadach i warunkach wskazanych w OWU. 

 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Ciebie, ale nie wcześniej niż z dniem zapłacenia 
składki lub jej pierwszej raty. Możemy się umówić na późniejszy termin płatności niż dzień rozpoczęcia ubezpieczenia. W 

takim przypadku Twoje ubezpieczenie obowiązuje od wskazanego przez Ciebie dnia.  

 Jeśli chcesz przedłużyć ubezpieczenie, musisz zawrzeć kolejną umowę. 
 

  Jak rozwiązać umowę? 

Możesz odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od zawarcia ubezpieczenia jeżeli:  
 zawarłeś umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy albo 
 jesteś konsumentem i zawarłeś umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość na okres 30 dni lub dłuższy. 
Po upływie tego czasu umowa może być rozwiązana tylko w przypadkach określonych w OWU, na przykład możesz 

wypowiedzieć umowę jeżeli zażądamy zmiany wysokości składki. 




