Ubezpieczenie Zielona Karta (ZK)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

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:
Zielona Karta

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia Zielona Karta. Pełne informacje podawane przed
zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Ruchu
Zagranicznym Zielona Karta (OWU), zatwierdzonymi uchwałą Zarządu LINK4 TU S.A. nr 52/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Zielona Karta to rozszerzenie terytorialne ochrony ubezpieczeniowej do polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o kraje
systemu Zielonej Karty - dział II Grupa 10 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Ubezpieczenie możesz zawrzeć jeżeli posiadasz ubezpieczenie OC pojazdu w LINK4..

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?






Ubezpieczeniem obejmujemy odpowiedzialność
cywilną posiadacza i kierującego pojazdem za
szkody które zostaną wyrządzone w związku z
ruchem tego pojazdu poza Polską, w krajach
należących do Systemu Zielonej Karty
Wysokość sumy gwarancyjnej ustalamy zgodnie
z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych:
- 5 000 000 euro - w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki
są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych
- 1 000 000 euro - w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki
są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych
Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami
obowiązującymi w kraju zdarzenia jest niższa od
sumy
gwarancyjnej
ustalonej
w
umowie
ubezpieczenia
pokrywamy
zobowiązanie
w granicach sumy gwarancyjnej określonej
w umowie ubezpieczenia

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?






Szkód, które zostaną wyrządzone w Polsce
Szkód, które powstaną w krajach które nie należą
do systemu Zielonej Karty
Szkód, które powstaną poza okresem ubezpieczenia
Nie pokryjemy kosztów
ustanowienia obrońcy
w postępowaniu karnym jeżeli prowadzone będzie
przeciwko właścicielowi lub kierującemu pojazdem
wskazanym w polisie, a także kosztów kar pieniężnych,
grzywien, nawiązek, a także jakichkolwiek innych
płatności które zostaną nałożone na właściciela lub
kierującego
pojazdem
wskazanym
w
polisie

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
!

!

!

Nie pokryjemy kosztów zastępstwa procesowego
właściciela lub kierującego pojazdem wskazanym
w polisie, jeżeli ustanowione zostaną w postępowaniu
cywilnym bez naszej zgody
Właściciel lub kierujący pojazdem wskazanym w polisie
nie może bez naszej zgody podejmować zobowiązań
w stosunku do osób zgłaszających roszczenia, ani też
składać
żadnych
oświadczeń
o
przyjęciu
odpowiedzialności za zdarzenie
Wszystkie wyłączenia i ograniczenia
ochrony
ubezpieczeniowej opisane są w OWU

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Czarnogóra,
Tunezja, Turcja, Ukraina

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
 Przy zawarciu umowy zobowiązany jesteś do podania nam wszystkich danych określonych w OWU i okoliczności,
o których podanie prosimy
Obowiązki w trakcie trwania umowy:
 W trakcie trwania umowy jesteś zobowiązany do niezwłocznego informowania LINK4 o wszystkich zmianach danych
 Kierujący pojazdem wskazanym w polisie w czasie pobytu za granicą ma obowiązek posiadać Zieloną Kartę wystawioną
przez LINK4 i okazywać ją na każde żądanie organów kontrolnych
Obowiązki w przypadku zgłoszenia szkody:
 W razie wypadku, osoba kierująca pojazdem mechanicznym ma obowiązek:

zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym, jak
również zabezpieczyć ich mienie

zapobiec powiększaniu się szkody

zawiadomić policję jeśli są ofiary w ludziach lub popełniono przestępstwo

zebrać dowody pozwalające na ustalenie okoliczności wypadku oraz rodzaju i rozmiarów szkody

przekazać osobom poszkodowanym niezbędne informacje konieczne do identyfikacji LINK4 i podać dane dotyczące
umowy ubezpieczenia zawartej z LINK4

w przypadku zderzenia z innym pojazdem: zanotować dane dotyczące tego pojazdu, jego kierowcy oraz dane z
polisy OC (numer polisy, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń)uzyskać pisemne oświadczenie kierowcy tego pojazdu
lub protokół urzędowy, a jeśli to możliwe także pisemne oświadczenie świadków obecnych na miejscu

przedstawić dowody dotyczące zdarzenia i ułatwić nam ustalenie okoliczności i rozmiaru szkody

niezwłocznie i nie później niż w czasie 24 godzin od otrzymania informacji o powstaniu zdarzenia, powiadomić nas o
szkodzie i dostarczyć nam dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody
 W razie wystąpienia poszkodowanego z roszczeniem przeciwko właścicielowi lub kierującemu pojazdem wskazanym
w polisie, osoby te powinny niezwłocznie powiadomić nas o tym oraz udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie
wskazanej przez nas.
 Jeżeli przeciwko właścicielowi lub kierującemu pojazdem wskazanym w polisie wszczęte zostanie postępowanie karne
lub karnoadministracyjne, to mają oni obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o tym.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę możesz zapłacić jednorazowo w terminie ustalonym przy zawieraniu umowy

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty określonej w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż po spełnieniu się łącznie następujących warunków:

opłaceniu całości składki, chyba że w dokumencie ubezpieczenia wskazaliśmy późniejszy termin płatności składki

przekroczeniu przez samochód wskazany w polisie granicy kraju w którym Zielona Karta jest ważna
 Umowę ubezpieczenia zawierasz na wybrany przez Ciebie okres, ale nie może on być dłuższy niż okres ubezpieczenia
określony w umowie ubezpieczenia OC zawartej z nami. Po tym czasie umowa wygasa.
 Ochrona ubezpieczeniowa kończy się również z chwilą przekroczenia powrotnego przez kierującego ubezpieczonym
pojazdem granicy kraju w którym Zielona Karta była ważna.
 W określonych przypadkach umowa ubezpieczenia może zakończyć się przed upływem okresu ubezpieczenia, np. gdy
samochód zostanie wyrejestrowany lub sprzedany.
 Jeśli chcesz przedłużyć ubezpieczenie, musisz zawrzeć kolejną umowę.

Jak rozwiązać umowę?
W ciągu 30 dni od zawarcia umowy możesz z niej dobrowolnie zrezygnować. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy nie
poinformujemy Cię, jako konsumenta, o przysługującym Ci do tego prawie – termin 30 dni biegnie od dnia, w którym się
o nim dowiesz.
Po upływie tego czasu umowa może być rozwiązana tylko w przypadkach określonych w OWU, na przykład możesz
wypowiedzieć umowę jeżeli zażądamy zmiany wysokości składki.

