
Ubezpieczenie Szyby 24 
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:  
Szyby 24 

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie informacje dotyczące ubezpieczenia Szyby 24. Pełne informacje podawane przed 
zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Szyby 24 (OWU), zatwierdzonymi 
uchwałą Zarządu LINK4 TU S.A.  nr 52/2017  z dnia 16 maja 2017  r.  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Szyby 24 to ubezpieczenie szyb Twojego pojazdu obejmujące ich zniszczenie lub uszkodzenie - dział II grupa 3 według załącznika 

do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ubezpieczenie możesz zawrzeć jeśli pojazd ten jest ubezpieczony  

w LINK4 w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) lub Auto Casco (AC). 

 

 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 

 Ubezpieczamy szyby Twojego samochodu: 
czołową, boczne i tylną przed zniszczeniem  
w wyniku: 

 zderzenia pojazdu z innymi pojazdami, osobami, 
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z 
zewnątrz pojazdu 

 działania osób trzecich 
 pożaru, wybuchu lub działania czynnika 

termicznego lub chemicznego pochodzących z 
zewnątrz pojazdu 

 zatopienia 
 nagłego działania sił przyrody,  

np. huraganu, gradu 
 Nasza odpowiedzialność ograniczona jest do sumy 

ubezpieczenia 3 000 zł.  

 
 
 

 

 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 

 Uszkodzenia lub zniszczenia innych szyb pojazdu niż 
czołowa, boczne i tylna, w tym przede wszystkim okien 
dachowych (szyberdachów) oraz szklanych elementów 
pojazdu (szkieł reflektorów, świateł itp.) 

 Uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia na 
stałe związanych z szybami, np. uszczelki, listwy, folie 
antywłamaniowe, ogrzewanie, instalacja alarmowa 

 Uszkodzenia lub zniszczenia szyby posiadającej 
wcześniejsze uszkodzenia 

 Szkód, które powstaną podczas lub na skutek udziału 
pojazdu w wyścigach lub rajdach, a także konkursach lub 
próbach szybkościowych 

 Kosztów kalibracji kamer systemów wspomagania 
kierowcy 

 Kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej lub 
zniszczonej szyby jeśli naprawa lub wymiana odbędzie  
się bez porozumienia z nami lub w warsztacie 
niebędącym naszym przedstawicielem 
 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 
 
W przypadku wymiany szyby czołowej jesteś zobowiązany 
do zapłacenia naszemu przedstawicielowi wykonującemu 
wymianę równowartość udziału własnego w szkodzie czyli 
25% kosztu szyby i usługi. 
Jeśli Twoje auto ma ubezpieczenie Auto Casco w LINK4, 
przy wymianie szyby czołowej w ramach ubezpieczenia 
Szyby 24 nie ma udziału własnego. 
Ubezpieczenie Szyby 24 nie działa w każdej sytuacji. Istnieją 
pewne przypadki (wyłączenia), w których nie będziemy mogli 
wypłacić Ci odszkodowania. W szczególności nie wypłacimy 
odszkodowania gdy: 
! Szkoda zostanie przez Ciebie wyrządzona umyślnie lub 

na skutek rażącego niedbalstwa 
! Samochód będzie używany m.in. do nauki jazdy, jazd 

próbnych, odpłatnego wynajmu, odpłatnego przewozu 
ładunków  

! Samochód nie będzie mieć ważnej rejestracji lub 
ważnych badań technicznych, a stan techniczny 
ubezpieczonego samochodu będzie mieć wpływ na 
powstanie lub rozmiar szkody 

! Wszystkie wyłączenia i ograniczenia  ochrony 
ubezpieczeniowej opisane są w  OWU 



 

 

  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 

 Ubezpieczenie Szyby 24 obowiązuje w Polsce 

 

  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: 

 Powinieneś jak najszybciej poinformować nas o wszystkich zmianach danych 

Obowiązki w przypadku zgłoszenia szkody:  

 W przypadku wystąpienia szkody powinieneś poinformować nas o niej  w ciągu 7 dni. Uszkodzoną lub zniszczoną 

szybę/szyby zobowiązany jesteś naprawić we wskazanym przez nas warsztacie 

 

Wszystkie obowiązki wynikające z ochrony ubezpieczeniowej opisane są w  OWU. 

 

 

  Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składkę możesz zapłacić jednorazowo bądź w ratach w terminie ustalonym przy zawieraniu umowy 

 

  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Ciebie, ale nie wcześniej niż z dniem zapłaty składki 

lub jej pierwszej raty. Możemy się jednak umówić na późniejszy termin płatności niż dzień rozpoczęcia ubezpieczenia.  

W takim przypadku Twoje ubezpieczenie zacznie działać od wskazanego przez Ciebie dnia.  

 Umowę ubezpieczenia Szyby 24 zawierasz na 12 miesięcy. Po tym czasie umowa wygasa. 

 Jeśli chcesz przedłużyć ubezpieczenie, musisz zawrzeć kolejną umowę 

 W określonych przypadkach umowa ubezpieczenia może zakończyć się przed upływem 12 miesięcy, np. gdy samochód 

zostanie wyrejestrowany lub sprzedany. 

 

 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. 




