
 

 

ANTYGRUPY W PRODUKCIE DOM 

 

Poniżej znajdziesz informacje w jakich przypadkach nie możemy przedstawiać 

Klientowi oferty ubezpieczenia nieruchomości 

1. Nasze ubezpieczenie nie będzie przeznaczone dla Ciebie jeżeli będziesz chciał 

ubezpieczyć nieruchomość znajdującą się poza Polską 

2. Nasze ubezpieczenie nie będzie przeznaczone dla Ciebie jeżeli będziesz chciał 

ubezpieczyć następujące mienie: 

a) dom jednorodzinny / mieszkanie, które pod względem stanu technicznego nie 

spełnia zasad bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania 

b) dom jednorodzinny / mieszkanie wybudowane, przebudowane, użytkowane bez 

wymaganych pozwoleń lub z ich naruszeniem albo z naruszeniem przepisów 

prawa budowlanego lub przepisów przeciwpożarowych  

c) obiekt budowlany podlegający ubezpieczeniom obowiązkowym 

d) dom jednorodzinny / mieszkanie w całości lub w przeważającej części (powyżej 

50% powierzchni użytkowej) przeznaczone na działalność handlową, usługową, 

produkcyjną, magazynową 

e) tymczasowy obiekt budowlany, to jest obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: kioski, pokrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, barakowozy, obiekty kontenerowe, szklarnie, garaże metalowe 

f) obiekt przeznaczony do rozbiórki 

g) rowy, wykopy, kanały, przepusty, mosty, mola, nabrzeża 

h) stałe elementy i budowle o wartości artystycznej, lub historycznej 

i) mienie ruchome znajdujące się w pustostanach lub w obiektach przeznaczonych 

do rozbiórki 

j) przedmioty przyjęte w celu naprawy, wykonania usługi lub przetworzenia w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

3. Nasze ubezpieczenie nie będzie przeznaczone dla Ciebie, gdy dom jednorodzinny 

lub mieszkanie będzie niezamieszkałe przez okres dłuższy niż 90 dni 

4. Ubezpieczenie domu letniskowego nie może zostać zawarte za pośrednictwem 

serwisu internetowego. Jeżeli chciałbyś ubezpieczyć dom letniskowy, skontaktuj się 

bezpośrednio z nami lub a agentem działającym w naszym imieniu. Pamiętaj jednak, 

że nasze ubezpieczenie nie będzie przeznaczone dla Ciebie, jeżeli nie ubezpieczysz 

wcześniej w LINK4 domu lub mieszkania w którym mieszkasz na stałe. Nasze 

ubezpieczenie nie będzie również przeznaczone dla Ciebie, jeżeli dom letniskowy 

znajduje się na terenie pracowniczych i rodzinnych ogrodów działkowych 

 


