Ubezpieczenie Assistance Prawny

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Kraj rejestracji: Polska

Produkt: Ubezpieczenie Assistance Prawny

Data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Assistance Prawny zatwierdzonych uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nr 10/07/2018
z dnia 11.07.2018 r. (zwane dalej OWU) oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Dobrowolne ubezpieczenie majątkowe (udzielenie informacji prawnej); dział II grupa ustawowa 18 zgodnie z załącznikiem do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ubezpieczenie Assistance Prawny jest skierowane do klientów, którzy kupują
ubezpieczenie komunikacyjne.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja albo organizacja
i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji
prawnej związanej z wykonywaniem czynności życia
prywatnego (dla osób fizycznych) i problemu prawnego
z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (dla osób
prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą).
Ubezpieczony ma prawo do uzyskania w okresie ubezpieczenia
6 informacji prawnych.
Górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na jedno i wszystkie
zdarzenia stanowi suma ubezpieczenia wskazana na umowie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
pokrycia kosztów wynagrodzenia adwokata albo radcy
prawnego, kosztów sądowych, kosztów postępowania
administracyjnego i sądowo-administracyjnego

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczeniem nie są objęte:
informacje prawne dotyczące prowadzonej przez Ubezpieczonego
działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że ubezpieczenie
obejmuje problemy prawne z zakresu prawa ubezpieczeń
gospodarczych w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
informacje prawne dotyczące relacji Ubezpieczonego
z Ubezpieczającym lub Towarzystwem
informacje prawne wykraczające poza prawodawstwo polskie
lub Unii Europejskiej obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej
wyliczenia wysokości podatku oraz wypełnienia lub sprawdzenia
zeznań podatkowych
Pamiętaj – dodatkowe wyłączenia i ograniczenia
odpowiedzialności określone są w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
brak ograniczenia terytorialnego

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
•

podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Towarzystwo
zapytuje przed zawarciem umowy, jak również poinformować o każdej zmianie

Obowiązki w czasie trwania umowy:
•

zawiadomić Towarzystwo o wszelkich zmianach w zakresie, których Towarzystwo zapytywało przed zawarciem umowy

•

w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem - zawiadomić Towarzystwo dzwoniąc pod numer telefonu wskazany
na polisie

Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
•

udzielić Towarzystwu wyjaśnień w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i zakresu potrzebnej pomocy

•

nie powierzać innym osobom wykonania świadczeń objętych ubezpieczeniem, chyba że Towarzystwo nie przystąpi w przeciągu
2 godzin do spełnienia świadczeń

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Ubezpieczający opłaca składkę jednorazowo bądź ratalnie w dniu zawarcia umowy bądź w terminie wskazanym w polisie. Składka jest
płatna przelewem na konto bankowe lub gotówką.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Okres ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Ochrona kończy się z chwilą:
• upływu okresu ubezpieczenia
•

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w przypadkach określonych w umowie ubezpieczenia lub wynikających z przepisów prawa

•

z dniem utraty prawa własności pojazdu przez Ubezpieczonego, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę na przeniesienie praw z umowy
ubezpieczenia na osobę, na którą przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu
Jak rozwiązać umowę?

•

jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

•

w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczający
jest konsumentem, Ubezpieczający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ubezpieczenia składając na piśmie oświadczenie w
tym zakresie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji
określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się
za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane

•

Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w OWU lub umowie ubezpieczenia

