Ubezpieczenie ochrony prawnej
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Produkt: Ochrona prawna

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) ochrony prawnej
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie ochrony prawnej (dział II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa: 17)

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony interesów prawnych oraz dochodzenia roszczeń przez ubezpieczonego oraz pokrycie niezbędnych kosztów, poniesionych w tym celu.

Ochrona nie obejmuje m.in. kosztów ochrony prawnej:

Ubezpieczenie obejmuje następujące koszty ochrony
prawnej, które ubezpieczony poniósł lub będzie zobowiązany ponieść w celu obrony lub w związku z dochodzeniem swoich praw:
wynagrodzenie jednego adwokata ustanowionego
w sprawie,
koszty i opłaty sądowe, w tym koszty wynagrodzenia
biegłych,
koszty postępowania egzekucyjnego,
koszty postępowania sądu polubownego,
koszty postępowania administracyjnego,
koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym,
koszty dojazdu ubezpieczonego do sądów mających
siedzibę poza miejscowością zamieszkania ubezpieczonego, o ile stawiennictwo jest obowiązkowe,
a koszty te nie zostały zasądzone na rzecz ubezpieczonego w prawomocnym orzeczeniu sądu,
koszty sądowe poniesione przez stronę przeciwną, jeśli
ubezpieczony zgodnie z prawomocnym orzeczeniem
sądu jest zobowiązany do ich zwrotu lub pokrycia,
koszty niezbędnych czynności notarialnych.
Ubezpieczenie może być zawarte w następujących wariantach:
Ochrona prawna w życiu prywatnym,
Ochrona prawna związana z pojazdem,
Ochrona prawna związana z nieruchomością,
Ochrona prawna związana z działalnością gospodarczą,

jeżeli potrzeba ochrony prawnej spowodowana jest
zachowaniem ubezpieczonego po spożyciu alkoholu,
środków odurzających, lekarstw lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem,
wynikające z umów o pracę lub innych stosunków
prawnych odnoszących się do pełnienia funkcji
członków ustawowych organów osób prawnych,
obsługi prawnej, wykonywanej przez osoby niebędące adwokatami ani radcami prawnym,
w sprawach, gdzie ubezpieczony świadomie udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
informacji albo dostarczył sfałszowane lub wadliwe
pod względem formalno-prawnym dokumenty,
w sprawach, gdzie ubezpieczony świadomie zataił
informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na
sposób świadczenia pomocy prawnej albo przebieg
postępowania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA z tytułu kosztów ochrony prawnej powstałych ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, jakie zaszły w okresie ubezpieczenia,
niezależnie od liczby osób uprawnionych.
Dla każdego wariantu ubezpieczenia ustalana jest
odrębna suma ubezpieczenia.
W ramach sumy ubezpieczenia obowiązuje limit
na koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu
karnym.
W ubezpieczeniu porady prawnej zastosowanie
mają limity usług, do których ubezpieczony uprawniony jest w okresie ubezpieczenia.

Ochrona prawna związana z działalnością rolniczą,
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Ochrona prawna związana z wykonywaniem zawodu,
Ochrona prawna związana z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium Polski, Europy, nieeuropejskich państw basenu Morza Śródziemnego oraz na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
W razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony zobowiązany jest m.in.:
•

niezwłocznie powiadomić UNIQA o wypadku ubezpieczeniowym i okolicznościach jego zajścia,

•

przekazać wszelkie dokumenty, dotyczące tego zdarzenia oraz wskazać dowody na okoliczności uzasadniające wysokość
kosztów ochrony prawnej i celowość ich poniesienia,

•

uzgadniać z UNIQA w formie pisemnej rodzaj i zakres wszelkich czynności mogących powodować powstanie kosztów objętych ubezpieczeniem,

•

bez zbędnej zwłoki przekazywać UNIQA wszelkie rachunki, faktury, pokwitowania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje w przypadku m.in. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, upływu
okresu na jaki umowa została zawarta, upływu okresu wypowiedzenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po powstaniu szkody niezależnie od tego czy UNIQA wypłaciło odszkodowanie czy też
odmówiło jego wypłaty.
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