UBEZPIECZENIE INFORMACJI PRAWNEJ
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
zarejestrowana w Polsce („Allianz”), numer zezwolenia Ministra Finansów:
DU/1853/AU/AP/96 z dn. 14.11.1996 r. oraz DU/2167/AU/MO/97 z dn. 18.11.1997 r.

Produkt: Informacja Prawna

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty
ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia Informacja Prawna zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 185/2015 z dnia 1 grudnia
2015 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 2 grudnia 2015 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie obejmujące zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu (każdy uprawniony kierowca oraz
pasażer pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia Informacji Prawnej), w związku z zaistniałym wypadkiem ubezpieczeniowym w odniesieniu do ubezpieczonego pojazdu (Dział II, grupa 17 Załącznika do Ustawy z dn. 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczonemu przysługują świadczenia w zakresie:
✓ Zorganizowania i pokrycia kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji
prawnej, polegającej na dostępie do infolinii prawnej prowadzonej przez przedstawiciela Allianz, w ramach której Ubezpieczony będzie uprawniony do telefonicznej rozmowy z prawnikiem, który w oparciu o przedstawiony stan faktyczny
udzieli ustnej informacji prawnej. Warunkiem skorzystania przez
Ubezpieczonego z infolinii prawnej jest związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a:
1) z darzeniem komunikacyjnym, wywołującym odpowiedzialność karną albo
wykroczeniową Ubezpieczonego lub wywołującym odpowiedzialność
odszkodowawczą Ubezpieczonego na mocy przepisów prawa, i w którym
uczestniczy pojazd wymieniony w dokumencie ubezpieczenia,
2) zdarzeniem komunikacyjnym, powodującym odpowiedzialność odszkodowawczą osoby trzeciej względem Ubezpieczonego,
3) c ałkowitym lub częściowym przeniesieniem prawa własności pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia.

✗ Zdarzeń, które nie wywołują
u Ubezpieczonego konieczności skorzystania z informacji prawnej.

✓ Ubezpieczonemu przysługują świadczenia dodatkowe, dotyczące:
1) u
 dostępniania Ubezpieczonemu drogą elektroniczną wzorów umów cywilnoprawnych, bezpośrednio związanych z posiadaniem lub użytkowaniem
pojazdu mechanicznego,
2) udostępniania Ubezpieczonemu drogą elektroniczną aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
3) p
 rzesyłania informacji teleadresowych o jednostkach organizacyjnych sądów
powszechnych oraz prokuratury, a także informacji teleadresowych o adwokatach, radcach i notariuszach,
4) informacji o odmiennościach regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Świadczenia nie przysługują, jeżeli wypadek był
następstwem:
! aktywnego udziału Ubezpieczonego pojazdu
w zawodach i wyścigach;
! kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem
po zażyciu narkotyków lub innych środków
odurzających;
! kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem
w stanie nietrzeźwości,
! kierowania przez Ubezpieczonego pojazdem
bez wymaganych prawem uprawnień lub
w przypadku czasowego lub stałego zatrzymania wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdem;
! winy umyślnej Ubezpieczonego;

Limity oraz suma ubezpieczenia nie zostały określone. Świadczenie przysługuje
Ubezpieczonemu każdorazowo po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz
po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015,
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
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✓ Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
– podanie do wiadomości Allianz wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem
umowy w innych pismach.
Obowiązki w czasie trwania umowy:
– zgłaszanie wszelkich zmian okoliczności, o których mowa powyżej.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– niezwłocznie zgłoszenie telefonicznie lub telefaksem prośby o pomoc do polskojęzycznej centrali przedstawiciela Allianz (połączenia telefoniczne można wykonywać na koszt przedstawiciela Allianz),
– na żądanie przedstawiciela Allianz przedstawienie polisy Informacja Prawna oraz innych dokumentów, jeżeli są one niezbędne w ocenie
przedstawiciela Allianz do prawidłowego rozstrzygnięcia przedstawionego problemu,
– zapobieganie w miarę możliwości zwiększeniu się szkody i ograniczenie konsekwencji zdarzenia.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– O ile nie umówiono się inaczej, składka płatna jest jednorazowo lub w 2 ratach, w walucie złoty polski. Składka płatna jest gotówką lub przelewem na rachunek bankowy. Zasady i termin opłacania składki określone są w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia podanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek ochrony, nie wcześniej jednak niż
od dnia następującego po opłaceniu składki lub jej odpowiedniej raty.
– Umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta, z dniem zbycia pojazdu przez
Ubezpieczonego lub z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
– Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie
30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
– Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, którą konsument zawarł na odległość:
	Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na odległość, np. przez internet, telefon albo korespondencyjnie. Jeśli tak zrobił i jednocześnie jest konsumentem, wtedy może odstąpić od umowy ubezpieczenia. Konsument może to zrobić, jeśli w terminie:
• 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub
• 30 dni od dnia potwierdzenia na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach
konsumenta
– jeżeli jest to termin późniejszy
	złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin, który wskazujemy powyżej, wystarczy, że konsument, który jest
ubezpieczającym, wyśle oświadczenie o odstąpieniu w tym terminie.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze
stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

