Ubezpieczenie
ochrony i asysty prawnej dla Leasingobiorców - pojazdy
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

Produkt:

Generali T.U. S.A.

Ochrona Prawna EFL

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na stronie generali.pl.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie ochrony i asysty prawnej dla Leasingobiorców – pojazdy (grupa 17) chroni Ubezpieczonego przed ryzykiem
prowadzenia sporów prawnych. Ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów związanych z prowadzeniem sporów prawnych oraz
umożliwia skorzystanie z usług prawnych oferowanych przez współpracującą z Ubezpieczycielem Kancelarią Prawną.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje Ubezpieczonemu i dotyczy spraw związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu zgłoszonego do
ubezpieczenia oraz spraw związanych ze zdarzeniami w ruchu drogowym:
✓ ochrona prawna i asysta prawna przysługuje:
1) w zakresie praw rzeczowych oraz umów,
2) przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych
3) w zakresie obrony w postępowaniu karnym
lub wykroczeniowym (za wyjątkiem spraw
z zakresu prawa karnego, skarbowego
i postępowań z tym związanych)
4) w postępowaniu w związku z zatrzymaniem
prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego
✓ ponadto ochrona prawna chroni w sądowych
sprawach podatkowych i celnych
✓ asysta prawna obejmuje swoim zakresem
również dziedzinę prawa cywilnego i handlowego związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 obrony przed roszczeniami odszkodowaw-






czymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych (jednak ochrona przysługuje
w zakresie ubezpieczenia asysty prawnej),
umyślnego i bezprawnego spowodowania
zdarzenia objętego ubezpieczeniem (postanowienie to nie dotyczy przestępstw komunikacyjnych oraz wykroczeń)
roszczeń związanych z powstaniem szkody
w rzeczach przewożonych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
obrony interesów prawnych w postępowaniu w związku z zarzutem naruszenia
zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się
albo też w postępowaniu w związku
z parkowaniem pojazdów w sposób
niezgody z przepisami (jednak ochrona
przysługuje w zakresie ubezpieczenia
asysty prawnej)

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
! koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym objęte są limitem odpowiedzialności w wysokości 75 000 zł
! w odniesieniu do ubezpieczenia asysty
prawnej Ubezpieczony w ciągu roku może
maksymalnie 2-krotnie skorzystać z konsultacji prawnych oraz 4-krotnie z pozostałych usług Kancelarii Prawnej

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje szkody powstałe na terenie Polski, państw europejskich,
w państwach basenu Morza Śródziemnego, na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze

✓ Ubezpieczenie asysty prawnej obejmuje zdarzenia zaistniałe na terenie Polski (przy czym konsultacje i porady
prawne telefoniczne obejmują zakres jak w przypadku Ubezpieczenia ochrony prawnej)
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
1) obowiązki w przypadku powstania szkody

— niezwłoczne poinformowanie Ubezpieczyciela o zaistnieniu i okolicznościach zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przekazanie korespondencji dotyczącej tego zdarzenia, wskazanie, a na żądanie Ubezpieczyciela
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oddanie mu do dyspozycji istniejących dowodów, a także przekazanie Ubezpieczycielowi wszelkich dokumentów związanych ze zdarzeniem,

— uzyskanie pisemnej zgody Ubezpieczyciela na ustanowienie określonego pełnomocnika, udzielenie takiej
osobie pełnomocnictwa, poinformowanie ją wyczerpująco i zgodnie z prawdą o okolicznościach sprawy,
wskazanie dowodów, udzielenie niezbędnych informacji i dostarczenie odpowiednich dokumentów,

— na żądanie Ubezpieczyciela poinformowanie go o stanie sprawy oraz w razie konieczności przedsięwzięcie
niezbędnych kroków w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie wobec Ubezpieczającego. Sposób i terminy
płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu, w którym Generali otrzymało od Ubezpieczającego zgłoszenie
przystąpienia leasingobiorcy do umowy ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy lub wielokrotność
12 miesięcy.
Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej umowy ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego ubezpieczonego wygasa:

— z upływem okresu ubezpieczenia,
— z chwilą kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub wystąpienia szkody całkowitej, z tym, że Uprawnionemu przysługują w związku z tym zdarzeniem wszelkie prawa wynikające z umowy ubezpieczenia,

— z chwilą przeniesienia własności ubezpieczonego pojazdu na dotychczasowego użytkownika, chyba że
przeniesienie nastąpi łącznie z przekazaniem uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać Umowę?
Umowa ubezpieczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego ulega rozwiązaniu wskutek:

— odstąpienia od Umowy przez Ubezpieczającego
— kradzieży ubezpieczonego pojazdu
— przeniesienia własności ubezpieczonego pojazdu
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