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Warunki Grupowego Ubezpieczenia
Ochrony Prawnej
dla Klientów Raiffeisen- Leasing Polska S.A.
Postanowienia wstępne
§1
1. WarunkiGrupowegoUbezpieczeniaOchronyPrawnejdlaKlientówRaiffeisen-LeasingPolskaS.A.(zwanedalej:WU)regulujązasadyudzielania
przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Klientów
Raiffeisen
–Leasing Polska S.A. zawartejwdniu17.04.2015r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A., a Raiffeisen– Leasing Polska S.A. w przy- padku
wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego.
2. Ubezpieczenie oferowane jest w zakresie, o którym mowa w § 4 - 7.

Definicje
§2
W rozumieniu WU poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1. Asysta Podatkowa – świadczenia udzielane zgodnie z § 7 ust. 5 WU;
2. Asysta Prawna – świadczenia udzielane Ubezpieczonemu przez Centrum Informacji Prawnej, szczegółowo określone w § 4;
3. Centrum Informacji Prawnej – podmiot działający na zlecenie Ubezpieczyciela, zawodowo zajmujący się świadczeniem usług pomocy prawnej i likwidacji szkód ochrony prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa: CORIS LEX Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Sienna 73, 00-833Warszawa;
4. Deklaracja zgody – oświadczenie woli Klienta, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU
oraz potwierdza doręczenie mu WU. Za doręczenie WU w przypadku Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego
uznaje się udostępnienie tego dokumentu przez Ubezpieczającego nastronieinternetowejwww.rl.com.pl/ubezpieczenia z możliwością jego
utrwalenia na dowolnym nośniku oraz wydruku;
5. Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł z Ubezpieczającym Umowę leasingu/pożyczki;
6. Ubezpieczony – Klient zamieszkały lub mający siedzibę w Polsce, objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU. Jako
Ubezpieczonego w ramach WU rozumie się także kierowcę i pasażerów pojazdów należących do Ubezpieczonego lub będących przedmiotem
Umów leasingu/pożyczki w sprawach związanych z ruchem drogowym tego pojazdu, z zastrzeżeniem że dotyczy to tylko zakresu
wskazanego w §6 ust. 2 pkt 1,2,3 oraz § 6 ust 3 pkt 8;
7. Prawnik – osoba fizyczna świadcząca usługi w ramach Centrum Informacji Prawnej: radca prawny lub adwokat, bądź doradca podatkowy
świadczący usługi Asysty Prawnej zgodnie z odpowiednią ustawą o adwokaturze, ustawie o radcach prawnych, ustawie o doradztwie
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podatkowym, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej samorządu
zawodowego;
Szkoda – konieczność poniesienia przez Ubezpieczonego lub poniesienie przez niego kosztów pomocy prawnej/podatkowej w celu ochrony
interesów prawnych Ubezpieczonego - w zakresie przewidzianym w WU;
Świadczenie prawne – udzielane przez Centrum Informacji Prawej usługi Asysty Prawnej lub Asysty Podatkowej;
Ubezpieczający – Raiffeisen - Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
Umowa leasingu/pożyczki– Umowa o leasing, dzierżawę, bądź najem lub Umowa pożyczki na sfinansowanie zakupu mienia, zawarta
pomiędzy Ubezpieczającym a Klientem;
Umowa- Umowa Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Klientów Raiffeisen – Leasing Polska S.A. zawarta w dniu 17.04.2015r.
pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A., a Raiffeisen – Leasing Polska S.A.;
Zdarzenie ubezpieczeniowe – zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia, o którym mowa w § 9 WU;

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest udzielenie świadczeń w ramach Asysty Prawnej oraz refundacja przez Ubezpieczyciela wskazanych w niniejszych WU kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej lub
posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w tej działalności (Ochrona Prawna). Przedmiotem ubezpieczenia jest również Ochrona
Podatkowa (TAX) oraz udzielenie świadczeń w ramach Asysty Podatkowej, zgodnie z § 7 WU. Ochroną objęte są Zdarzenia ubezpieczeniowe
powodujące konieczność skorzystania przez Ubezpieczonego z Asysty Prawnej/Ochrony Prawnej/Ochrony Podatkowej/Asysty Podatkowej,
które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

Asysta Prawna
§4
1. Ubezpieczenie Asysty Prawnej dotyczy spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wszystkich dziedzin prawa,
z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w § 12 ust. 4 WU.
2. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje:
1) Ubezpieczonemu,
2) członkom Zarządu i prokurentom Ubezpieczonego - w zakresie wykonywania na jego rzecz obowiązków wynikających ze sprawowanej
funkcji,
3) pracownikom Ubezpieczonego – w zakresie wykonywania na jego rzecz obowiązków pracowniczych.

§5
1. W zakresie Asysty Prawnej Ubezpieczyciel zapewnia za pomocą Prawników Centrum Informacji Prawnej dostęp do Świadczeń prawnych
w celu obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, w szczególności Informacji prawnej, obejmującej:
1) przesyłanie wzorów umów i pism prawnych powszechnego obrotu,
2) informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw,
3) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
4) przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
5) udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach, itp.,
6) pomoc w znalezieniu adwokata lub radcy prawnego, który podejmie się prowadzenia danej sprawy,
7) udzielenieinformacjiprawnejopowszechnieobowiązującychprzepisachprawapolskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie
problemuprawnego,zktórymzgłosiłsięUbezpieczony,orazzasugerowaniesposobupostępowaniazgodnegozprawempolskim.
2. Ubezpieczonemu przysługuje także prawo do skorzystania z świadczenia Asysty Prawnej w formie:
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1) Konsultacji i Porady prawnej, rozumianej jako udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego,
orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Ubezpieczony, oraz zasugerowanie sposobu
postępowania zgodnego z prawem polskim;
2) Opinii prawnej, rozumianejjakoprzyporządkowaniestanufaktycznegoustalonegowtrakcie Porady prawnej do odpowiedniej normy praw
- nej poprzez dokonanie analizy treści otrzymanych informacji lub dokumentów oraz jej interpretację i zasugerowanie Ubezpieczonemu
korzystnego postepowania.
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do skorzystania z świadczenia Asysty Prawnej w formie Konsultacji i Porady prawnej lub Opinii prawnej,
obejmującej analizę do 25 kart dokumentów.
Asysta Prawna, w odniesieniu do świadczeń określonych w ust. 1 i 2, polega na zorganizowaniu oraz opłaceniu przez Ubezpieczyciela możliwości skorzystania przez Ubezpieczonego ze Świadczeń prawnych, o których mowa w niniejszych WU, w związku z zajściem Zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.
Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są spełniane wyłącznie w przypadku, gdy problem prawny, z którym związany jest Zdarzenie ubezpieczeniowe mieści się w zakresie ubezpieczenia.
Asysta prawna obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegające prawu polskiemu, związane z
działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem Ubezpieczonego, które jest wykorzystywane w tej działalności.

Ochrona Prawna
§6
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego w postaci refundacji kosztów ochrony interesów prawnych
Ubezpieczonego, określonych w WU, poniesionych lub do których poniesienia zobowiązany jest Ubezpieczony.
2. Refundacja kosztów ochrony interesów prawnych, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty konieczne dla:
1) obrony praw rzeczowych oraz posiadaniu lub użytkowaniu rzeczy będącej przedmiotem Umowy leasingu/pożyczki,
2) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych,
3) obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu czynów niedozwolonych,
3. Poza zdarzeniami z ust. 2, ochroną ubezpieczeniową wskazaną w ust. 1 objęte zostały również spory prawne z zakresu:
1) prawa pracy,
2) prawa ubezpieczeń społecznych,
3) dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
4) obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
5) prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej siedzibę Ubezpieczonego,
6) najmu nieruchomości stanowiących siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności Ubezpieczonego,
7) prawa karnego oraz wykroczeń,
8) prawa o ruchu drogowym, dotyczącego zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy.
4. Ochronaubezpieczeniowaobejmujezdarzeniamającebezpośrednizwiązekzprowadzeniemdziałalnościgospodarczejprzez
Ubezpieczonego
i nie dotyczy ona obrony interesów prawnych wynikających z innych form jego aktywności, w tym życia prywatnego.
5. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie wskazanym w ust. 2 i 3, w granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w§ 14 zrefundować
koszty Ochrony Prawnej Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe zgodnie z § 9 oraz o ile będą one niezbędne do
reprezentowania jego zasadnych interesów prawnych. Koszty Ochrony prawnej to:
1) koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym:
a) wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego,
b) koszty i opłaty sądowe wszystkich instancji, w tym:
• koszty zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tym również koszty zasądzone przez sąd z tytułu
udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego),
• wynagrodzenie biegłych
• koszty stawiennictwa świadków
• wynagrodzenie tłumaczenia przysięgłego
• koszty ekspertyzy sądowej
2) koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego
na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu, w wysokości nie większej niż łącznie 20%
sumy ubezpieczenia,
3) koszty związane z postępowaniem przed sądem polubownym lub arbitrażowym aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie
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wykonalności lub uznanie wyroku sądu polubownego, jednakże do wysokości kosztów sądowych które by powstały, gdyby dana sprawa
toczyła się przed właściwym sądem powszechnym I instancji,
4) koszty postępowania administracyjnego,
5) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym (do 25.000 zł na jedno zdarzenie, z zastrzeżeniem zwrotu Ubezpieczycielowi
w razie zniesienia środka zapobiegawczego lub w razie przepadku),
6) koszty dojazdu do sądu zagranicznego pociągiem w przedziale II klasy.
6. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1a, ustalane jest:
a) w wysokości rzeczywistych stawek rynkowych należnych za tego rodzaju usługi w miejscowości gdzie toczy się spór, w zakresie odpowiadającym nakładowi pracy pełnomocnika Ubezpieczonego;
b) kwota ustalona na podstawie pkt a. nie może przekraczać trzykrotności stawki minimalnej wyznaczonej na podstawie rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej z urzędu;
c) dla zdarzeń o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 1500 zł wynagrodzenie pełnomocnika może przewyższać sumę ustaloną
na podstawie pkt b, jednak nie więcej niż do sześciokrotności stawki określonej rozporządzeniem wymienionym w pkt b;
d) dla wynagrodzenia pełnomocnika spoza terytorium RP, stawki przelicza się na złote polskie według kursu średniego NBP na dzień ustalenia odszkodowania oraz stosuje się w miejsce polskich aktów prawnych określonych w pkt b) -c) odpowiednie akty prawa miejscowego
dot. wynagrodzenia pełnomocników zawodowych, lub w razie braku takowych, miejscowe akty prawa dot. pokrywania przez skarb państwa kosztów obrońcy z urzędu.
7. Jeśli w następstwie jednego zdarzenia wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie kosztów wynikających z dochodzenia roszczeń objętych ochroną
ubezpieczeniową.
8. Koszty pokrywane przez Ubezpieczyciela obejmują podatek od towarów i usług (VAT), o ile Ubezpieczony nie posiada prawa do odliczenia
tego podatku.

Ochrona Podatkowa
§7
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego w postaci refundacji kosztów ochrony interesów prawnych
Ubezpieczonego, określonych w WU, poniesionych lub do których poniesienia zobowiązany jest Ubezpieczony.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na gruncie wszczętych z urzędu postępowań przed polskimi organami
podatkowymi, polskimi organami kontroli skarbowej i polskimi sądami administracyjnymi, a także NSA w sprawach podatkowych. W zakresie
ubezpieczenia znajduje się również wynagrodzenie doradcy podatkowego za podjęte przez niego czynności związane z tymi
postępowaniami wskazane w ust. 3 do wysokości określonej w § 14 ust. 3 i 4 oraz w ust. 4 pkt 1a do wyczerpania limitu świadczeń, o
której mowa w § 14 ust. 4WU.
3. Zgodnie z ust. 1 czynności doradcy podatkowego swoim zakresem obejmują sporządzenie:
1) zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli,
2) sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów prawa,
3) skargi lub zażalenia,
4) odwołania od decyzji.
4. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie wskazanym w ust. 2 i 3, w granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 14 ust. 3 i 4 zrefundować koszty Ochrony Podatkowej Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe zgodnie z § 9 oraz o ile będą one niezbędne
do reprezentowania jego zasadnych interesów prawnych. Koszty Ochrony Podatkowej to:
1) koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym:
a) wynagrodzenie jednego doradcy podatkowego,
b) koszty i opłaty sądowe wszystkich instancji, w tym:
• koszty zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej,
• wynagrodzenie biegłych,
• koszty stawiennictwa świadków,
• wynagrodzenie tłumaczenia przysięgłego,
• koszty ekspertyzy sądowej.
2) koszty postępowania przedsądowego (podatkowego, kontrolnego).
5. Ochrona podatkowa obejmuje także Asystę Podatkową, w postaci dokonywanych przez Centrum Informacji Prawnej następujących czynności, w tym konsultacji w formie telefonicznej lub elektronicznej, z zakresu polskiego systemu podatkowego:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

udzielenie informacji o podatkach, terminach i stawkach podatkowych,
przesłanie interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego,
przesyłanie tekstów aktów prawa podatkowego (zarówno obowiązujących, jak i archiwalnych),
udzielenie informacji o organizacji administracji podatkowej wraz z danymi adresowymi,
informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych w sprawach podatkowych,
informowanie o danych teleadresowych właściwych miejscowo instytucjach związanych z podatkami, takich jak np. sądy, prokuratury,
samorządowe kolegia odwoławcze, urzędy skarbowe, kancelarie, itp.
7) polecenie doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego, właściwego miejscowo specjalisty w konkretnej sprawie.
6. Jeśli w następstwie jednego zdarzenia wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie kosztów wynikających z dochodzenia roszczeń objętych ochroną
ubezpieczeniową.
7. Koszty pokrywane przez Ubezpieczyciela obejmują podatek od towarów i usług (VAT), o ile Ubezpieczony nie posiada prawa do odliczenia
tego podatku.

Zakres terytorialny
§8
1. Ochrona Prawna obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terenie państw Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii, realizowane
według prawa UE i prawa polskiego. Pozostałe świadczenia (Asysta Prawna, Ochrona Podatkowa i Asysta Podatkowa) obejmują zdarzenia
ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizowane są według prawa polskiego.
2. Wszelkie wynikające z niniejszej umowy świadczenia w zakresie Asysty Prawnej i Asysty Podatkowej mogą zostać zrealizowane w języku polskim lub angielskim.

Zdarzenie ubezpieczeniowe
§9
1. Zdarzeniem ubezpieczeniowym uzasadniającym żądanie przez Ubezpieczonego udzielenia świadczenia z tytułu ubezpieczenia ochrony
prawnej jest:
1) w zakresie Asysty Prawnej- potrzeba skorzystania przez Ubezpieczonego z Asysty Prawnej, o ile wystąpiła w okresie
ubezpieczenia i Ubezpieczony zgłosił zdarzenie w okresie ubezpieczenia;
2) przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych – powstanie szkody skutkującej powstaniem roszczenia;
3) wzakresieprawakarnegoiwykroczeniowego–naruszenieprzepisówprawalubpodejrzenienaruszeniaprzepisówprawa(wg.zarzutu);
4) w zakresie prawa administracyjnego – naruszenie przepisów prawa lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa albo wydanie decyzji
lub postanowienia naruszającego interes prawny Ubezpieczonego, o ile wniosek (jeżeli jest) o wydanie tej decyzji lub postanowienia
został złożony w okresie ubezpieczenia;
5) W przypadku Asysty Podatkowej – potrzeba skorzystania przez Ubezpieczonego ze świadczenia;
6) W przypadku Ochrony Podatkowej – wydanie przez organ administracji podatkowej decyzji lub postanowienia nieuwzględniającego lub
godzącego w interes prawny Ubezpieczonego;
7) W pozostałych przypadkach – naruszenie lub domniemanie naruszenia przepisów, obowiązków lub zobowiązań przez osobę objętą
ubezpieczeniem, stronę umowy zawartej z osobą objętą ubezpieczeniem lub osobę trzecią;
2. Jeżeli wystąpiły lub wystąpią zdarzenia o takiej samej lub podobnej podstawie prawnej lub faktycznej, są one traktowane jako jedno zdarzenie ze zsumowaną kwotą wartości przedmiotu sporu z datą wystąpienia pierwszego z nich (nie dotyczy Asysty Prawnej i Asysty Podatkowej).
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Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności
§ 10
1. Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności), w stosunku do danego Ubezpieczonego, rozpoczyna się od dnia następnego po dniu złożenia przez Ubezpieczonego podpisanej Deklaracji zgody, jednak nie wcześniej niż:
1) dla Umów leasingu - od dnia rejestracji pojazdu lub wydania Ubezpieczonemu przedmiotu leasingu niebędącego pojazdem,
2) dla Umów pożyczki – od dnia wypłaty kwoty pożyczki,
i trwa, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5, przez cały okres Umowy leasingu/pożyczki zgodnie z harmonogramem z dnia zawarcia ubezpieczenia,
nie dłużej niż 60 miesięcy.
2. W przypadku przedłużenia Umowy leasingu/pożyczki, okresu ubezpieczenia(odpowiedzialności) będzie automatycznie przedłużony do końca
obowiązywania przedłużonej Umowy leasingu/pożyczki, łącznie nie dłużej niż do 60 miesięcy, bez konieczności składania nowej Deklaracji
zgody, na warunkach obowiązujących w dniu dokonywania przedłużenia ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości rezygnacji z
ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 3.
3. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia. W tym celu składa Ubezpieczającemu pisemne oświadczenia woli
o rezygnacji. Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności), w takiej sytuacji kończy się z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony
doręczył Ubezpieczającemu oświadczenie. Oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej powinno zawierać co najmniej dane
pozwalające na identyfikację osoby składającej oświadczenie, Umowy leasingu/pożyczki na podstawie której został objęty ochroną ubezpieczeniową oraz daty złożenia oświadczenia.
4. Ubezpieczony nie może zostać objęty wielokrotnie ochroną ubezpieczeniową w tym samym zakresie ubezpieczenia na podstawie
niniejszych WU. W przypadku, gdy Ubezpieczony uzyskał wielokrotnie ochronę ubezpieczeniową w tym samym zakresie ubezpieczenia na
podstawie WU, to Ubezpieczyciel zobowiązany jest jedynie do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, jaką Ubezpieczony uzyskał składając
pierwszą Deklarację zgody.
5. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego kończą się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) z dniem zgonu Ubezpieczonego,
3) zdniemwyczerpaniasumyubezpieczeniaokreślonejdlawszystkichZdarzeńubezpieczeniowychiwyczerpanialimituświadczeńwramach
Asysty Prawnej i Asysty Podatkowej,
4) zdniemodstąpieniaodUmowyleasingu/pożyczkilubwcześniejszegozakończeniaUmowyleasingu/pożyczki,wtymjejwypowiedzenia,
5) z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, o
którym mowa w ust. 3,
6) z dniem upływu terminu wypowiedzenia Umowy w stosunku do Ubezpieczonego w związku z brakiem zapłaty składki przez
Ubezpieczającego zgodnie z postanowieniami Umowy,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Składka
§ 11
Do zapłaty składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest

Ubezpieczający.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 12
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie obejmuje ochrony interesów prawnych:
1) Pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami,
lokautem i trzęsieniami ziemi,
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

2) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku ze szkodami nuklearnymi wywołanymi przez reaktory jądrowe albo ze szkodami
genetycznymi spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym, jeśli szkody te nie zostały spowodowane wskutek opieki medycznej,
3) z zakresu prawa handlowego, prawa spółek handlowych – w przypadku sporów pomiędzy wspólnikami spółki a spółką, umów agencyjnych, prawa funduszy inwestycyjnych, prawa obligacji, papierów wartościowych, prawa spółdzielczego i prawa dotyczącego spółdzielni
mieszkaniowych, prawa o stowarzyszeniach i związkach zawodowych oraz z zakresu zbiorowego prawa pracy i zbiorowego prawa regulującego status urzędników państwowych i samorządowych,
4) wynikającychzumówopracęlubinnychstosunkówprawnychdotyczącychpełnieniafunkcjiczłonkówustawowychorganówosób
prawnych,
5) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych, pozostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa
ochrony konkurencji (antymonopolowego) oraz prawa dotyczącego zasad konkurencji,
6) pozostającymi w związku z grą i zakładem oraz transakcjami terminowymi i spekulacyjnymi,
7) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, w szczególności w związku ze szkodami na nieruchomościach, spowodowanymi ruchem
zakładu górniczego,
8) z zakresu prawa akcyzowego, celnego oraz dotyczącego innych opłat publicznoprawnych, a także prawa karnego, skarbowego,
9) z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych, dotacji z funduszy UE, umów poręczenia i przejęcia długów, postępowania
upadłościowego lub likwidacyjnego wszczętego wobec Ubezpieczonego
10) z zakresu prawa prasowego i prawa ochrony danych osobowych,
11) w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami konstytucyjnymi oraz trybunałami międzynarodowymi chyba, że postępowanie dotyczy obrony interesów prawnych pracowników organizacji międzynarodowych w zakresie stosunków
pracy albo publicznoprawnych stosunków zatrudnienia, w związku z planem zagospodarowania przestrzennego, podziałem, scalaniem
i wywłaszczaniem nieruchomości oraz prywatyzacją, reprywatyzacją i innymi przekształceniami własnościowymi o podobnym charakterze,
12) jeżeli koszty obrony interesów prawnych są pokryte z innego ubezpieczenia, w szczególności z obowiązkowego ubezpieczenia OC,
13) które wystąpiły poza okresem ubezpieczenia lub nie są objęte zakresem ubezpieczenia.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące zdarzenia:
1) które wystąpiły w wyniku winy umyślnej Ubezpieczonego. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
2) Zdarzenia zaistniałe na skutek lub w związku z pozostawaniem przez Ubezpieczonego lub osobę za którą ponosi on odpowiedzialność,
pod takim wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jakie aktualnie obowiązujące miejscowe prawo uznaje za wykroczenie
lub przestępstwo,
3) Spory dotyczące roszczeń Ubezpieczonych wynikających z cesji wierzytelności,
4) Spory, które nastąpiły w związku z brakiem niezbędnych uprawnień przez kierowcę, brakiem prawa jazdy lub brakiem ważnych badań
technicznych pojazdu,
5) Spory, które nastąpiły w związku z brakiem niezbędnych uprawnień przez osobą użytkującego mienie Ubezpieczonego lub brakiem ważnych badań technicznych, pozwoleń lub certyfikatów dopuszczających do użytku rzeczy,
6) dla Ochrony Podatkowej – zaistniałe w wyniku wszczęcia postępowania podatkowego lub kontrolnego przez polskie organy podatkowe i
skarbowe z inicjatywy Ubezpieczonego,
7) które dotyczą egzekucji zaległości lub zobowiązań podatkowych, postępowań w sprawie odroczenia terminu płatności podatku,
odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty podatku lub odsetek,
8) wartość przedmiotu sporu w sprawie podatkowej nie przekracza kwoty 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia mandatu, grzywien, kosztów i wszelkiego rodzaju należności, ceł, podatków i innych podobnych opłat
publicznoprawnych.
We wszystkich sprawach wyłączonych z zakresu ubezpieczenia Ochrony Prawnej istnieje możliwość skorzystania z Asysty Prawnej, o której mowa w § 5 WU, z wyłączeniem prawa bankowego, podatkowego, celnego, karnoskarbowego, autorskiego i własności intelektualnej,
administracyjnego, budowlanego, zamówień publicznych, prawa handlowego, dotacji z funduszy UE, z zakresu zbiorowego prawa pracy,
instrumentów finansowych, umów poręczenia i przejęcia długów, postepowania upadłościowego lub likwidacyjnego wszczętego wobec
Ubezpieczonego, postępowania dyscyplinarnego samorządów zawodowych.
Ochrona ubezpieczeniowa w żadnym wypadku nie obejmuje jednak sporów zaistniałych pomiędzy stronami stosunku ubezpieczenia
(Ubezpieczonym, Ubezpieczającym, Ubezpieczycielem).
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w przypadku ponownego zawarcia Umowy
ubezpieczenia przed upływem 6 miesięcy kalendarzowych od zakończenia się poprzedniego okresu odpowiedzialności w stosunku dodanego
Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jeśli koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego pozostają
w rażącej dysproporcji (powyżej 150% sumy dochodzonego przez Ubezpieczonego/skierowanego do Ubezpieczonego roszczenia) do zamierzonego celu.
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Limity świadczeń i suma ubezpieczenia
§ 13
1. W ramach ubezpieczenia Asysty Prawnej i Asysty Podatkowej, Ubezpieczonemu przysługują następujące limity świadczeń w danym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia:
1) Asysta Prawna – 4 świadczenia miesięcznie, nie więcej niż 24 rocznie,
2) Asysta Podatkowa – 2 świadczenia miesięcznie, nie więcej niż 12 rocznie.
2. Spełnieniekażdegoświadczeniapowodujezmniejszenieilościowegolimitudlaubezpieczenia Asysty Prawneji Asysty Podatkowej. Spełnienie
świadczeń, których łączna ilość wyczerpuje ilościowy limit świadczeń w danym okresie ubezpieczenia, powoduje ustanie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela w tym zakresie. Limit świadczeń odnawia się w każdym 12 miesięcznym okresie odpowiedzialności. Niewykorzystany limit
świadczeń nie podlega kumulacji z odnowionym limitem świadczeń.

§ 14
1. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia Ochrony Prawnej, stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest równa kwocie
30.000 zł w każdym rozpoczętym 12 miesięcznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej liczonym cyklicznie od dnia jej rozpoczęcia jednak nie więcej niż 100.000 zł w całym okresie ubezpieczenia.
2. Limit świadczeń na jedno zdarzenie z zakresu Ochrony Prawnej wynosi 15.000 zł. Ochrona Prawna w zakresie pomocy prawnej obejmuje
nie więcej niż dwa zdarzenia na każde rozpoczęte 12 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej, liczone cyklicznie od dnia jej rozpoczęcia.
3. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia Ochrony Podatkowej (TAX) stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest równa
kwocie 20.000 zł w każdym rozpoczętym 12 miesięcznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej liczonym cyklicznie od dnia jej
rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 50.000 zł w całym okresie ubezpieczenia.
4. Limit świadczeń na jedno zdarzenie dla ubezpieczenia Ochrony Podatkowej (TAX) wynosi 10.000 zł z podlimitem na usługi świadczone przez
doradcę podatkowego wskazane w § 7 ust 3 w wysokości 1.000 zł. Ochrona obejmuje nie więcej niż dwa zdarzenia na każde rozpoczęte 12
miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej, liczone cyklicznie, od dnia jej rozpoczęcia.
5. W ramach Ochrony Podatkowej Ubezpieczonemu przysługuje możliwość skorzystania z usług doradcy podatkowego wskazanego przez
Ubezpieczyciela jeden raz dla każdego Zdarzenia ubezpieczeniowego i nie więcej niż 2 w każdym 12 miesięcznym okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej liczonym cyklicznie od dnia jej rozpoczęcia oraz nie więcej niż 4 w cały okresie ubezpieczenia.
6. Każda wypłata świadczenia ubezpieczeniowego powoduje pomniejszenie sumy ubezpieczenia, aż do momentu jej wyczerpania.

Obowiązki Ubezpieczonego
§ 15
1. Ubezpieczony obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia
wysokości składki przez Ubezpieczyciela, o które był zapytywany w Deklaracji zgody.
2. W czasie trwania ubezpieczenia Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi w formie pisemnej wszelkie zmiany
okoliczności, o których mowa w ust. 1, a które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego.
3. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Ubezpieczonego ww. obowiązków, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty
odszkodowania bądź dokonać jego zmniejszenia, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie się Szkody.
4. Ubezpieczony, który zamierza skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Ochrony Prawnej lub Ochrony Podatkowej, obowiązany jest:
1) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach wskazanych w § 9 pisemnie poinformować
Centrum Informacji Prawnej pod wskazanym poniżej adresem e-mail lub korespondencyjnie na adres:
Coris Lex Services Sp. z o.o.
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
o zaistnieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego i jego okolicznościach, przekazując wszelkie informacje, dokumenty dowody i koresponden- cję,
dotyczącą Zdarzenia ubezpieczeniowego,
lub skontaktować się telefonicznie z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-17.00 numerem
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tel. 0801 887 887, lub czynnym 24 godziny na dobę nr fax 22 568 98 99 lub adresem e-mail: europa@corislex.pl.
2) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania Szkody oraz ustalenia jej
rozmiaru, w tym udzielać wszelkich wyjaśnień o stanie sprawy na żądanie Ubezpieczyciela.
5. Ubezpieczony obowiązany jest:
1) na uzasadnione żądanie Ubezpieczyciela przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego przeprowadzić przedsądowe postępowanie, zmierzające do polubownego zakończenia sprawy,
2) na uzasadnione żądanie Ubezpieczyciela złożyć tylko zawezwanie do próby ugodowej albo powództwo częściowe i wstrzymać się
z dochodzeniem pozostałych roszczeń do momentu uprawomocnienia się orzeczenia, co do części roszczenia,
3) wstrzymać się od dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, od którego wyniku może zależeć skuteczność roszczenia Ubezpieczonego, chyba że zwłoka mogłaby doprowadzić
do przedawnienia roszczenia przez Ubezpieczonego,
4) nie zawierać ugody bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela na zawarcie ugody oraz na jej warunki. W szczególności
warunki ugody nie mogą nakładać na Ubezpieczonego obowiązku poniesienia kosztów wyższych niż wynikałoby to z orzeczenia sądu
w takim zakresie.

§ 16
1. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia Szkodzie
lub zwiększenia jej rozmiarów w tym czynności mających na celu pomniejszenie kosztów procesu wskazanych w § 15 ust. 5.
2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel wolny
jestod odpowiedzialności za Szkody powstałe z tego powodu.

§ 17
1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony, reprezentowania w postępowaniu przedsądowym lub sądowym.
2. Świadczenia Ochrony Podatkowej udzielane są przez doradcę podatkowego wskazanego przez Ubezpieczyciela.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie skorzysta z prawa opisanego w ust. 1 lub w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela, nie krótszym
niż 14 dni, nie wskaże imiennie żadnego adwokata lub radcy prawnego, Ubezpieczyciel jest uprawniony do wskazania adwokata lub radcy
prawnego w imieniu Ubezpieczonego.
4. W przypadku, gdy ze zgłoszeniem zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony nie wskazał imiennie żadnego adwokata lub radcy prawnego,
awymaganejestniezwłocznareprezentacjaadwokatalubradcyprawnegodlaochronyprawnychinteresów Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel
jest uprawniony do wyboru w imieniu Ubezpieczonego adwokata lub radcy prawnego.
5. W przypadku określonym w ust. 3 lub 4, Ubezpieczony udzieli wskazanemu przez Ubezpieczyciela adwokatowi lub radcy prawnemu stosownego pełnomocnictwa.
6. Ubezpieczony jest zobowiązany w pełnomocnictwie udzielonym adwokatowi lub radcy prawnemu bądź doradcy podatkowemu zobowiązać
pełnomocnika do bieżącego informowania Ubezpieczyciela o przebiegu sprawy.
7. Za wykonanie zleconego przez Ubezpieczonego zadania adwokat lub radca prawny oraz doradcza podatkowy ponosi wstosunku
do Ubezpieczonego bezpośrednią odpowiedzialność.

Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela
w przypadku zgłoszenia roszczenia
§ 18
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, za skutki którego Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą
występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występująca z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób,
na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia
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ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu
Zdarzenia ubezpieczeniowego.
3. Gdyby wyjaśnienie w terminie wskazanym w ust. 2 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, świadczenie ubezpieczeniowe powinno zostać wypłacone w terminie 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia
ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 2.
4. Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia
ubezpieczeniowego.
5. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje wraz z jego wypłatą pisemną informację o wypłacie świadczenia
ubezpieczeniowego Ubezpieczonemu lub osobie występującej z roszczeniem.
6. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu,
Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Ubezpieczonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego.
8. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego
lub Ubezpieczonego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie świadczenia ubezpieczeniowego.
9. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności zawierającej informacje o
okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, podanie przez Ubezpieczonego lub zgłaszającego roszczenie nieprawdziwych danych
dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia lub uchylenie się od udzielenia wyjaśnień może powodować utratę prawa do wypłaty
świadczenia, jeśli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub jeżeli służyło wyłudzeniu świadczenia.
10. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie dostarczonych umów, rachunków, pokwitowań, potwierdzeń przelewów i innych
dokumentów świadczących o poniesionych kosztach lub o zobowiązaniu do poniesienia kosztów objętych ubezpieczeniem, w terminie do 30
dni liczonych od dnia dostarczenia dokumentów.

Realizacja świadczenia Asysty Prawnej i Asysty
Podatkowej, odpowiedzialność Ubezpieczyciela i wypłata
odszkodowania
§ 19
1. W odniesieniu do świadczeń Asysty Prawnej i Asysty Podatkowej, w zależności od charakteru zgłaszanego problemu - sprawa jest załatwiana
w sposób następujący:
1) o ile to możliwe - problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze porady prawnej;
2) w przypadku, gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco – Prawnik po upływie czasu niezbędnego do wypracowania rozwiązania
zgłoszonego problemu, nie później jednak niż w terminie 48 godzin, kontaktuje się telefonicznie z Ubezpieczonym w celu rozwiązania
problemu w drodze porady prawnej.
2. W razie konieczności skorzystania ze Świadczeń Prawnych Ubezpieczony powinien skontaktować się telefonicznie z Centrum Informacji
Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-17.00 numerem tel. 0801 887 887 lub czynnym 24 godziny na dobę nr
fax 22 568 98 99 lub adresem e-mail: europa@corislex.pl, podając co najmniej następujące dane:
1) dane Ubezpieczonego (nazwę, REGON),
2) imię, nazwisko osoby zgłaszającej,
3) nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym,
4) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do współdziałania z Centrum Informacji Prawnej w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązania, w tym
do przekazania pełnej informacji koniecznej do udzielenia świadczeń objętych ubezpieczeniem i jeżeli będzie to wymagane z uwagi na istniejący stan prawny lub faktyczny, kopii posiadanej dokumentacji.
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§20
W ramach udzielonej ochrony Ubezpieczyciel ma obowiązek dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu lub
nie uznaniu roszczenia Ubezpieczonego i wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia.

§ 21
1) Ubezpieczyciel odmawiając uznania swojej odpowiedzialności, zobowiązany jest wskazać okoliczności lub podstawy prawne jej braku.
Potwierdzenie w prawomocnym wyroku sądu popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia, mającego związek
z zaistnieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego, zwalnia Ubezpieczyciela z odpowiedzialności za to zdarzenie.
2) W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w § 15 ust. 4,
Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia Szkody lub
uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności Szkody i skutków Zdarzenia ubezpieczeniowego.

§ 22
1. Niezależnie od postanowień § 15 ust. 4 i 5 oraz § 19 Ubezpieczyciel może wypłacić bezsporną część świadczenia, jeżeli zostało ono wcześniej
poniesione przez Ubezpieczonego w związku z zaistniałym Zdarzeniem ubezpieczeniowym w sporze z osobą trzecią. Ubezpieczyciel wypłaca
wówczas świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu, jednakże również w takim przypadku
Ubezpieczony zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich dokumentów, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności oraz podjęcia
czynności, o których mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz §16 ust. 1. Nie zwalnia to jednakże Ubezpieczyciela od przeprowadzenia własnych ustaleń
dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, w terminie 30 dni
od daty zgłoszenia roszczenia.

Regres ubezpieczeniowy
§ 23
1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za Szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela
do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony obowiązani są ułatwić Ubezpieczycielowi dochodzenie roszczeń regresowych od osoby trzeciej
odpowiedzialnej za Szkodę poprzez dostarczanie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia tych roszczeń.
3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekli się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy Szkody w całości lub
części, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy. Jeżeli fakt zrzeczenia lub ograniczenia roszczeń
zostanie
ujawniony
po
wypłaceniu
odszkodowania,
Ubezpieczycielowi
przysługujeroszczenieozwrotcałościlubczęściwypłaconegoodszkodowania.
4. Jeśli koszty należne Ubezpieczycielowi zostaną zwrócone Ubezpieczonemu, zobowiązany jest on przekazać je bezzwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni, Ubezpieczycielowi.

Postanowienia końcowe
§ 24
1. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony mają prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela:
1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław lub faksem na numer 71/36 92 707,
2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (umieszczonego na stroniewww.tueuropa.pl),.
3) osobiście lub przez pełnomocnika.
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3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana
w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia
reklamacji nie może przekraczać 90 dni od daty wpływu reklamacji.
4. Ubezpieczony ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika
Ubezpieczonych.
5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi
Warunkami Ubezpieczenia, powinny być składane na piśmie, chyba że WU stanowią inaczej.
6. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.
7. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji zgody w szczególności poprzez
złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia.
8. Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ochrony ubezpieczeniowej od dnia 27.07.2015 r.
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INFORMACJA
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 10.10.2015:
1.
Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
2.

Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

na podstawie Uchwały Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. nr 11/09/15 z dnia 29.09.2015r. do Warunków Grupowego
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Użytkownika Pojazdu i Maszyny dla Klientów Raiffeisen – Leasing Polska S.A. oraz Warunków
Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Klientów Raiffeisen – Leasing Polska S.A. mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad
rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:
1.

Reklamacja jest to skarga, odwołanie bądź zażalenie złożone przez Klienta lub jego pełnomocnika, zawierające zastrzeżenia
dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela lub wykonywanej przez nie działalności.

2.

Pod pojęciem Klienta należy rozumieć Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego, Uposażonego z umowy
ubezpieczenia a także osobę fizyczną dochodząca roszczeń na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Pod pojęciem Klienta należy rozumieć również każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć reklamację, tak
indywidualnego jak i instytucjonalnego, zarówno tego który korzysta lub korzystał z usług Ubezpieczyciela, wnioskował o
świadczenie takich usług lub był odbiorcą jego oferty marketingowej.

3.

Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

4.

Klient ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela osobiście lub za
pośrednictwem pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa:
pisemnie,
z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta
osobiście w centrali Ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym, gdzie udostępnione są formularze ułatwiające
złożenie reklamacji
telefonicznie pod numerami infolinii Ubezpieczyciela

5.

Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl

6.

Klient może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie
przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów
rynku finansowego a tymi podmiotami oraz korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

7.

Niezwłoczne zgłoszenie reklamacji przez Klienta oraz załączenie stosownych dokumentów wpływa na przyśpieszenie
procesu rozpatrzenia.

8.

Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z nim
sposób.

9.

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich wpływu.

10.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji

w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania
odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.
11.

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej
może nastąpić na wyraźne życzenie składającego reklamację.”
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