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Postanowienia wstępne
§1
1. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Użytkownika Pojazdu i Maszyny dla Klientów
Raiffeisen - Leasing Polska S.A. (zwane dalej: WU) regulują zasady udzielania przez Ubezpieczyciela
ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Klientów
Raiffeisen – Leasing Polska S.A. zawartej w dniu 17.04.2015r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa
S.A., a Raiffeisen – Leasing Polska S.A. w przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować wariant Pojazd (§3) lub wariant Maszyna (§4) i jest
wskazywany w Deklaracji zgody.

Definicje
§2
Poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1. Asysta Prawna – świadczenia udzielane Ubezpieczonemu przez Centrum Informacji Prawnej, szczegółowo
określone w § 6,
2. 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, 00-833 Warszawa,
3. 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 na stronie internetowej www.rl.com.pl/ubezpieczenia z możliwością jego
utrwalenia na dowolnym nośniku oraz wydruku,
4. Klient – podmiot, który zawarł z Ubezpieczającym Umowę leasingu/pożyczki dotyczącą Pojazdu lub Maszyny,
5. Maszyna – urządzenie nieobjęte definicją Pojazdu, będące przedmiotem Umowy leasingu lub finansowane na
podstawie Umowy pożyczki,
6. Państwa basenu Morza Śródziemnego – na potrzeby niniejszych WU za państwa basenu Morza
Śródziemnego przyjmuje się następujące kraje: Albania, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt,
Izrael, Liban, Libia, Maroko, Monako, Syria, Tunezja, Turcja, a także Wyspy Kanaryjskie i Madera,
7. Pojazd – pojazd silnikowy w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, zarejestrowany
w Rzeczypospolitej Polskiej, będący przedmiotem Umowy leasingu lub finansowany na podstawie Umowy
pożyczki,
8. Strona – Ubezpieczający, Ubezpieczony i Ubezpieczyciel,
9. Szkoda – konieczność poniesienia przez Ubezpieczonego lub poniesienie przez niego kosztów pomocy
prawnej w celu ochrony interesów prawnych - w zakresie przewidzianym w WU,
10. Ubezpieczający – Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
11. Ubezpieczony – Klient zamieszkały lub mający siedzibę w Polsce, objęty ochroną ubezpieczeniową na
warunkach określonych w WU oraz w przypadku wariantu określonego w § 3 WU, w sprawach związanych
z ruchem drogowym Pojazdu, osoba będąca uprawnionym kierowcą bądź pasażerem Pojazdu,
12. Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
13. 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.,
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14. Umowa leasingu/pożyczki – Umowa o leasing, dzierżawę, bądź najem Pojazdu lub Maszyny lub Umowa
pożyczki na sfinansowanie zakupu Pojazdu lub Maszyny, zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Klientem
i obejmująca do dziesięciu Pojazdów/Maszyn,
15. Zdarzenie ubezpieczeniowe – zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela zdarzenia, o którym
mowa w §7.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia w wariancie Pojazd
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie w okresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej tj. pokrycie przez
Ubezpieczyciela wskazanych w WU kosztów pomocy prawnej oraz świadczenia Asysty Prawnej na rzecz
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z posiadaniem oraz eksploatacją lub jazdą
Pojazdem, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe powodujące konieczność pomocy prawnej Ubezpieczonego
nastąpiło w okresie ubezpieczenia.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia zaistniałe na terenie państw Unii Europejskiej
i Państw basenu Morza Śródziemnego, o ile postępowania sądowe, administracyjne i inne wskazane w WU
toczą się również na terytorium ww. państw.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia w wariancie Maszyna
§4
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie w okresie ubezpieczenia Ochrony Prawnej tj. pokrycie przez
Ubezpieczyciela wskazanych w WU kosztów pomocy prawnej oraz świadczenia Asysty Prawnej na rzecz
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z posiadaniem oraz eksploatacją Maszyny, jeżeli
Zdarzenie ubezpieczeniowe powodujące konieczność pomocy prawnej Ubezpieczonego nastąpiło w okresie
ubezpieczenia.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia zaistniałe na terenie państw Unii Europejskiej
i Państw basenu Morza Śródziemnego, o ile postępowania sądowe, administracyjne i inne wskazane w WU
toczą się również na terytorium ww. państw.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
§5
1. Zakresem ubezpieczenia Ochrony Prawnej objęta jest pomoc prawna w sprawach określonych odpowiednio
w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, zgodnie z wybranym w Deklaracji zgody wariantem ubezpieczenia.
2. Świadczeniem Ubezpieczeniowym w ramach pomocy prawnej o której mowa w ust. 1 jest pokrycie kosztów
sporów związanych z ubezpieczonym przedmiotem (Pojazdem lub Maszyną):
1) w zakresie praw rzeczowych oraz umów, w tym umów ubezpieczenia oraz w zakresie gwarancji i rękojmi;
2) w sądowych sprawach podatkowych i celnych;
3) przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych;
4) w zakresie obrony w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym w odniesieniu do przestępstw
i wykroczeń;
5) w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego (nie stosuje się do
Maszyny);
3. Ubezpieczyciel w ramach WU zobowiązuje się w zakresie wskazanym w ust. 2 w granicach sumy
ubezpieczenia, o której mowa w § 9, jeżeli nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe zgodnie z § 7 pokryć
następujące koszty pomocy prawnej Ubezpieczonego:
1) wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego Ubezpieczonego,
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koszty i opłaty sądowe przed sądem powszechnym,
wynagrodzenie biegłego,
koszty stawiennictwa świadków,
koszty tłumaczenia przysięgłego,
koszty ekspertyzy sądowej,
zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną (w tym koszty oskarżyciela posiłkowego),
prawomocnie zasadzonych od Ubezpieczonego,
8) koszty postępowania egzekucyjnego,
9) koszty postępowania sądu polubownego lub arbitrażowego w wysokości nieprzekraczającej kosztów jakie
zostałyby poniesione przed sądem powszechnym, w razie nieskuteczności postepowania polubownego lub
arbitrażowego zaliczane są one w poczet kosztów sądowych I instancji sadu powszechnego,
10) koszty postępowania administracyjnego,
11) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym ( maksymalnie do wysokości 20% sumy
ubezpieczenia na jedno zdarzenie, z zastrzeżeniem zwrotu Ubezpieczycielowi w razie zniesienia środka
zapobiegawczego lub w razie przepadku),
12) w razie wymierzenia kary pozbawienia wolności lub grzywny przekraczającej 1 000 zł lub równowartości tej
kwoty w innej walucie, ubezpieczenie obejmuje dodatkowo, przy każdym zdarzeniu objętym
ubezpieczeniem, także koszty wywołane przez maksymalnie dwa wnioski z wymienionych: o ułaskawienie,
odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie lub rozłożenie spłaty na raty,
13) koszty podróży Ubezpieczonego w obie strony do sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo
Ubezpieczonego było obowiązkowe, według następujących zasad:
a) koszt przejazdu koleją w wagonie drugiej klasy, albo
b) koszt przelotu samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość wynosi ponad 1 500 km.
4. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1) ustalane jest:
1) w wysokości rzeczywistych stawek rynkowych należnych za tego rodzaju usługi w miejscowości gdzie
toczy się spór, w zakresie odpowiadającym nakładowi pracy pełnomocnika Ubezpieczonego;
2) kwota ustalona na podstawie pkt 1) 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;
3) dla zdarzeń o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 1 500 zł wynagrodzenie pełnomocnika
może przewyższać sumę ustaloną na podstawie pkt 2, jednak nie więcej niż do sześciokrotności stawki
określonej rozporządzeniem wymienionym w pkt 2);
4) 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 2)-3) 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.
5. Jeśli w następstwie jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które
jedynie w części objęte są ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie
w zakresie kosztów wynikających z dochodzenia roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
6. Koszty pokrywane przez Ubezpieczyciela obejmują podatek od towarów i usług (VAT), o ile Ubezpieczony nie
posiada prawa do odliczenia tego podatku.
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Asysta Prawna
§6
1. Asysta Prawna udzielana jest w zakresie prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej
w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego oraz ochrony prawnej umów związanych z ubezpieczonym
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2.

3.

4.
5.

przedmiotem. Jeżeli Ubezpieczony prowadzi działalność rolniczą, zamiast informacji nt. działalności
gospodarczej jest on uprawniony do uzyskania informacji w sprawach dotyczących działalności rolniczej.
Asysta Prawna obejmuje także sprawy związane z używanym przez Klienta przedmiotem (Pojazdem lub
Maszyną):
1) w zakresie praw rzeczowych oraz umów, w tym umów ubezpieczenia oraz w zakresie gwarancji i rękojmi;
2) w sądowych sprawach podatkowych i celnych;
3) przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych;
4) w zakresie obrony w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym w odniesieniu do przestępstw
i wykroczeń;
5) w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego albo innej
dokumentacji technicznej dotyczącej bezpośrednio Pojazdu.
Pomoc prawna, o której mowa w ust. 1 i 2, polega na przekazywaniu przez Centrum Informacji Prawnej drogą
telefoniczną lub elektroniczną:
1) Informacji prawnych, obejmujących:
a) przesyłanie wzorów pism prawnych należących do powszechnego obrotu,
b) informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw,
c) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
d) przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
e) udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach, itp.
f) pomoc w znalezieniu adwokata lub radcy prawnego, który podejmie się prowadzenia danej sprawy;
2) Konsultacji i Porad prawnych, rozumianych 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;
3) Opinii prawnych - przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w trakcie Porady prawnej do
odpowiedniej normy prawnej 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 przysługuje Ubezpieczonemu w sprawach, które podlegają prawu polskiemu.

Zdarzenie uprawniające do skorzystania z Ubezpieczenia Ochrony Prawnej oraz Asysty Prawnej
§7
1. Zdarzeniem ubezpieczeniowym uzasadniającym żądanie przez Ubezpieczonego udzielenia pomocy prawnej
jest:
1) przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych – powstanie szkody skutkującej powstaniem roszczenia;
2) przy obronie przed roszczeniami odszkodowawczymi – dzień, w którym Ubezpieczony otrzymał pisemne
żądanie spełnienia roszczenia;
3) w postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o wykroczenie – popełnienie albo podejrzenie
popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia;
4) w sprawach podatkowych, celnych i administracyjnych zdarzenie zachodzi w chwili, w której organ wydał
decyzję lub postanowienie nieuwzględniające lub godzące w interes prawny Ubezpieczonego. Jeżeli
decyzja lub postanowienie zostały wydane w związku z wnioskiem Ubezpieczonego, warunkiem objęcia
zdarzenia ochroną ubezpieczeniową jest złożenie wniosku w okresie ubezpieczenia;
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5) we wszystkich pozostałych przypadkach, niewymienionych w pkt 1) - 4) zdarzenie zachodzi w chwili, gdy
Ubezpieczony, strona sporu lub osoba trzecia naruszyła albo zachodzi podejrzenie, że naruszyła przepisy
prawa. W przypadku kilku naruszeń przepisów prawa pozostających ze sobą w związku przyczynowo skutkowym uważa się je za jedno zdarzenie, ze zsumowaną wartością przedmiotu sporu, przy czym za
moment jego powstania przyjmuje się moment powstania pierwszego z nich.
2. Dla spraw objętych Asystą Prawną zgodnie z § 6 WU, datą Zdarzenia ubezpieczeniowego jest dzień
skorzystania przez Ubezpieczonego z Asysty Prawnej o ile konieczność ta zaistniała na skutek Zdarzenia
ubezpieczeniowego które wystąpiło w okresie ubezpieczenia i została zgłoszona przez Ubezpieczonego
w okresie ubezpieczenia lub w warunkach zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Wyłączenia odpowiedzialności
§8
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje zdarzeń:
1) z zakresu prawa bankowego, budowalnego, akcyzowego;
2) zaistniałych pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, Ubezpieczycielem, Centrum Informacji Prawnej
lub pomiędzy Ubezpieczonymi w ramach jednej Umowy leasingu/pożyczki;
3) które wystąpiły w wyniku winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób z którymi Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego Ubezpieczyciel nie
ponosi odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności;
4) do których doszło wskutek pozostawania Ubezpieczonego po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po
użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków
wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach
medycznych i po zaleceniu lekarza, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego;
5) jeżeli przedmiot Umowy leasingu/pożyczki użytkowany był przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą
ponosi on odpowiedzialność, bez wymaganych prawem zezwoleń, certyfikatów lub uprawnień, lub też
Pojazd nie posiadał w momencie zdarzenia ważnych badań technicznych, o ile miało to wpływ na zajście
Zdarzenia ubezpieczeniowego;
6) zaistniałych na skutek przeniesienia roszczenia na Ubezpieczonego;
7) w części, w jakiej koszty obrony tych interesów prawnych zostały, bądź powinny zostać pokryte na
podstawie innej umowy ubezpieczenia;
8) do których doszło w trakcie przygotowań lub podczas wyścigów, bądź jazdy ekstremalnej;
9) rozpoznawanych przed Sądem Najwyższym, Najwyższym Sądem Administracyjnym, Trybunałem
Konstytucyjnym,
Trybunałem
Sprawiedliwości
Unii
Europejskiej
(Europejskim
Trybunałem
Sprawiedliwości);
10) zawarcia ugody sądowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela na jej zawarcie
oraz jej warunki;
11) obrony interesów sprzecznej z dobrymi obyczajami.
2. Centrum Informacji Prawnej odmawia udzielenia kolejnego świadczenia Asysty Prawnej, jeżeli Ubezpieczony
kontaktował się ponad trzykrotnie danego dnia z 3 sprawami lub 20 razy danego miesiąca.
3. Ubezpieczyciel może odmówić 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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Suma ubezpieczenia
§9
1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest równa kwocie 100.000 zł
w każdym rozpoczętym 12 miesięcznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej liczonym cyklicznie od dnia
jej rozpoczęcia jednak nie więcej niż 350.000 zł na wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w całym okresie
ubezpieczenia.
2. Limit świadczeń na jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe z zakresu Ochrony Prawnej wynosi 50.000 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.

Składka ubezpieczeniowa
§ 10
Do zapłaty składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest Ubezpieczający.

Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności
§ 11
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 i 4, 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, okres 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. W stosunku do każdego Ubezpieczonego okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela
kończy się z dniem wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
1) z upływem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust 3,
2) z dniem zgonu Ubezpieczonego,
3) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej dla wszystkich Zdarzeń ubezpieczeniowych,
wynoszącej 350.000 zł,
4) z dniem odstąpienia od Umowy leasingu/pożyczki lub wcześniejszego zakończenia Umowy
leasingu/pożyczki, w tym jej wypowiedzenia,
5) z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu oświadczenie
o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3,
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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 ze zdarzeń nastąpi, jako pierwsze.

Obowiązki Ubezpieczonego
§ 12
1. Ubezpieczony obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności,
o które Ubezpieczyciel zapytywał w Deklaracji zgody.
2. W czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać
Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1.
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 ,
zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9:00-17:00 numerem: tel. 0801 887 887 lub dostępnym całą dobę numerem faksu 22 568 98
99 lub drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: europa@corislex.pl podając dane, o których mowa w ust. 8.
5. W celu uzyskania świadczeń wymienionych w § 5 ust. 2 lub bezspornej części odszkodowania Ubezpieczony
zobowiązany jest:
1) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności wskazanych w §
7 ust. 1 pisemnie poinformować Centrum Informacji Prawnej pod wskazanym powyżej 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 korespondencję, dotyczącą Zdarzenia ubezpieczeniowego,
2) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn
postania Szkody oraz ustalenia jej rozmiaru, w tym udzielać wszelkich wyjaśnień o stanie sprawy na
żądanie Ubezpieczyciela.
6. W celu pomniejszenia kosztów procesu Ubezpieczony zobowiązany 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
jej warunki.
7. Ubezpieczony, który zamierza skorzystać z usługi Asysty Prawnej powinien skontaktować się z telefonicznie z
Centrum Informacji Prawnej pod czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 17:00 pod
numerem tel. 0801 887 887 lub dostępnym całą dobę numerem faksu: 22 568 98 99 lub adresem e-mail:
europa@corislex.pl.
Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.

ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
bok@tueuropa.pl
www.tueuropa.pl

tel. 71 36 92 887, fax 71 36 92 707
Biuro Obsługi Klienta
801 500 300 (dla telefonów stacjonarnych)
lub 71 36 92 887 (dla telefonów kom.)
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

TU Europa S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, KRS 0000002736
NIP 895-10-07-276,kapitał zakładowy
zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł posiadająca
zezwolenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1994 r. na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Strona 8

8. W celu skorzystania z usługi doradztwa prawnego oraz usługi Asysty Prawnej, Ubezpieczony zobowiązany jest
podać co najmniej następujące dane:
1) dane Ubezpieczonego (imię i nazwisko, nazwę, REGON),
2) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
3) nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z Ubezpieczonym,
4) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy.
9. Ubezpieczony zobowiązany jest do współdziałania z Centrum Informacji Prawnej w zakresie niezbędnym do
realizacji zobowiązania, w tym do przekazania pełnej informacji koniecznej do udzielenia pomocy prawnej
i jeżeli będzie to wymagane z uwagi na istniejący stan prawny lub faktyczny, kopii posiadanej dokumentacji.

§ 13
1. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w
celu zapobieżenia Szkodzie lub zwiększenia się jej rozmiarów w tym czynności mające na celu pomniejszenie
kosztów procesu wskazane w ust. 6 § 12.
2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1,
Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za Szkody powstałe z tego powodu, chyba że w przypadku
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

§ 14
1. Ubezpieczonemu
przysługuje
prawo
swobodnego
wyboru
adwokata
lub
radcy
prawnego
w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów w postępowaniu sądowym,
administracyjnym lub podatkowym.
2. 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.
3. W przypadku, gdy ze zgłoszeniem Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony nie wskazał imiennie żadnego
adwokata lub radcy prawnego, a wymagane jest niezwłoczna reprezentacja adwokata lub radcy prawnego dla
ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel jest uprawniony do wyboru w imieniu
Ubezpieczonego adwokata lub radcy prawnego.
4. W przypadku określonym w ust. 2 lub ust. 3, Ubezpieczony udzieli wskazanemu przez Ubezpieczyciela
adwokatowi lub radcy prawnemu stosownego pełnomocnictwa.
5. Ubezpieczony jest zobowiązany w pełnomocnictwie udzielonym adwokatowi lub radcy prawnemu zobowiązać
go do bieżącego informowania Ubezpieczyciela o rozwoju sprawy.
6. Za wykonanie zleconego przez Ubezpieczonego zadania adwokat lub radca prawny ponosi w stosunku do
Ubezpieczonego bezpośrednią odpowiedzialność.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela i wypłata odszkodowania
§ 15
1. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel
informuje o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z
tym zawiadomieniem, oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę
występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego,
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
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2. Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym
zawiadamia o uznaniu lub nie uznaniu swojej odpowiedzialności. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest
w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, świadczenie
ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia
ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 2.
4. Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia
pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości
lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego.
5. 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 ubezpieczeniowego.
6. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia
ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych
informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności
z oryginałem przez Ubezpieczyciela.
7. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę
świadczenia ubezpieczeniowego, 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.
8. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego uniemożliwiającej
ustalenie
prawa
do otrzymania
świadczenia
ubezpieczeniowego
lub
wysokości
świadczenia
ubezpieczeniowego, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego do czasu
uzupełnienia dokumentacji lub podstawę do odmowy wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku
nieuzupełnienia dokumentacji.
9. 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.
10. W braku zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel odmawia uznania swojej odpowiedzialności,
wskazując podstawę faktyczną i prawną rozstrzygnięcia.
11. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
wymienionych w § 12, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie ubezpieczeniowe, jeżeli
naruszenie tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia Szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi
ustalenie okoliczności Szkody i skutków Zdarzenia ubezpieczeniowego.

§ 16
1. Niezależnie od postanowień § 12 ust 3 i 5 oraz § 13 Ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie
ubezpieczeniowe, jeżeli zostało ono wcześniej poniesione przez Ubezpieczonego w związku z zaistniałym
Zdarzeniem ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas świadczenie ubezpieczeniowe na podstawie
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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 § 12 ust. 4 i 5. 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.
2. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości
świadczenia ubezpieczeniowego w terminie wskazanym w ust. 1 było niemożliwe, świadczenie powinno być
spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, jednak bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie
określonym w ust. 1.
3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje albo przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym zgłaszającego roszczenie wskazując okoliczności
i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego.

Regres ubezpieczeniowy
§ 17
1. Roszczenia Ubezpieczonego wobec osób trzecich, dotyczące zwrotu kosztów, które poniósł Ubezpieczyciel,
przechodzą z chwilą ich wypłaty na Ubezpieczyciela. Koszty zwrócone Ubezpieczonemu zobowiązany jest on
przekazać Ubezpieczycielowi.
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 Ubezpieczony skutecznie zrzekł 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
przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części wypłaconego odszkodowania.
4. Jeśli koszty należne Ubezpieczycielowi zostaną zwrócone Ubezpieczonemu, zobowiązany jest on przekazać je
bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, Ubezpieczycielowi.

Postanowienia końcowe
§ 18
1. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Ubezpieczający, Ubezpieczony, ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji
Ubezpieczyciela:
1) pisemnie drogą pocztową,
2) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi
Klienta
3) w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali Ubezpieczyciela lub w Biurze
Regionalnym których dane teleadresowe można uzyskać pod numerem infolinii Ubezpieczyciela
801 500 300,
4) telefonicznie pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 801 500 300,
Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl
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3. Ubezpieczający, Ubezpieczony, 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 a także
korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich
wpływu.
5. 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.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wyraźne życzenie składającego
reklamację.
7. 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.
8. 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 lub jego spadkobiercy.
9. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji
zgody w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia.
10. Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ochrony ubezpieczeniowej od dnia
1 stycznia 2016 roku.
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