UBEZPIECZENIE ASYSTY I OCHRONY PRAWNEJ

Dla kogo ubezpieczenie ?
Kto jest Ubezpieczającym
Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Jaki zakres obejmuje
świadczenie asysty
prawnej?
Limity świadczeń

Dla Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych
PZŁ, Kół Łowieckich, Myśliwych
Zarząd Główny PZŁ, Zarząd Okręgowy, Koło
Łowieckie- podmiot który zawiera umowę
ubezpieczenia
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczeniem
jest objęta ochrona i asysta prawna w zakresie
wykonywania działalności statutowej z możliwością
rozszerzenia o pokrycie uszczerbku finansowego,
powstałego w wyniku konieczności zapłaty kar
nakładanych przez GIODO z tytułu uchybieniu
przepisom RODO. Dodatkowo dla jednej osoby w
ramach podmiotu Ubezpieczającego - zapewnione jest
szkolenie on-line w zakresie RODO, potwierdzone
certyfikatem po zakończeniu szkolenia.
Zakres asysty polega na udzielaniu Ubezpieczonym
pomocy prawnej w zakresie wykonywania działalności
statutowej , a w szczególności:
1. udzielaniu przez prawników bieżących
konsultacji
prawnych,
związanych
z
przedmiotem ubezpieczenia, zgodnie z zasadą
dziś pytanie dziś odpowiedź (odpowiedź
gwarantowana w ciągu 24 h)- , bez limitu;
2. opiniowania lub przygotowania dokumentów,
tj. pism w postępowaniach procesowych i
nieprocesowych do 10 stron, w tym wezwań
do zapłaty, pełnomocnictw, pozew, sprzeciw
lub zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od
wyroku zaocznego, wniosek w postępowaniu
nieprocesowym)-,limit usług
w tym
zakresie- 6 usług rocznie;
3. przesyłaniu przez prawników wzorów umów
cywilnoprawnych, związanych z przedmiotem
ubezpieczenia,- limit usług w tym zakresie 6 usług rocznie;
4. informowanie
o
procedurze
prawnej
prowadzenia
sporów
prawnych
oraz
dochodzenia swoich praw- , bez limitu;
5. informowanie o kosztach prowadzenia sporów
prawnych- bez limitu,
6. przesyłanie aktualnych oraz historycznych

aktów prawnych- bez limitu,
7. udzielanie informacji teleadresowych o sądach,
prawnikach, notariuszach- bez limitu.
Formy korzystania z
asysty prawnej

Asysta Prawna udzielana jest Ubezpieczonemu przy
zastosowaniu poniższych form przekazu:
1.

telefonicznie,

pod

wskazanym

przez

Ubezpieczonego numerem telefonu;
2.

pocztą

elektroniczną,

na

wskazany

przez

Ubezpieczonego adres e-mail;
Wyłączenia
odpowiedzialności

1. Przedstawiciel

Ubezpieczyciela

odpowiedzialności

za

nie

opóźnienie

lub

ponosi
brak

możliwości udzielenia Asysty Prawnej, jeżeli jest to
spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi,
zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną,
wojną

domową,

skutkami

promieniowania

radioaktywnego lub siłą wyższą.
2. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych
przez Ubezpieczonego w celu uzyskania Asysty
Prawnej lub świadczeń do niej ekwiwalentnych u
podmiotu

innego

niż

Przedstawiciel

Ubezpieczyciela.
Ochrona Prawna – Zakres Ochrona prawna obejmuje pokrycie niezbędnych i
świadczenia
celowych kosztów dotyczących obrony interesów
prawnych Ubezpieczonego, w szczególności:
1.)
wynagrodzenia adwokata lub radcy
prawnego z tytułu:
a. reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniu
cywilnym,
b. obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub
w sprawie o wykroczenie,
c. reprezentacji Ubezpieczonego jako oskarżyciela
posiłkowego lub prywatnego w postępowaniu
karnym lub o wykroczenie (koszty pełnomocnika
oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego),
2.)
koszty sądowe w sprawach cywilnych,
karnych lub w sprawach o wykroczenia,
3.)
koszty
procesu
zasądzone
od
Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej lub
Skarbu Państwa [ubezpieczenie ryzyka kosztów
przegranego procesu],
4.)
koszty dojazdu Ubezpieczonego na

rozprawy w obie strony do sądów mieszczących się
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
stawiennictwo Ubezpieczonego było obowiązkowe,
5.)
koszty postępowania egzekucyjnego,
6.)
koszty
postępowania
sądu
polubownego, łącznie z kosztami postępowania o
stwierdzenie
wykonalności
wyroku
sądu
polubownego,
7.)
koszty postępowania przed Sądem
Najwyższym,
8.)
wynagrodzenie adwokata lub radcy
prawnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego
w postępowaniu administracyjnym,
9.)
opłaty
i
koszty
postępowania
administracyjnego
z
tytułu
reprezentacji
Ubezpieczonego przed organami administracji
państwowej i samorządowej,
10.)
koszty sądowe w sprawach przed
sądami administracyjnymi,
11.)
koszty postępowania przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym,
12.)
koszty wyceny wartości szkody przez
rzeczoznawcę majątkowego,
13.)
koszty
tłumaczenia
dokumentów
niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z
wypadkiem ubezpieczeniowym.
14.)
potwierdzenia na piśmie treści porady
prawnej.
Wyłączenia
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela

3. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte problemy
prawne:
1) dotyczące sporów pomiędzy Ubezpieczonym a
Ubezpieczającym,
Przedstawicielem

Ubezpieczycielem
Ubezpieczyciela,

a

lub
także

pomiędzy poszczególnymi Ubezpieczonymi w
ramach jednej Umowy ubezpieczenia;
2) zaistniałe poza okresem lub zakresem Umowy
ubezpieczenia;
3) dotyczące umów z członkami ustawowych
organów Ubezpieczonego;
4) dotyczące życia prywatnego
5) z zakresu prawa handlowego, spółdzielczego,
zbiorowego

prawa

pracy,

prawa

upadłościowego i naprawczego, autorskiego,
patentowego,

prasowego,

budowlanego,

górniczego lub geologicznego, podatkowego,
celnego oraz karnoskarbowego;
6) związane ze stosowaniem przepisów prawa
dotyczących funduszy inwestycyjnych, obligacji;
papierów

wartościowych,

mieszkaniowych,

fundacji

wspólnot

i

stowarzyszeń,

związków zawodowych, znaków towarowych,
własności intelektualnej lub przemysłowej,
poręczenia i przejęcia długów, gier i zakładów,
transakcji terminowych lub spekulacyjnych,
planów
podziału,

zagospodarowania
scalania,

przekształcania

przestrzennego,

wywłaszczania
nieruchomości

lub
oraz

prywatyzacji lub reprywatyzacji.
Wybór pełnomocnika
Ocena sytuacji prawnej

Suma ubezpieczenia i
podlimity
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela

Składka ubezpieczeniowa
Czy można odstąpić od
umowy ubezpieczenia?
Jaki jest okres
obowiązywania umowy
ubezpieczenia?

4.
GOTHAER pozostawia Ubezpieczonemu wolny wybór
pełnomocnika,
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana wyłącznie w
sytuacji, kiedy istnieje szansa korzystnego
rozstrzygnięcia sporu dla Ubezpieczonego.
Powyższe ustalenie nie dotyczy spraw karnych i
wykroczeń.
Suma
ubezpieczenia
stanowi
górną
granicę
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.
Suma
ubezpieczenia określona wariantowo w deklaracji
przystąpienia do ubezpieczenia
Każdorazowa wypłata świadczenia zmniejsza jej
wysokość W granicach sumy ubezpieczenia mogą
zostać
wprowadzone
podlimity
ograniczające
odpowiedzialność Ubezpieczyciela dla konkretnych
ryzyk do sumy w nich wskazanych.
Wysokość sumy ubezpieczenia jak również podlimitów
zależy od dokonanego wyboru wariantu określonego w
deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.
Składka uzależniona jest od wybranej wysokości sumy
ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej
Tak, w terminie 7 dni od jej zawarcia dla przedsiębiorcy
oraz 30 dni dla osoby fizycznej
Umowa zawarta jest na okres na okres 12 miesięcy z
automatycznym przedłużeniem na kolejne 12-sto
miesięczne okresy pod warunkiem braku
wypowiedzenia nie później niż miesiąc od daty końca
okresu ubezpieczenia.

Jaki jest okres ochrony
ubezpieczeniowej?
Zakres terytorialny
Czy w związku z zawarta
umową można złożyć
reklamację?

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od
daty wskazanej na polisie pod warunkiem opłacenia
składki i trwa 12 miesięcy.
Teren RP
Tak.
1.
Reklamację można złożyć:
 w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki
Gothaer TU S.A. lub osobiście;
 w formie elektronicznej (formularz na stronie
internetowej Gothaer TU S.A.);
 ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).
2.
Reklamacja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu
kontaktowego zgłaszającego reklamację;
2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
3) przedmiot reklamacji;
4) uzasadnienie
reklamacji,
z
podaniem
ewentualnych dowodów.
3.
Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie
sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we
wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje
wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację
zostaje poinformowany o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
3) przewidywanym
terminie
rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
4.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Gothaer TU
S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, przy czym udzielenie przez Gothaer TU
S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną
jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.
5.
Zgłaszający reklamację może wystąpić do
Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie
sprawy.

6.

Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd
Polubowny przy Rzeczniku Finansowym albo Sąd
Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, w
trybie wskazanym w regulaminach tych Sądów.
7.
Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo
dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy
ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego,
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia bądź przed sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub
spadkobiercy
uprawnionego
z
umowy
ubezpieczenia.
8.
Gothaer TU S.A. podlega nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego.
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