Ubezpieczenie
ochrony prawnej dla Leasingobiorców SG LEX
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

Produkt:

Generali T.U. S.A.

Ochrona Prawna dla Leasingobiorców

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na stronie generali.pl.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie ochrony prawnej dla Leasingobiorców SG LEX (grupa 17) chroni Ubezpieczonego przed ryzykiem prowadzenia
sporów prawnych. Ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów związanych z prowadzeniem sporów prawnych.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓ W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubez-

 postępowania w związku z zarzutem naru-

pieczeniem Ubezpieczyciel podejmie starania
i poniesie koszty w celu umożliwienia ochrony
interesów prawnych Ubezpieczonego, jeśli
tylko jest to niezbędne
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące rodzaje świadczeń:
1) ochrona prawna przy dochodzeniu
odszkodowań,
2) ochrona prawna umów w związku
z ubezpieczonym pojazdem,
3) ochrona prawna w sprawach karnych
i o wykroczenia
Ubezpieczyciel zapewnia ponadto pomoc
prawną poprzez dostęp do infolinii prawnej
w obszarze prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, podatkowego.

szenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się albo też postępowania w związku
z parkowaniem
pojazdu
w sposób
niezgodny z przepisami miejscowymi
spowodowania zdarzenia objętego ubezpieczeniem umyślnie i bezprawnie (jednak
nie dotyczy to wykroczeń)
odszkodowań, które musi zapłacić Ubezpieczony, grzywien, kar administracyjnych
lub sądowych, innych kar pieniężnych, podatków ani innych podobnych opłat natury
publicznoprawnej

✓

✓




Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
! udział własny Ubezpieczonego w każdej
szkodzie wynosi 200 zł
! Ubezpieczony może w okresie ubezpieczenia skorzystać z 4 informacji prawnych w ramach infolinii prawnej
! koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym objęte są limitem odpowiedzialności w wysokości 30 000 zł

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, zaistniałe na terenie Europy,
w państwach basenu Morza Śródziemnego, na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze, jeżeli dane zdarzenie
podlega jurysdykcji tych państw.
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia:

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

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

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

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

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

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