UBEZPIECZENIE MÓJ PRAWNIK
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz)

Produkt: Mój Prawnik –
Bezpieczny Dom Plus

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi
w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia Mój Prawnik zatwierdzonych uchwałą
Zarządu Allianz nr 246/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 9 grudnia 2015 roku;
stanowiących warunki dodatkowe do ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczny Dom Plus.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie z Działu II z Grupy 17, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, umożliwiające ochronę
interesów prawnych w życiu prywatnym Ubezpieczonego oraz ochronę interesów prawnych z tytułu posiadania nieruchomości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia poprzez pokrycie kosztów związanych z zabezpieczaniem obrony tych interesów.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Refundacja następujących kosztów:
✓ koszty wynagrodzenia jednego adwokata lub
radcy prawnego ustanowionego przez
Ubezpieczonego,
✓ koszty sądowe, łącznie z należnościami dla
świadków i biegłych w postępowaniu sądowym
oraz koszty postępowania egzekucyjnego,
✓ opłaty i koszty w postępowaniu przed organami
administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych
w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji
administracyjnej,
✓ koszty poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego
aresztowania,
✓ koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile Ubezpieczony zobowiązany jest do
ich pokrycia.

✗ Spraw z zakresu 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,
✗ Spraw z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych,
pozostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa ochrony
konkurencji (antymonopolowego) oraz prawa dotyczącego zasad
konkurencji,
✗ Roszczeń pomiędzy Ubezpieczonym a Allianz,
✗ Spraw w związku z rozwodami, separacją, postępowaniami alimentacyjnymi
oraz pozostające w związku ze spadkami i darowiznami,
✗ Spraw z zakresu prawa budowlanego, górniczego i geologicznego
oraz z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz dotyczącego innych opłat
publicznoprawnych, a także prawa karnego skarbowego,
✗ Spraw w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, sądami konstytucyjnymi oraz trybunałami międzynarodowymi,
✗ Sprawy w związku z planem zagospodarowania przestrzennego, podziałem,
scalaniem i wywłaszczaniem nieruchomości oraz prywatyzacją, reprywatyzacją i innymi przekształceniami własnościowymi o podobnym charakterze,
✗ Obrony interesów prawnych, jeśli Ubezpieczony spowodował zdarzenie
objęte ubezpieczeniem umyślnie, przy czym postanowienie to nie dotyczy
wykroczeń, ochrona ubezpieczeniowa przysługuje tak długo, jak długo
Ubezpieczonemu zarzucana jest nieumyślność i nie zostanie on prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
✗ Obrony interesów prawnych w zakresie roszczeń osób trzecich, których
Ubezpieczony dochodzi we własnym imieniu.

Ubezpieczenie obejmuje jednocześnie:
✓ elementy życia prywatnego w zakresie związanym: z dochodzeniem odszkodowań, z umowami, z prawem pracy, ze sprawami karnymi,
z prawem rodzinnym i z ubezpieczeniami
społecznymi,
✓ elementy życia prywatnego w zakresie związanym z występowaniem przez Ubezpieczonego
jako właściciel, użytkownik wieczysty, wynajmujący, wydzierżawiający, najemca, dzierżawca
oraz użytkownik nieruchomości w zakresie związanym: z zabezpieczeniem interesów prawnych
dotyczących zawartych umów najmu i dzierżawy, z zabezpieczeniem interesów prawnych
dotyczących majątkowych praw rzeczowych na
nieruchomości.
Suma ubezpieczenia maksymalnie może wynosić
15 000 zł i stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! Allianz nie odpowiada za koszty, których wysokość w dniu ustalenia odszkodowania nie przekracza 200 zł.
! Ochrona ubezpieczeniowa obejmie te zdarzenia powodujące konieczność
obrony prawnej, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia i do których doszło
na terytorium Polski, a na podstawie umownego rozszerzenia odpowiedzialności także poza terytorium Polski.

✓ Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a na podstawie umownego rozszerzenia odpowiedzialności także poza terytorium Polski.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
– podanie do wiadomości Allianz wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem
umowy w innych pismach.
W czasie trwania umowy:
– zgłaszanie wszelkich zmian okoliczności, o których mowa powyżej.
W związku z wystąpieniem szkody:
– niezwłoczne poinformowanie Allianz o zaistnieniu zdarzenia, przekazanie wszelkich dokumentów oraz dowodów dotyczących zdarzenia,
– uzyskanie pisemnej zgody Allianz na ustanowienie określonego adwokata lub radcy prawnego, udzielenie takiej osobie pełnomocnictwa,
poinformowanie jej wyczerpująco i zgodnie z prawdą o okolicznościach sprawy,
– informowanie Allianz o stanie sprawy oraz w razie konieczności przedsięwzięcie niezbędnych kroków w celu dalszego wyjaśnienia stanu
faktycznego,
– jeśli nie narusza to w uzasadniony sposób praw Ubezpieczonego:
•	złożenie tylko powództwa częściowego i wstrzymanie się z dochodzeniem pozostałych roszczeń do momentu uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia,
•	wstrzymanie się z dochodzeniem swych roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego
postępowania sądowego, o ile może mieć ono znaczenie dla rozstrzygnięcia danego sporu,
•	uzgodnienie z Allianz wszelkich czynności wywołujących powstanie kosztów, w szczególności wnoszenie pozwów i środków zaskarżenia
oraz unikanie wszystkiego, co mogłoby się przyczynić do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów albo mogłoby utrudnić ich zwrot od
strony przeciwnej,
•	przedłożenie Allianz bez zbędnej zwłoki otrzymanych od adwokatów, biegłych oraz sądów rachunków, pokwitowań i innych dokumentów
o podobnym charakterze.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– O ile nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Mój Prawnik rozpoczyna się jednocześnie z datą podaną
w umowie ubezpieczenia zawartą na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczny Dom Plus, nie wcześniej jednak niż od dnia
następującego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki.
– Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta lub z dniem rozwiązania
lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczny Dom Plus.

Jak rozwiązać umowę?
– Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
pisemnie w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze
stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

