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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach w tym w Grupowych Warunkach
Ubezpieczenia Assistance Telefoniczna Asysta Prawna dla Członków Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych zatwierdzonych uchwałą nr 01/06/03/2018
Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6.03.2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Assistance Telefoniczna Asysta Prawna skierowane jest do Członków Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych i zapewnia ono zorganizowanie
i pokrycie kosztów telefonicznych informacji, konsultacji i porad prawnych oraz przygotowanie i przesłanie e-mailem opinii prawnych lub imiennych
dokumentów prawnych.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Organizacja i pokrycie kosztów informacji, konsultacji i porad prawnych,
opinii prawnych lub imiennych dokumentów prawnych w razie
powstania problemu prawnego związanego z życiem prywatnym lub
zawodowym Ubezpieczonego. Realizacja usług asysty prawnej odbywa
się telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie obejmuje problemów prawnych:
!

związanych z działalnością gospodarczą Ubezpieczonego;

!

dotyczących sporów prawnych pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, InterRisk lub przedstawicielem InterRisk, a także pomiędzy
poszczególnymi Ubezpieczonymi w ramach jednej umowy (z wyjątkiem
prawa rodzinnego i spadkowego);

!

związanych z wywłaszczeniem, podziałem, przekształceniem własnościowym nieruchomości i planem zagospodarowania przestrzennego;

– konsultacja i porada prawna – bez ograniczeń;

!

zaistniałych poza okresem lub zakresem ubezpieczenia;

– prawo do korzystania z opinii prawnej lub imiennych dokumentów
prawnych – nie więcej niż 4 razy w okresie 12 miesięcy.

!

z zakresu: prawa handlowego, umów agencyjnych, umów z członkami
ustawowych organów Ubezpieczonego, funduszy inwestycyjnych,
obligacji, papierów wartościowych, prawa spółdzielczego oraz prawa
wspólnot mieszkaniowych, prawa o stowarzyszeniach, prawa o związkach
zawodowych, zbiorowego prawa pracy, prawa upadłościowego
i naprawczego, autorskiego, patentowego, znaków towarowych,
własności intelektualnej lub przemysłowej, prawa prasowego, fundacji,
poręczenia i przejęcia długów, gier, zakładów, transakcji terminowych,
prawa budowlanego, prawa górniczego lub geologicznego, planu
zagospodarowania przestrzennego, podziału, scalania, wywłaszczenia,
przekształcenia nieruchomości, prawa podatkowego lub celnego, prawa
karnoskarbowego, prywatyzacji lub reprywatyzacji.

Suma ubezpieczenia: 50 zł.
3 Limity świadczeń:
– informacja prawna – bez ograniczeń;

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Organizacji i pokrycia kosztów konsultacji i porad prawnych, opinii prawnych lub innych dokumentów prawnych jeżeli problem prawny powstał
przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia albo po jego zakończeniu.
û Zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego celem uzyskania
Asysty Prawnej od innego podmiotu niż przedstawiciel InterRisk.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko i wyłącznie problemy prawne, które są rozpoznawane według prawa polskiego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i zaistniały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– Zawiadomienie o każdej zmianie adresu lub siedziby.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność InterRisk w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który została zapłacona
składka za tego Ubezpieczonego i trwa 12 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli w okresie obowiązywania 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony nie
złoży oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia, okres ubezpieczenia jest automatycznie przedłużany na kolejny 12 miesięczny okres.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in. z dniem:
a) upływu okresu ubezpieczenia;
b) wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego w przypadku wyczerpania przez niego limitu świadczeń;
c) odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
d) w stosunku do danego Ubezpieczonego – z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał oświadczenie o wystąpieniu
Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego, z której Ubezpieczony może wystąpić w każdym czasie, bądź z chwilą śmierci Ubezpieczonego.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie
30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta
od umowy ubezpieczenia InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony
ubezpieczeniowej.

