
UBEZPIECZENIE OCHRONA PRAWNA  
ALLIANZ ONLINE
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: Ochrona prawna Allianz Online
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi w tre-
ści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ochrony prawnej mechanicznych Allianz 
Online (dalej OWU) zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz z dnia 22 listopada 2017 roku nr 106/2017 i znajdują zastosowanie do umów zawartych 
od dnia 1 grudnia 2017 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie z Działu II z Grupy 17 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, które obejmuje umożli-
wienie ochrony interesów prawnych posiadacza oraz kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego (Ubezpieczonego) poprzez pokrycie kosztów zwią-
zanych z zabezpieczaniem obrony interesów związanych z korzystaniem z pojazdu oraz świadczenie telefonicznej asysty prawnej. Ubezpieczenie 
dotyczy pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, użytkowanego w sposób zwykły.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlegające prawu polskiemu.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Obrona interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez 
refundację przez Allianz kosztów z związanych z korzy-
staniem z pojazdu, w zakresie: 

 1) dochodzenia odszkodowań,
 2) spraw karnych i wykroczeniowych,
 3) spraw administracyjnych.

✓ Świadczenie Telefonicznej Asysty Prawnej w zakresie:
 1)  uzyskiwania informacji i porad prawnych w obszarze 

prawa związanym z posiadaniem pojazdu,
 2)  informowania o procedurze i kosztach prowadzenia 

sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony 
swoich praw wskazanych w punkcie powyżej,

 3)  udostępniania drogą elektroniczną polskich aktów 
prawnych,

 4)  przesyłania informacji teleadresowych o jednost-
kach organizacyjnych sądów powszechnych oraz 
prokuratury, a także o adwokatach, radcach praw-
nych i notariuszach.

Suma ubezpieczenia wynosi 15 000 zł i jest wskazana 
w dokumencie ubezpieczenia, stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Allianz bez względu na liczbę osób 
uprawnionych do otrzymania świadczenia ubezpiecze-
niowego i bez względu na liczbę zgłoszonych zdarzeń 
objętych ubezpieczeniem. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Kosztów związanych z ugodowym załatwieniem sprawy, 
✗ Kosztów postępowania egzekucyjnego podjętego na podstawie wię-

cej niż jednego tytułu wykonawczego,
✗ Kosztów powstałych na polecenie Ubezpieczonego, ale bez zgody 

Allianz,
✗ Kosztów związanych ze świadomym zatajeniem przez 

Ubezpieczonego informacji lub dokumentów,
✗ Obrony interesów prawnych z zakresu prawa podatkowego, celnego 

oraz dotyczącego innych podobnych opłat publicznoprawnych oraz 
prawa karnego skarbowego,

✗ Obrony interesów prawnych w postępowaniach związanych z zarzu-
tem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się lub parko-
wania pojazdów w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi,

✗ Obrony interesów prawnych w sprawach powstałych podczas 
udziału w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach, trenin-
gach, podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, a także podczas 
prób szybkościowych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Jeżeli momencie wystąpienia zdarzenia kierujący nie posiadał wyma-
ganego przez przepisy prawa jazdy lub prowadził pojazd bez wyma-
ganych uprawnień albo świadectwa kwalifikacji, lub poruszał się 
pojazdem niezarejestrowanym, lub pojazd nie posiadał aktualnych 
badań technicznych, 

! Kierujący pojazdem pozostawał po użyciu alkoholu lub innych środ-
ków odurzających,

! Jeśli Ubezpieczony spowodował zdarzenie objęte ubezpieczeniem 
umyślnie. 



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Jednorazowo lub w ratach określonych w polisie, w złotych polskich.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty podanej w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak 
niż od dnia następnego po opłaceniu składki.

– Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki zawarto ubezpieczenie, z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 
z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub jego demontażu, z dniem zbycia pojazdu, z dniem rejestracji pojazdu zagranicą, z dniem wypowiedze-
nia umowy przez każdą ze stron (w sytuacjach przewidzianych w OWU), chwilą utraty pojazdu (kradzież).

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.

– 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.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– przekazanie Ubezpieczycielowi wszystkich znanych okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w trakcie zawierania umowy,
– opłacenie składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

W czasie trwania umowy:
– zgłaszanie wszelkich zmian okoliczności, o których mowa powyżej,
– przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów oraz wykonywanie zobowiązań wymienionych w umowie ubezpieczenia. 

W związku z wystąpieniem szkody:
– niezwłoczne poinformowanie Przedstawiciela Allianz o zaistnieniu i okolicznościach zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przekazanie wszel-

kich dokumentów oraz korespondencji dotyczącej zdarzenia oraz wskazanie istniejących dowodów, a także rzetelne wypełnienie przesła-
nego przez Przedstawiciela formularza zgłoszenia szkody,

– poinformowanie Przedstawiciela Allianz o ustanowieniu określonego adwokata albo radcy prawnego, udzielenie takiej osobie pełnomocnic-
twa, poinformowanie jej wyczerpująco i zgodnie z prawdą o okolicznościach sprawy, wskazanie dowodów, udzielenie niezbędnych informacji 
i dostarczenie odpowiednich dokumentów,

– informowanie Przedstawiciela Allianz o stanie sprawy oraz, w razie konieczności, przedsięwzięcie niezbędnych kroków w celu dalszego wyja-
śnienia stanu faktycznego.


