
UBEZPIECZENIE INFORMACJI PRAWNEJ
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

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 informacji prawnej zatwierdzonych uchwałą 
Zarządu Allianz nr 247/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 9 grudnia 2015 roku; 
stanowiące warunki dodatkowe do ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczny Dom Plus.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie Działu II z Grupy 17 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, obejmujące świadczenie 
usług informacji prawnej polegającej na udzieleniu pomocy prawnej przez prawników działających w ramach usługi Telefonicznej Asysty Prawnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Wyłącznie zdarzenia objęte ubezpieczeniem i zaistniałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Świadczenie usług informacji prawnej polegającej na udzieleniu pomocy 
prawnej przez prawników działających w ramach usługi Telefonicznej 
Asysty Prawnej.

Ubezpieczonemu przysługują świadczenia w zakresie prawa polskiego: 
✓ uzyskiwania informacji prawnych w obszarze prawa cywilnego, rodzin-

nego, karnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecz-
nych oraz prawa podatkowego, 

✓ informowania Ubezpieczonego o procedurze prawnej prowadzenia 
sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw, 

✓ informowania o kosztach prowadzenia sporów prawnych, 
✓ udostępniania Ubezpieczonemu drogą elektroniczną aktualnych oraz 

historycznych aktów prawnych, 
✓ przesyłania informacji teleadresowych o jednostkach organizacyjnych 

sądów powszechnych oraz prokuratury, a także informacji teleadreso-
wych o adwokatach, radcach prawnych i notariuszach.

Limity oraz suma ubezpieczenia nie zostały określone.
Świadczenie przysługuje Ubezpieczonemu każdorazowo po zaistnieniu 
wypadku ubezpieczeniowego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Uzyskiwania informacji prawnych w innych obszarach 
prawa niż: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, 
administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych oraz prawa podatkowego,

✗ Przesyłania informacji teleadresowych o jednostkach 
organizacyjnych innych niż sądy powszechne oraz 
prokuratury.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

! Realizacja świadczeń w dni inne niż powszednie 
i poza 9.00-21.00. 

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: Informacja Prawna – Bezpieczny 
Dom Plus

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– podanie do wiadomości Allianz wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał we wniosku o ubezpieczenie lub dodatko-

wym formularzu przed zawarciem umowy. 

W czasie trwania umowy:
– zgłaszanie wszelkich zmian okoliczności, o których mowa powyżej.

W związku z wystąpieniem szkody:
– skontaktowanie się telefonicznie z Telefoniczną Asystą Prawną oraz współdziałanie z Telefoniczną Asystą Prawną w zakresie niezbędnym do 

realizacji zobowiązania, w tym do przekazania pełnej informacji koniecznej do udzielenia pomocy prawnej i jeżeli będzie to wymagane 
z uwagi na istniejący stan prawny lub faktyczny kopii posiadanej dokumentacji.

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 informacji prawnej rozpoczyna się jednocześnie z datą podaną w umo-
wie ubezpieczenia zawartą na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczny Dom Plus, nie wcześniej jednak niż od dnia nastę-
pującego 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.


