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Pełne informacje podane są w Warunkach Ubezpieczenia ochrony prawnej projektantów wnętrz z 01-12-2016 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie ochrony prawnej (ubezpieczenie majątkowe grupa 17 z działu II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest sfinansowanie
reprezentowania oraz umożliwienie obrony interesów
prawnych Ubezpieczonego. W razie zajścia wypadku
ubezpieczeniowego finansowanie, o którym mowa powyżej,
może nastąpić poprzez zapłatę odszkodowania w
wysokości kosztów i wydatków z tym związanych,
należnych od ubezpieczonego - do wysokości określonej
Warunkami Ubezpieczenia, a w przypadku gdy koszty i
wydatki zostały pokryte uprzednio przez Ubezpieczonego,
poprzez ich refundację do wysokości określonej
Warunkami Ubezpieczenia
Katalog finansowanych kosztów określony jest w § 7
Warunków Ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
z wypadków innych niż ochrona prawna

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa ulega ograniczeniu w zakresie szkód:
wynikłych ze zdarzeń w których Ubezpieczonemu przysługuje
refundacja kosztów obrony w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, tj. obrony w postępowaniu karnym oraz pokryciu kosztów
pełnomocnika w postępowaniu cywilnym,
powstałych w bezpośrednim lub pośrednim związku z wydarzeniami
wojennymi, atakami terrorystycznymi, katastrofami, rozruchami i
niepokojami społecznymi, strajkami, szkodami nuklearnymi, a także z
emisją, wyciekiem lub inną formą przedostania się jakichkolwiek
substancji do powietrza, wody lub gruntu
które Ubezpieczony spowodował umyślnie, a także wypadków
ubezpieczeniowych pozostających w związku przyczynowym
z popełnieniem umyślnie przestępstwa lub wykroczenia za wyjątkiem
sytuacji w której Ubezpieczony działa w stanie wyższej konieczności,
dotyczących dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na
Ubezpieczonego
dotyczących odszkodowań, kar lub grzywien, które musi zapłacić
Ubezpieczony
dotyczących zdarzeń powstałych w związku z prowadzeniem przez
Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego zezwolenia lub ważnych
uprawnień do kierowania pojazdem, a także gdy zdarzenie powstało w
związku z prowadzeniem pojazdu nie posiadającego aktualnych badań
technicznych
dotyczących zdarzeń powstałych w związku z prowadzeniem przez
Ubezpieczającego pojazdu po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie
działających środków, jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku
ubezpieczeniowego, a także gdy kierujący pojazdem oddalił się z
miejsca wypadku
dotyczących zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem
czynności zawodowych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
podobnie działających środków, o ile miały one wpływ na powstanie lub
rozmiar szkody
dotyczących kosztów spowodowanych świadomym zatajeniem przez
Ubezpieczonego informacji i dokumentów, mogących mieć wpływ na
sposób świadczenia pomocy prawnej lub przebieg postępowania, w
szczególności gdy okoliczności te zostały ustalone prawomocnym
orzeczeniem sądu w postępowaniu cywilnym, a sąd oddalił powództwo
w oparciu o odmienne ustalenia faktyczne
dotyczących kosztów powstałych bez zgody Ubezpieczyciela, które nie
były konieczne do obrony praw Ubezpieczonego
kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób nie
posiadających prawa do wykonywania zawodu lub nieuprawnionych do
świadczenia pomocy prawnej w danym zakresie
Zakresem ubezpieczenia nie są objęte spory o wysokości przedmiotu
sporu niższej niż 500 złotych

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:



Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia zapytywała w
formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki
spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonych, chyba, że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:




Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki,
Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości,

W razie zajścia wypadku Ubezpieczony ma obowiązek:











użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego zgłosić go pisemnie Ergo Hestii i jednocześnie udzielić
Ergo Hestii wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym oraz przedłożyć wszystkie posiadane
dokumenty i inne dowody dotyczące wypadku ubezpieczeniowego
niezwłocznie przekazać wymagane przez Ergo Hestię dokumenty, dowody, informacje lub wyjaśnienia, związane z prowadzonym przez Ergo
Hestię postępowaniem, a także niezwłocznie, nie później niż w tym samym dniu, poinformować Ergo Hestię o każdym przypadku zaspokojenia
jego roszczeń w całości lub w części. Zobowiązany jest także informować o przebiegu i stanie sprawy sądowej oraz przekazywać związane ze
sprawą pisma procesowe lub inne dokument
uzgadniania z Ergo Hestią w formie pisemnej wszelkich czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie kosztów wynikających z
zaistniałych wypadków ubezpieczeniowych oraz do niepodejmowania czynności, które przyczyniałyby się do ich nadmiernego zwiększenia
w przypadku dochodzenia roszczeń -przed wytoczeniem powództwa przed sądem umożliwić Ergo Hestii przeprowadzenie przedsądowego
postępowania wyjaśniającego, zmierzającego do ustalenia wszystkich okoliczności wypadku ubezpieczeniowego oraz korzystnego dla
Ubezpieczonego zakończenia sprawy, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy
w przypadku dochodzenia roszczeń- przed wytoczeniem powództwa przed sądem, jak również przed wniesieniem środka odwoławczego lub
innego środka zaskarżania od orzeczenia sądu, zawiadomić Ergo Hestię o zamierzonej czynności
w przypadku dochodzenia roszczeń-wstrzymać się z wytoczeniem powództwa przed sądem do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się
już innego postępowania sądowego, jeżeli jego wynik może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu, a niezwłoczne wniesienie sprawy na drogę
sądową nie jest uzasadnione przedawnieniem roszczenia lub upływem terminu zawitego
dostarczyć Ergo Hestii dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania oraz udostępnić inne dokumenty niezbędne do
prawidłowej likwidacji szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata może
być jednorazowa bądź w ratach.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę i godzinę uzgodnioną przez strony umowy. Okres
ubezpieczenia trwa 1 rok, chyba, że umowę zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, a w
przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel
nie poinformował Ubezpieczającego, będącego konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający
będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia
składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

