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Niniejsze ogólne warunki (OWU) s¹ integraln¹ czêœci¹ umów ubezpieczenia ochrony
prawnej zawieranych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A., zwane dalej
UNIQA TU S.A.
Podmiot ubezpieczenia
§1
1. Osoba zawieraj¹ca umowê, zwana dalej Ubezpieczaj¹cym, mo¿e j¹ zawrzeæ na
rzecz w³asn¹ albo na rzecz osoby trzeciej. Osoba, na rzecz której zosta³a zawarta
umowa ubezpieczenia, zwana jest dalej Ubezpieczonym.

OWU
Prawo & Pomoc
Ubezpieczenie ochrony prawnej

2 . Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych w zwi¹zku z ustawowymi regulacjami dotycz¹cymi obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego z tytu³u szkody osobowej lub maj¹tkowej,
o ile szkoda powsta³a podczas ruchu pojazdem wskazanym w polisie, poza
zdarzeniami objêtymi ochrona w wariancie A,
2 ) obronê w postêpowaniu karnym w zwi¹zku z wypadkiem drogowym lub
z naruszeniem przepisów o ruchu drogowym.
Uprawnienia Ubezpieczonego przy wyborze obs³ugi prawnej
§6

2 . Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczonym mo¿e byæ osoba fizyczna,
a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie B, tak¿e osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa
przyznaje zdolnoœæ prawn¹.
3 . Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêty jest Ubezpieczony oraz osoby wskazane w polisie, zwane dalej wspó³ubezpieczonymi.
4. Postanowienia dotycz¹ce Ubezpieczonego stosuje siê równie¿ do wspó³ubezpieczonych.
5. Osoby wspó³ubezpieczone mog¹ skorzystaæ z ochrony ubezpieczeniowej za zgod¹
Ubezpieczaj¹cego.
Przedmiot ubezpieczenia

1. Ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego,
w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów w postêpowaniu s¹dowym.
2 . Ubezpieczony jest zobowi¹zany do poinformowania o dokonanym wyborze
UNIQA TU S.A. niezw³ocznie, najpóŸniej w terminie 7 dni od dnia dokonania
wyboru.
3 . W jednym postêpowaniu UNIQA TU S.A. pokrywa koszty jednego pe³nomocnika
lub obroñcy.
4. UNIQA TU S.A. na proœbê Ubezpieczonego mo¿e wskazaæ adwokata lub radcê
prawnego, specjalizuj¹cego siê w prowadzeniu spraw danego rodzaju, wykonuj¹cego zawód w miejscowoœci, w której ma siedzibê w³aœciwy dla rozpatrzenia danej
sprawy s¹d.

§ 2
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ koszty ochrony prawnej powsta³e w nastêpstwie
zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.
2 . Przez zdarzenie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ rozumiemy faktyczne lub domniemane naruszenie przepisów prawnych przez Ubezpieczonego, wspó³ubezpieczonych lub osobê trzeci¹ bêd¹c¹ stron¹ przeciwn¹, powoduj¹ce koniecznoœæ
ponoszenia kosztów ochrony prawnej w zakresie okreœlonym w OWU.
3 . Za moment powstania zdarzenia objêtego ochron¹, uwa¿a siê chwilê w której
nast¹pi³o naruszenie przepisów prawnych.
4. UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, je¿eli zdarzenie objête ochron¹
nast¹pi³o w okresie ubezpieczenia.
Warianty ubezpieczenia
§3
W zale¿noœci od wyboru, Ubezpieczaj¹cy mo¿e ubezpieczyæ koszty ochrony prawnej:
1) zwi¹zane z ¿yciem prywatnym Ubezpieczonego (wariant A),
2 ) zwi¹zane z pojazdem (wariant B).
Ochrona prawna zwi¹zana z ¿yciem prywatnym (wariant A)
§4
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêty jest Ubezpieczony i jego osoby bliskie wskazane
w polisie.
2 . Za osoby bliskie uwa¿a siê osoby wspólnie zamieszkuj¹ce z Ubezpieczonym
i prowadz¹ce z nim wspólne gospodarstwo domowe, do których zaliczamy: wspó³ma³¿onka, konkubinê, konkubenta, rodzeñstwo, wstêpnych, zstêpnych, teœciów,
ziêciów, synowe, ojczyma, macochê, pasierbów, przysposobionych i przysposabiaj¹cych.
3 . Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
1) dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych z tytu³u czynów niedozwolonych,
których nastêpstwem jest szkoda osobowa lub maj¹tkowa, poza zdarzeniami
objêtymi ochron¹ w wariancie B.
2 ) obronê w postêpowaniu karnym w zwi¹zku z zarzutem pope³nienia przestêpstwa albo wykroczenia.
Ochrona prawna zwi¹zana z pojazdem (wariant B)

§7
1. UNIQA TU S.A. nie udziela ochrony ubezpieczeniowej, je¿eli szkoda jest nastêpstwem:
1) umyœlnego wyrz¹dzenia przez Ubezpieczonego szkody lub pope³nienia czynu
zabronionego w tym zbrodni lub wystêpku,
2 ) zachowania Ubezpieczonego po spo¿yciu alkoholu, œrodków odurzaj¹cych,
lekarstw lub innych substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹cych zdolnoœæ rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postêpowaniem,
3 ) dzia³añ wojennych, rozruchów, zamieszek, demonstracji, strajków, lokautów
lub aktów terrorystycznych,
4) katastrofy nuklearnej, biologicznej lub innej zwi¹zanej z dzia³aniem œrodków
masowego ra¿enia oraz powodzi, lawiny, trzêsienia ziemi,
5) zdarzenia, które pozostaje w bezpoœrednim lub poœrednim zwi¹zku ze stopniowym wp³ywem ryzyk wymienionych w pkt 4),
6) zarz¹dzeñ publicznoprawnych, skierowanych do wiêkszej liczby osób w zwi¹zku
ze stanem wyj¹tkowym lub inn¹ sytuacj¹ wyj¹tkow¹ kraju,
7) spraw z zakresu prawa autorskiego prawa w³asnoœci przemys³owej,
8) spraw z zakresu prawa podatkowego i celnego,
9) spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych.
2 . Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wy³¹czone s¹ koszty:
1) obs³ugi prawnej, wykonywanej przez osoby nie posiadaj¹ce do tego uprawnieñ zawodowych,
2 ) w sprawach, gdzie Ubezpieczony œwiadomie udzieli³ nieprawdziwych lub
wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji, albo dostarczy³ sfa³szowane lub wadliwe dokumenty,
3 ) w sprawach, gdzie Ubezpieczony œwiadomie zatai³ informacje lub dokumenty mog¹ce mieæ wp³yw na sposób œwiadczenia pomocy prawnej albo
przebieg postêpowania,
4) których ³¹czna wysokoœæ nie przekracza 150 z³,
5) w sporach pomiêdzy Ubezpieczonym a wspó³ubezpieczonymi, oraz pomiêdzy wspó³ubezpieczonymi,
6) w sprawach o dochodzenie roszczeñ z tytu³u wierzytelnoœci, które zosta³y
scedowane na rzecz Ubezpieczonego lub przez niego przejête,
7) dojazdu pe³nomocnika Ubezpieczonego na rozprawê,
8) stanowi¹ce równowartoœæ wynagrodzenia utraconego wskutek stawiennictwa w s¹dzie.
3 . UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u kosztów ochrony prawnej ponoszonych przez Ubezpieczonego w ka¿dej sprawie, gdzie drug¹
stron¹ jest UNIQA TU S.A.
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§ 5
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêty jest Ubezpieczony i wspó³ubezpieczeni wskazani w polisie, którymi mog¹ byæ:
1) osoby bliskie Ubezpieczonego, w rozumieniu §4 ust. 2,
2 ) wspó³w³aœciciel pojazdu,
3 ) kierowca uprawniony do u¿ywania pojazdu,
4) pasa¿er.

4. UNIQA TU S.A. nie pokrywa kar s¹dowych, grzywien, porêczeñ maj¹tkowych.
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Okres ubezpieczenia a odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A.
§ 8

2 . Je¿eli w postêpowaniu cywilnym nast¹pi zbieg roszczeñ, dla których istnieje tylko
czêœciowo ochrona ubezpieczeniowa, UNIQA TU S.A. ponosi tylko koszty, do
których jest zobowi¹zana na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres jednego roku.

Suma ubezpieczenia

2 . Okres ubezpieczenia rozpoczyna siê od dnia wskazanego w polisie, jednak nie
wczeœniej ni¿ od dnia nastêpnego po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki
w wysokoœci ustalonej w umowie.

§ 14

3 . Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê po up³ywie okresu karencji.
Karencja
§9
1. Karencja jest to okres, po up³ywie którego Ubezpieczony nabywa prawo do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej.
2 . Okres karencji wynosi 3 miesi¹ce i liczony jest od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia oznaczonego w polisie.
3 . W przypadku przed³u¿enia umowy ubezpieczenia na kolejny rok w tym samym
wariancie, w kolejnym okresie obowi¹zywania umowy karencji nie stosuje siê.
4. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej w kolejnym roku
ubezpieczenia o dodatkowy wariant, karencja ma zastosowanie w stosunku do
tego nowego wariantu i liczona jest od pierwszego dnia kolejnego okresu ubezpieczenia.
Zakres terytorialny ubezpieczenia
§ 10
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej dla wypadków ubezpieczeniowych,
które mia³y miejsce na terytorium RP i w sporach rozstrzyganych przed polskimi
s¹dami powszechnymi.
Koszty pokrywane przez UNIQA TU S.A.
§ 11
1. UNIQA TU S.A. pokrywa koszty niezbêdne dla ochrony praw Ubezpieczonego, o ile
s¹ konieczne dla obrony prawnych interesów Ubezpieczonego.
2 . Ubezpieczeniem objête s¹ w szczególnoœci:
1) koszty obs³ugi prawnej œwiadczonej przez adwokata lub radcê prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego,
2 ) koszty dojazdu Ubezpieczonego na rozprawy do s¹dów powszechnych, maj¹cych siedzibê poza miejscowoœci¹, w której Ubezpieczony ma adres zamieszkania, o ile stawiennictwo jest obowi¹zkowe,
3 ) koszty opinii bieg³ych a tak¿e koszty t³umaczy i specjalistów oraz koszty innych
niezbêdnych œrodków dowodowych przeprowadzonych w toku postêpowania,
4) inne koszty i op³aty s¹dowe, je¿eli s¹ one celowe dla ochrony praw Ubezpieczonego, w zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem.
3 . Koszty obs³ugi prawnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1) UNIQA TU S.A. pokrywa
w nastêpuj¹cy sposób:
1) w postêpowaniu przeds¹dowym Ubezpieczony mo¿e skorzystaæ na koszt
UNIQA TU S.A. z jednej porady prawnej. UNIQA TU S.A. pokrywa koszt porady
do wysokoœci 300 z³;
2 ) koszty zastêpstwa procesowego pokrywane s¹ tylko na rzecz jednego adwokata lub radcy prawnego, wskazanego UNIQA TU S.A. przez Ubezpieczonego do
wysokoœci kwoty nie przekraczaj¹cej minimalnych stawek dla danego rodzaju
spraw okreœlonych w przepisach w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie
i w sprawie op³at za czynnoœci radców prawnych.
4. Koszty dojazdu, o których mowa w ust. 2 pkt 2) UNIQA TU S.A. zwraca:
1) do wysokoœci ceny biletu kolejowego na przejazd II klas¹,
2 ) je¿eli dojazd mo¿liwy jest tylko komunikacj¹ autobusow¹, do wysokoœci ceny
biletu w tego typu œrodkach komunikacji,
3 ) je¿eli, w ramach kosztów dojazdu na rozprawê, UNIQA TU S.A. wyrazi zgodê
na przejazd samochodem osobowym, Ubezpieczonemu przys³uguje zwrot
kosztów przejazdu w wysokoœci stanowi¹cej iloczyn przejechanych kilometrów
przez stawkê za jeden kilometr przebiegu, ustalon¹ na podstawie odrêbnych
przepisów.
5. Koszty opinii bieg³ych, a tak¿e koszty t³umaczy i specjalistów, o których mowa
w ust. 2 pkt 3), UNIQA TU S.A. pokrywa do wysokoœci ³¹cznie nie przekraczaj¹cej
20 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla okreœlonego wariantu ubezpieczenia, o ile
powo³anie tych osób ma istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy,

1. Sumê ubezpieczenia na jedno i na wszystkie zdarzenia ustala Ubezpieczaj¹cy we
wniosku ubezpieczeniowym.
2 . W przypadku wyboru przez Ubezpieczaj¹cego wiêcej ni¿ jednego wariantu, Ubezpieczaj¹cy deklaruje sumy ubezpieczenia oddzielnie dla ka¿dego wariantu.
3 . Sumy ubezpieczenia ustalone odrêbnie dla ka¿dego wariantu ubezpieczenia
i okreœlone w polisie stanowi¹ górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. ze
wszystkich zdarzeñ powsta³ych w okresie ubezpieczenia.
4. Po wyp³acie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotê
wyp³aconego odszkodowania.
Sk³adka ubezpieczeniowa
§ 15
1. Sk³adkê za ubezpieczenie ustala UNIQA TU S.A. zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹.
2 . Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie zale¿y od :
1) wariantu ubezpieczenia,
2 ) wysokoœci sumy ubezpieczenia,
3 ) liczby osób objêtych ochron¹,
4) czêstotliwoœci op³acania sk³adki,
5) indywidualnej oceny ryzyka.
3 . Wysokoœæ sk³adki, termin oraz jej sposób zap³aty okreœla siê w polisie.
4. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka lub jej pierwsza rata p³atna jest najpóŸniej
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
5. Sk³adkê wp³aca siê w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A. lub na rachunek bankowy UNIQA TU S.A.
6. W przypadku dokonywania zap³aty w drodze przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego za dzieñ zap³aty sk³adki lub jej raty uwa¿a siê dzieñ wp³ywu œrodków
pieniê¿nych na rachunek bankowy UNIQA TU S.A.
7. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia przed up³ywem okresu ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia.
8. Sk³adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy,
gdy w okresie ubezpieczenia nie wyst¹pi³a szkoda, za któr¹ UNIQA TU S.A.
wyp³aci³o b¹dŸ wyp³aci odszkodowanie.
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, UNIQA TU SA zwraca sk³adkê w wysokoœci
1/12 sk³adki rocznej za ka¿dy niewykorzystany miesi¹c ubezpieczenia., przy czym
rozpoczêty miesi¹c liczy siê za pe³ny. Ze zwracanej sk³adki potr¹ca siê 20%
tytu³em kosztów manipulacyjnych w przypadku wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczaj¹cego.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 16
1. Umowê zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczaj¹cego.
2 . UNIQA TU S.A. potwierdza zawarcie umowy polis¹.
3 . Zapisy w polisie uwa¿a siê za warunki uzgodnione przez strony umowy ubezpieczenia.
Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia
§ 17
1. Je¿eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy
Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30
dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy.
2 . Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku
zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.

§ 12
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
W postêpowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie UNIQA TU S.A. pokrywa
koszty orzeczone od Ubezpieczonego na rzecz Skarbu Pañstwa, koszty procesu zas¹dzone od Ubezpieczonego na rzecz powodów cywilnych, oskar¿ycieli posi³kowych
i prywatnych oraz innych uczestników postêpowania.
§ 13
1. W postêpowaniu cywilnym UNIQA TU S.A. pokrywa koszty s¹dowe na rzecz
drugiej strony procesu, zas¹dzone od Ubezpieczonego.
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§ 18
Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia w ci¹gu miesi¹ca od daty
wyp³aty odszkodowania albo daty dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu lub Ubezpieczonemu
decyzji o odmowie wyp³aty odszkodowania z zachowaniem miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.

Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia
§ 19
Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu a odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. wygasa:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia,
2 ) z koñcem okresu ubezpieczenia okreœlonego w polisie,
3 ) z up³ywem okresu wypowiedzenia,
4) w przypadku uzgodnienia ratalnej op³aty sk³adki, gdy rata nie zostanie uiszczona
w terminie – z up³ywem okreœlonego w polisie terminu p³atnoœci nieop³aconej raty
sk³adki,
5) w przypadku, gdy termin p³atnoœci sk³adki zosta³ ustalony po dniu rozpoczêcia
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A., a sk³adka nie zosta³a zap³acona w terminie –
z dniem odst¹pienia UNIQA TU S.A. od umowy ubezpieczenia.

2 ) przegranie sprawy jest bardziej prawdopodobne ni¿ jej wygranie - UNIQA TU
S.A. mo¿e odrzuciæ przejêcie kosztów, które nale¿y zap³aciæ na rzecz strony
przeciwnej,
3 ) zgodnie z doœwiadczeniem mo¿na uznaæ, ¿e sprawy nie da siê wygraæ UNIQA TU S.A. ma prawo odrzuciæ przejêcie kosztów w ca³oœci.
§ 24
1. Ubezpieczonemu przys³uguje prawo odwo³ania od stanowiska UNIQA TU S.A.
dotycz¹cego przewidywanego wyniku w sprawie w terminie 14 od daty otrzymanie
tego stanowiska na piœmie. Je¿eli Ubezpieczony nie odwo³a siê we wskazanym
terminie, przyjmuje siê, i¿ stanowisko UNIQA TU S.A. zosta³o zaakceptowane.
2 . UNIQA TU S.A. w terminie 30 dni od daty otrzymania odwo³ania jest zobowi¹zane,
w formie pisemnej, do zajêcia stanowiska w sprawie.

Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego

§ 25

§ 20

Je¿eli UNIQA TU S.A. podtrzyma swoje stanowisko, o którym mowa w §23 ust 2 pkt
2) i 3), a Ubezpieczony wygra spór co zostanie potwierdzone ostatecznym, prawomocnym wyrokiem s¹du koñcz¹cym postêpowanie w sprawie, UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest pokryæ koszty postêpowania je¿eli Ubezpieczony musi ponieœæ te koszty
zgodnie z prawomocnym wyrokiem.

1. Ubezpieczaj¹cy jest obowi¹zany podaæ do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszystkie
znane sobie okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku lub w innych
pismach skierowanych do Ubezpieczaj¹cego przed zawarciem umowy.
2 . Na Ubezpieczaj¹cym spoczywa obowi¹zek poinformowania Ubezpieczonego
o zakresie ubezpieczenia, a tak¿e przekazania tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia.

Wyp³ata odszkodowania

3 . W porozumieniu z Ubezpieczonym Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek informowaæ
UNIQA TU S.A. o wszelkich zmianach okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³a we wniosku ubezpieczeniowym, je¿eli mia³yby one wp³yw na zwiêkszenie
prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.

1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty dorêczenia
przez Ubezpieczonego dokumentów uzasadniaj¹cych wyp³atê, wskazanych
w §27.

§ 21
1. W przypadku wyst¹pienia zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczenia, Ubezpieczony jest zobowi¹zany:
1) poinformowaæ UNIQA TU S.A. o pierwszej czynnoœci, która stanowi podstawê
do wyst¹pienia do UNIQA TU S.A. z roszczeniem o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 3 dni od podjêcia takiej czynnoœci lub powziêcia o niej
wiadomoœci, je¿eli czynnoœæ tê podjê³a strona przeciwna,
2 ) przekazaæ UNIQA TU SA wszelkie niezbêdne dokumenty do ustalenia odpowiedzialnoœci,
3 ) przedstawiæ UNIQA TU S.A. rachunek kosztów nale¿nych pe³nomocnikowi
procesowemu przed jego zap³at¹,
4) nie podejmowaæ ¿adnych dzia³añ, które niepotrzebnie zwiêkszy³yby koszty lub
zwrot kosztów przez osoby trzecie, jak równie¿ podj¹æ wszelkie dzia³ania
umo¿liwiaj¹ce zwrot kosztów przez osoby trzecie,
5) w przypadku dochodzenia roszczeñ cywilnoprawnych:
a ) przed s¹dowym dochodzeniem lub obron¹ przed roszczeniami oraz przed
zaskar¿eniem rozstrzygniêcia s¹du uzyskaæ stanowisko UNIQA TU S.A.,
zw³aszcza w zakresie prawdopodobieñstwa wygrania sprawy; zawarcie
ugody powinno byæ uzgodnione z UNIQA TU S.A.,
b) wstrzymaæ siê z s¹dowym dochodzeniem roszczeñ do dnia uprawomocnienia siê rozstrzygniêcia s¹du w postêpowaniu karnym lub innym, je¿eli
mo¿e mieæ to znaczenie dla przysz³ych roszczeñ, o ile nie zostan¹ w tym
sporze nies³usznie naruszone interesy Ubezpieczonego, zw³aszcza w wyniku gro¿¹cego przedawnienia,
c) dochodziæ bezspornej czêœci roszczeñ, a w zakresie dochodzenia pozosta³ych roszczeñ wszcz¹æ postêpowanie po uprawomocnieniu siê rozstrzygniêæ s¹du co do czêœci bezspornej.

§ 26

2 . Je¿eli wyjaœnienie w powy¿szym terminie okolicznoœci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo wysokoœci odszkodowania okaza³o siê
niemo¿liwe, odszkodowanie powinno byæ spe³nione w ci¹gu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o
mo¿liwe. Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ odszkodowania UNIQA TU S.A. wyp³aca
w terminie przewidzianym w ust. 1.
§ 27
UNIQA TU S.A. ustala zasadnoœæ i wysokoœæ odszkodowania na podstawie :
1) rachunków podmiotów uprawnionych do œwiadczenia pomocy prawnej,
2 ) wezwañ s¹dowych do zap³aty,
3 ) orzeczeñ s¹dów,
4) innych dokumentów potwierdzaj¹cych zasadnoœæ i wysokoœæ poniesionych kosztów.
§ 28
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przed³o¿onych dokumentów bêd¹cych podstaw¹ do wyp³aty odszkodowania.
§ 29
Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni¿ okreœlona w
zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹
z roszczeniem, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹
ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty odszkodowania.
Roszczenia regresowe

2 . Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony nie dope³nili któregokolwiek z obowi¹zków
okreœlonych w OWU, UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania
w czêœci lub w ca³oœci, je¿eli niedope³nienie obowi¹zku mia³o wp³yw na powstanie
szkody lub jej rozmiar albo na ustalenie okolicznoœci powstania szkody lub wysokoœci odszkodowania.

§ 30

Postêpowanie w zwi¹zku ze zg³oszeniem szkody

2 . Ubezpieczony ma obowi¹zek udzieliæ UNIQA TU S.A. wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeñ, o których mowa w ust.1, dostarczaj¹c dokumenty i podaj¹c
informacje niezbêdne do skutecznego ich dochodzenia.

§ 22
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ i otrzymaniu dokumentów potwierdzaj¹cych zasadnoœæ roszczeñ , UNIQA
w ci¹gu 14 dni wydaje pisemn¹ decyzjê potwierdzaj¹c¹ ochronê ubezpieczeniow¹
albo odmawia udzielenia ochrony wraz z uzasadnieniem.
2 . Termin, o którym mowa w ust. 1 mo¿e zostaæ przed³u¿ony o kolejne 14 dni je¿eli,
przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci, zajêcie jednoznacznego stanowiska by³oby
niemo¿liwe. O przed³u¿eniu terminu UNIQA TU S.A. zawiadamia Ubezpieczonego w formie pisemnej.
§ 23
1. W ka¿dym czasie od zg³oszenia roszczenia, UNIQA TU S.A. ma prawo przeprowadziæ badanie odnoœnie przypuszczalnego wyniku dochodzenia prawa b¹dŸ ochrony
tego prawa.
2 . Je¿eli po sprawdzeniu stanu faktycznego sprawy przy uwzglêdnienieniu sytuacji
prawnej i dowodowej UNIQA TU S.A. uzna taki wynik, ¿e:
1) istnieje prawdopodobieñstwo wygrania sprawy - UNIQA TU S.A. sk³ada oœwiadczenie o przejêciu wszystkich kosztów objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹,

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie
trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodz¹ na UNIQA TU S.A. do wysokoœci
wyp³aconego odszkodowania.

3 . UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub w czêœci,
je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych
mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za szkodê. Jeœli zrzeczenie siê lub
ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA
TU S.A. mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.
4. Je¿eli postêpowanie karne lub cywilne przeciwko Ubezpieczonemu zosta³o zakoñczone prawomocnym orzeczeniem s¹du stwierdzaj¹cym jego winê, UNIQA TU
S.A. przys³uguje roszczenie do Ubezpieczonego o zwrot uprzednio wyp³aconego
odszkodowania.
5. Ubezpieczony zobowi¹zany jest przelaæ na UNIQA TU S.A. swoj¹ wierzytelnoœæ
wobec drugiej strony postêpowania s¹dowego o zap³atê zas¹dzonych na jego
rzecz orzeczeniem s¹du kosztów procesu do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ wyp³atê odszkodowania od podpisania przez
Ubezpieczonego cesji wierzytelnoœci.
6. Je¿eli koszty pokryte przez UNIQA TU S.A. w ramach wyp³aconego odszkodowania
zostan¹ zwrócone przez drug¹ stronê procesu, Ubezpieczony zobowi¹zany jest do
zwrotu tego odszkodowania w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
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Zawiadomienia i oœwiadczenia
§ 31
Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹ ubezpieczenia
powinny byæ sk³adane na piœmie za pokwitowaniem przyjêcia lub przes³ane listem
poleconym pod rygorem niewa¿noœci.
Skargi i za¿alenia
§ 32
1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys³uguje prawo
do zg³aszania Zarz¹dowi UNIQA TU S.A skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub
nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce
w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
2 . Zarz¹d UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zany rozpatrzyæ skargê bez zbêdnej zw³oki, nie
póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty jej wp³ywu do UNIQA TU S.A.,
informuj¹c skar¿¹cego o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego.
W³aœciwoœæ prawa i s¹du
§ 33
1. Je¿eli bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie stanowi¹ inaczej, do umowy
ubezpieczenia stosuje siê prawo polskie.
2 . Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na wytoczyæ albo
wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
Warunki dodatkowe
§ 34
W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie ubezpieczenia
warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych w OWU.
Inne podstawy umowy
§ 35
W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa, ze szczególnym uwzglêdnieniem kodeksu cywilnego, ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i innych aktów prawnych w³aœciwych ze wzglêdu na
rodzaj ubezpieczonego ryzyka.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du
UNIQA TU SA Nr 64/2005 z dnia 5 maja 2005r. i maj¹ zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 czerwca 2005r.
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