KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PORADY PRAWNEJ
Dla klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy
Ubezpieczający / Ubezpieczony

Ubezpieczyciel
Ubezpieczycielem jest Concordia Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. św. Michała 43
w Poznaniu.

Ubezpieczającym jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Ubezpieczonym
jest imiennie
Spółdzielczego w Brodnicy

Produkt kierowany do:

wskazany

klient

Banku

Zastosowanie produktu

Osób fizycznych – klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Konsultacje i porady prawne w sprawach życia prywatnego.

Zakres ubezpieczenia
Świadczenie Ubezpieczyciela polega na zorganizowaniu oraz opłaceniu przez Ubezpieczyciela możliwości skorzystania przez klienta z usługi
porady prawnej, w zakresie spraw związanych ze sferą życia prywatnego klienta, takich jak: dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych;
prawo karne i wykroczeń, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, umowy i prawa rzeczowe, prawo cywilne.
Usługa porady prawnej polega na:
a. telefonicznej konsultacji prawnej, a także pisemnej opinii prawnej;
b. przesyłaniu wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu;
c. przesyłaniu tekstów aktów prawnych;
d. udzielaniu informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur.
W ramach ubezpieczenia porady prawnej obowiązują następujące limity świadczeń:
a. w odniesieniu do telefonicznej konsultacji prawnej oraz pisemnej opinii prawnej – do 3 usług w rocznym okresie ubezpieczenia;
b. w odniesieniu do przesyłania wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu, aktów prawnych, informacje teleadresowe –
do 4 usług w rocznym okresie ubezpieczenia.

Okres ochrony ubezpieczeniowej /Rozwiązanie Umowy

Zgłaszanie szkód i odwołań

1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony zawarł z
Ubezpieczającym
umowę
o
prowadzenie
Rachunku
Oszczędnościowo-Rozliczeniowego.
2. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego
kończy się:
1) w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym została
rozwiązana umowa o prowadzenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego,
zawarta
między
Ubezpieczającym
a
Ubezpieczonym,
2) w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym rezygnacja
Ubezpieczonego wpłynęła do Ubezpieczającego,
3) w ostatnim dniu miesiąca, w którym została rozwiązana Umowa
Grupowego Ubezpieczenia Porady Prawnej, zawarta pomiędzy
Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym.
3. W przypadku określonym powyżej, Ubezpieczony zostanie
niezwłocznie
poinformowany
przez
Ubezpieczającego
o
rozwiązaniu Umowy

1. Usługi prawne wykonywane są przez profesjonalną Kancelarię
Prawną współpracującą z Ubezpieczycielem.
2. Ubezpieczony kontaktuje się z Kancelarią Prawną na wskazany
w dokumencie ubezpieczenia numer telefonu +48 61 648 94 44
w dni robocze od 8:00 do 22:00 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres
ochrona.prawna@concordiaubezpieczenia.pl
3. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do składania reklamacji w
siedzibie Ubezpieczyciela, w Oddziałach lub pisemnie na adres
Ubezpieczyciela, mailem na adres
skargi@concordiaubezpieczenia.pl oraz pod nr tel. 61 858 48 00.
Odpowiedzi na złożoną reklamację Ubezpieczyciel udziela
telefonicznie bądź pisemnie bezzwłocznie, jednak nie później niż w
terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W uzasadnionych
przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony
do 90 dni, o czym składający reklamację zostanie poinformowany

Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia
1) Ubezpieczony,
2) małżonek Ubezpieczonego lub osoba, z którą Ubezpieczony nie zawarł związku małżeńskiego, ale prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i
pozostaje we wspólnym pożyciu,
3) niepełnoletnie dzieci osób wskazanych w punktach 1) i 2),
4) pełnoletnie dzieci osób wskazanych w punktach 1) i 2), o ile takie dziecko spełnia łącznie następujące kryteria:
a) nie zawarło związku małżeńskiego,
b) nie ukończyło 26 roku życia,
c) kontynuuje naukę albo inne kształcenie zawodowe w ramach publicznego lub prywatnego systemu szkolnictwa,
d) zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym.

KARTA PRODUKTU NAZWA PRODUKTU
Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje zdarzeń:
1) pozostających w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (w tym działalnością rolniczą), działalnością w ramach wolnego
zawodu albo wszelką inną działalnością prowadzoną na własny rachunek, w wyniku których powstanie, będzie wykorzystywana albo zniesiona
jednorazowa albo stała możliwość pracy zarobkowej lub źródła dochodu,
2) związanych z finansowaniem przy użyciu obcych środków wszelkiego rodzaju działalności, inwestycji, lokat i przedsięwzięć,
3) mających miejsce w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje obrony interesów prawnych:
1) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautem i
trzęsieniami ziemi,
2) pozostającymi w związku z grą i zakładem oraz transakcjami terminowymi i spekulacyjnymi,
3) z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz dotyczącego innych opłat publicznoprawnych, a także prawa karnego skarbowego, chyba że
wynika to wprost z zakresu ubezpieczenia,
4) z zakresu prawa ochrony danych osobowych,
5) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych, pozostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa ochrony
konkurencji (antymonopolowego) oraz prawa dotyczącego zasad konkurencji,
6) z zakresu prawa budowlanego oraz pozostających w związku z:
a) nabyciem albo zbyciem nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę,
b) planowaniem, projektowaniem lub budową budynku albo części budynku, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu
Ubezpieczonego albo też Ubezpieczony zamierza je nabyć albo objąć w posiadanie,
c) przebudową nieruchomości, budynku lub części budynku, jeśli do jej dokonania konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń lub
pozwoleń, a nieruchomość, budynek lub część budynku są własnością lub znajdują się w posiadaniu Ubezpieczonego albo też
Ubezpieczony zamierza je nabyć albo objąć w posiadanie,
d) finansowaniem przedsięwzięć określonych w punktach a)-c),
7) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, w szczególności w związku ze szkodami na nieruchomościach, spowodowanymi ruchem
zakładu górniczego,
8) w związku z roszczeniami osób uprawnionych przeciwko Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu w ramach jednej umowy ubezpieczenia
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje ponadto obrony interesów prawnych:
1) jeśli Ubezpieczony spowodował zdarzenie objęte ubezpieczeniem umyślnie i bezprawnie; postanowienie to nie dotyczy przestępstw
komunikacyjnych oraz wykroczeń,
2) w zakresie roszczeń, które zostały cedowane na Ubezpieczonego przez inną osobę,
3) w zakresie roszczeń osób trzecich, których Ubezpieczony dochodzi we własnym imieniu,
4) w zakresie roszczeń wobec Ubezpieczyciela albo działającego w jego imieniu podmiotu zajmującego się likwidacją szkód, jeżeli roszczenia
te wynikają z umowy ubezpieczenia ochrony prawne.

Wysokość i sposób naliczania składki
1. Wysokość składki jest ustalona w umowie zawartej pomiędzy
Ubezpieczającym – Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy a
Ubezpieczycielem – Concordia Polska TUW.
2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi
wyłącznie wobec Ubezpieczającego.

Zgodność z Rekomendacją U wydaną przez KNF
Umowa ubezpieczenia jest zgodna z postanowieniami
Rekomendacji U.

Bank w niniejszej umowie pełni rolę Ubezpieczającego
Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi integralnej części Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest
zawierana w oparciu o postanowienia dokumentu ubezpieczenia oraz treść Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Porady Prawnej dla Klientów
Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Zakres i warunki udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego wynikają z postanowień tych dokumentów.

