
 

Karta produktu ubezpieczeniowego 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony prawnej tożsamości (kod: OWU/17/113812/2016/M) 

 

Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu ochrony prawnej tożsamości na podstawie Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia Ochrony prawnej tożsamości (dalej OWU) i pomóc Klientowi w zrozumieniu kluczowych cech produktu.  

Karta produktu nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim 
związane. Pamiętaj, że skorzystanie z ubezpieczenia jest dobrowolne. Podejmij decyzję po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją 
ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu. 
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub nie jesteś pewien, czy ubezpieczenie odpowiada Twoim potrzebom, porozmawiaj o tym z naszym 
przedstawicielem. 
 

TYP UMOWY UBEZPIECZENIA Indywidualny 

CHARAKTER UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie asysty prawnej i ochrony prawnej 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 

UBEZPIECZAJĄCY  
osoba fizyczna, która zawarła z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na warunkach określonych w  
OWU 

UBEZPIECZONY 
osoba objęta ochroną ubezpieczeniową wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia na warunkach 
określonych w  OWU 

  

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU 

ZAKRES OCHRONY  
UBEZPIECZENIOWEJ 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenia w zakresie problemów prawnych związanych z kradzieżą 
tożsamości w postaci: 

 asysty prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych ze sferą prywatną życia 
ubezpieczonego 

 ochrony prawnej tj. pokrycie przez ubezpieczyciela wskazanych w OWU kosztów pomocy prawnej. 
 

WYŁĄCZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zostały opisane w § 7 OWU. 

SUMA  
UBEZPIECZENIA I 
WYSOKOŚĆ 
ŚWIADCZEŃ 
UBEZPIECZENIOWYCH 

Suma ubezpieczenia w zakresie ochrony prawnej stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela na każde i 
wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe łącznie w czasie trwania okresu ubezpieczenia i jest równa kwocie 20.000 zł. 
Ubezpieczenie dla zdarzeń ochrony prawnej świadczone jest do wyczerpania sumy ubezpieczenia. 
W ramach ubezpieczenia asysty prawnej, ubezpieczonemu przysługują następujące limity świadczeń w okresie trwania 
ubezpieczenia: 

 ubezpieczony ma prawo do korzystania z informacji prawnej bez ograniczeń, 

 konsultacje i porady prawne świadczone są nie więcej niż 1 raz w miesiącu (12 w okresie 12  miesięcy), 

 opinie i imienne dokumenty prawne nie więcej niż 1 raz na kwartał (4 w okresie 12 miesięcy). 

ZGŁOSZENIE 
ROSZCZENIA 

Ubezpieczony powinien skontaktować się z telefonicznie z Centrum Asysty Prawnej pod czynnym od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 09:00 – 21:00 (w przypadku asysty prawnej) lub w godzinach 9:00-17:00 (w przypadku ochrony 

prawnej) pod numerem tel. (22) 647 56 00 lub adresem e-mail: europa@corislex.pl.  

SKŁADKI I TERMINY 
PŁATNOŚCI 

1. Do zapłaty składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest ubezpieczający. Składka płatna jest jednorazowo za 

12-miesięczny okres odpowiedzialności 

2. Składka naliczana jest zgodnie z taryfą składek obowiązującą w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia, a w przypadku kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z taryfą składek obowiązujących na 30 dzień 

przed końcem bieżącego okresu odpowiedzialności. 

3. Składka za pierwszy 12-miesięczny okres odpowiedzialności powinna zostać zapłacona w dniu zawarcia 

umowy ubezpieczenia, chyba że ubezpieczyciel wskaże inny termin zapłaty składki. 

4. Brak zapłaty składki w terminie wskazanym w pkt. 3 lub wpłata środków w niepełnej wysokości powoduje, iż 

ochrona ubezpieczeniowa nie rozpocznie się, a umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązania z upływem terminu 

na zapłatę składki.  

5. W przypadku automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia na  12-miesięczny okres składka za okres 

odpowiedzialności w ramach kontynuowanego okresu ubezpieczenia powinna zostać zapłacona do dnia 

poprzedzającego rozpoczęcie się kontynuowanego okresu odpowiedzialności.  

 

 



 

PODATEK OD  
ŚWIADCZEŃ  
UBEZPIECZENIOWYCH 

Na dzień przedstawienia oferty ubezpieczeniowej świadczenia wypłacane z Umowy Ubezpieczeniowej nie podlegają 
opodatkowaniu. 

SKARGI  
I REKLAMACJE 

Ubezpieczający lub ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji 

ubezpieczyciela: 

 pisemnie drogą pocztową,  

 z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta, 

 osobiście  z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela lub w biurze regionalnym, 
których dane teleadresowe można uzyskać pod numerami infolinii ubezpieczyciela 801 500 300, 

 telefonicznie pod numerami infolinii ubezpieczyciela 801 500 300. 
Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu.  

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, 

zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalania dla 

rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji  nie 

może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. 

OKRES  
OCHRONY  
UBEZPIECZENIOWEJ 

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się wraz z upływem 12-

miesięcznego okresu odpowiedzialności, chyba że okres ubezpieczenia zostanie automatycznie kontynuowany na 

kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia.  

Pierwszy okres odpowiedzialności rozpoczyna się  następnego dnia po zapłaceniu składki za ten okres 

odpowiedzialności i trwa 12 miesięcy. 

 Okres ubezpieczenia ulega automatycznej kontynuacji na kolejny 12-miesięczny okres od dnia następującego po 

zakończeniu poprzedniego okresu ubezpieczenia na warunkach obowiązujących na 30 dzień przed końcem bieżącego 

okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka za okres odpowiedzialności w ramach kontynuowanego okresu 

ubezpieczenia została zapłacona zgodnie z OWU. Okres odpowiedzialności w ramach kontynuowanego okresu 

ubezpieczenia rozpoczyna się wraz z początkiem kontynuowanego okresu ubezpieczenia. 

Szczegółowe informacje nt. końca okresu odpowiedzialności dostępne są w § 12 OWU. 

MOŻLIWOŚĆ  
ODSTĄPIENIA 
I WYPOWIEDZENIA  
UMOWY 
UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczający może bez podania przyczyn odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie ubezpieczycielowi 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania ubezpieczającego o 
zawarciu umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający może w każdym czasie złożyć ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. Umowa 
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. 
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim 
ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową. 

 
Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące Karty produktu: 
1. Przedstawionych powyżej informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie są usługą doradztwa 

ubezpieczeniowego, finansowego, podatkowego ani prawnego, ani rekomendacją do złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 
2. Powyższy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też nie jest integralną częścią umowy ubezpieczenia. 
3. Dokument jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji o zawarciu umowy 

ubezpieczenia. 
4. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, 

w tym zwłaszcza z OWU, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.  
 


