Poistenie právnej ochrany
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: UNIQA poisťovňa, a. s., Slovenská republika

Produkt: Poistenie právnej ochrany

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte
sú uvedené v ďalších dokumentoch (ktoré sú súčasťou návrhu), predovšetkým v Poistnej zmluve, Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie právnej ochrany podnikateľa –
2017 (ďalej len „VPPPOP“) alebo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie právnej ochrany súkromných osôb - 2017 (ďalej len „VPPPOSO“)

O aký typ poistenia ide?

Poistenie právnej ochrany. Poistenie poskytuje poistenému prostriedky na uplatnenie práva a oprávneného záujmu voči tretím osobám, ako aj
prostriedky na ochranu poisteného voči skutočnostiam, za ktoré je podľa tretích osôb v dôsledku svojho konania zodpovedný.

Čo nie je predmetom poistenia?

Čo je predmetom poistenia?

Škody z dolovania na pozemkoch
Kúpa, predaj pozemku na stavebné účely, stavebné práce
Kolektívne vyjednávanie, kolektívne zmluvy
Plnenia z hier a naturálnych obligácií
Konania pred ústavným súdom alebo medzinárodným súdom
Konkurzné konania
Priestupky pri zákaze parkovania alebo zastavenia
Náklady, ktoré poistený prevzal nad rámec zákonných
povinností
Právne spory, ktorých hodnota neprevyšuje vo VPPPOP alebo
VPPPOSO dohodnutú sumu
Právne spory, ktoré nie sú predmetom poistenia podľa
jednotlivých odvetví uvedených v 2. Časti VPPPOP alebo
VPPPOSO
Právne spory v oblasti ochrany osobnosti, rodinnoprávnych
vzťahov, práva duševného vlastníctva, dedičského práva, práva
sociálneho zabezpečenia, daňového a colného práva
Spory v súvislosti s riadením motorového vozidla, ktoré nebolo
evidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi
Spory v súvislosti s účasťou na motoristických a extrémnych
športových podujatiach
Kompletný zoznam výluk v ich plnom znení je uvedený v I. časti
čl. 11 VPPPOP a VPPPOSO

Poistenie právnej ochrany
Špecifikácia
Poistenie sa vzťahuje na právnu ochranu a uplatnenie
právnych záujmov poisteného v rozsahu jednotlivých druhov
poistenia zvolených poisteným. V procesnoprávnej oblasti na
nasledovné konania a úkony:
Mimosúdne zmierovacie konanie alebo uzavretie súdneho
zmieru
Konanie pred súdom prvého stupňa
Výkon právoplatného rozhodnutia alebo iného exekučného
titulu vydaného súdom alebo iným príslušným orgánom, v
prípade potreby opatrené doložkou vykonateľnosti
Peňažnú záruku v trestnoprávnom konaní, ktorá je poistenému
poskytnutá za účelom nahradenia väzby v rámci trestného
konania vedenému voči poistenému v zahraničí

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistná suma dohodnutá pre jednotlivé položky predmetu
poistenia predstavuje najvyššiu hranicu poistného plnenia pre
jednu a všetky poistné udalosti z tejto položky predmetu
poistenia

!

Čakacia doba jeden mesiac – doba od začiatku poistenia do
okamihu, kedy vzniká povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné
plnenie

!
!

Úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti
Nárokov spôsobených vojnou, napadnutím, teroristickým činom,
jadrovou udalosťou alebo v dôsledku z prírodnej katastrofy
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky, ostatných krajín Európskej únie, Švajčiarska
a Nórska

Aké mám povinnosti?
–
–
–
–
–
–
–

Odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia
Platiť poistné v stanovenej výške a včas
Dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, poistných podmienok a zmluvných dojednaní
Dbať, aby poistná udalosť nenastala
Bezodkladne oznámiť všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika a to aj vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle
Oznámiť poistiteľovi názov a sídlo poistiteľa, druh poistenia, ako aj výšku poistnej sumy ak má poistník/ poistený dojednané rovnaké
poistenie u iného poistiteľa
Poskytnúť právnemu zástupcovi pravdivé, včasné a úplné informácie potrebné na poskytnutie efektívnej právnej pomoci

Kompletný zoznam povinností v ich úplnom znení je uvedený v čl. 10 VPPPOP a čl. 10 VPPPOSO prípadne aj v ustanoveniach poistnej zmluvy

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Spôsob úhrady poistného: poštovou poukážkou, príkazom na úhradu, trvalým príkazom alebo inkasom.
Periodicita platenia poistného je dojednaná v ustanoveniach poistenej zmluvy.

Kedy začína a končí krytie?
Začiatok a koniec poistenia je určený v poistnej zmluve.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Písomnou výpoveďou:
Ku koncu poistného obdobia, výpoveď sa musí dať najneskôr šesť týždňov pred jeho uplynutím
Do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy
Do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti

