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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia assistance 
prawny, zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group, zwane dalej Towarzystwem, zawiera umowy 
ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej 
Ubezpieczającymi. 

UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK
§ 2.
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na własny lub 
cudzy rachunek. 
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
wszelkie postanowienia niniejszych OWU dotyczące Ubezpieczającego 
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
3. Obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy 
rachunek ciążą zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, 
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia 
na jego rachunek. Obowiązek opłacenia składki ubezpieczeniowej ciąży 
wyłącznie na Ubezpieczającym.
4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubez-
pieczony może żądać, aby Towarzystwo udzieliło mu informacji o posta-
nowieniach umowy ubezpieczenia i o postanowieniach niniejszych OWU 
w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego.

INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 3.
1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na uzgodnionych przez 
Ubezpieczającego i Towarzystwo warunkach odmiennych od postanowień 
niniejszych OWU.
2. Warunki odmienne od postanowień niniejszych OWU muszą zostać 
sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 
3. Dokument określający warunki odmienne od postanowień niniejszych 
OWU stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. 

DEFINICJE
§ 4.
1. Użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:
1) dokument ubezpieczenia – dokument wydany przez Towarzystwo 
jako potwierdzenie skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia;
2) informacja prawna – konsultacja prawna, dotycząca przedstawio-
nego przez Ubezpieczonego problemu prawnego, udzielana przez 
Przedstawiciela Towarzystwa; 
3) problem prawny – zagadnienie prawne objęte zakresem ubezpie-
czenia; 
4) Przedstawiciel Towarzystwa – podmiot wskazany przez Towa-
rzystwo do udzielania Ubezpieczonemu informacji prawnej; 
5)  Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka or-
ganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Towa-
rzystwem umowę ubezpieczenia na własny lub cudzy rachunek, zobo-
wiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
6) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka or-
ganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zosta-
ła zawarta umowa ubezpieczenia;
7) wypadek ubezpieczeniowy – zaistniała w okresie ubezpieczenia 
potrzeba uzyskania przez Ubezpieczonego informacji prawnej na skutek 
powstania problemu prawnego, przy czym problem prawny nie musi 
wystąpić w okresie ubezpieczenia.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§ 5.
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzie-
lenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez Przedstawiciela Towa-
rzystwa. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 6.
1. Zakresem ubezpieczenia objęta jest informacja prawna z zastrzeże-
niem § 6 ust. 2 niniejszych OWU.
2. Jeżeli Ubezpieczony jest:
1) osobą fizyczną to informacja prawna dotyczyć będzie wyłącznie 
problemu prawnego związanego z wykonywaniem czynności życia pry-
watnego i zawodowego z następujących dziedzin prawa:
a) ubezpieczeniowe;
b) mieszkaniowe;
c) pracy;
d) konsumenckie;
e) spadkowe;
f) o ruchu drogowym;
g) podatkowe.
2) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowo-
ści prawnej to informacja prawna dotyczyć będzie wyłącznie problemu 
prawnego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
3. Na wniosek Ubezpieczonego w ramach informacji prawnej Przed-
stawiciel Towarzystwa dodatkowo:
1) prześle akty prawne (uchwała, rozporządzenie, ustawa), wzory umów 
cywilnoprawnych (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, da-
rowizny, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) i wzory 
formularzy podatkowych; 
2) udzieli informacji teleadresowej dotyczącej sądów, prokuratur, 
kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych, kancelarii nota-
rialnych i organów podatkowych działających na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej;
3) udzieli informacji dotyczącej zasad prowadzenia sporów prawnych 
oraz możliwości dochodzenia swoich praw;
4) udzieli informacji o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
5) udzieli informacji o zobowiązaniach podatkowych (stawki, opłaty, 
terminy płatności);
6) udzieli informacji o odmiennych regulacjach prawnych dotyczących 
ruchu drogowego na terenie państw europejskich. 
4. Ubezpieczony ma prawo do uzyskania w okresie ubezpieczenia od 
Przedstawiciela Towarzystwa nie więcej niż 6 informacji prawnych.
5. Informacja prawna zostanie udzielona Ubezpieczonemu przez Przed-
stawiciela Towarzystwa w oparciu o przedstawiony przez Ubezpieczo-
nego opis problemu prawnego. Jeżeli po uzyskaniu informacji prawnej 
Ubezpieczony po raz kolejny zwróci się do Przedstawiciela Towarzystwa 
z wnioskiem o udzielenie informacji prawnej podając dalsze lub od-
mienne informacje czy dane dotyczące tego samego problemu praw-
nego udzieloną przez Przedstawiciela Towarzystwa informację prawną 
traktuje się i liczy jako kolejną informację prawną. 
6. Informacje prawne udzielane są w ciągu 24 godzin od daty otrzy-
mania przez Przedstawiciela Towarzystwa wniosku o udzielenie infor-
macji prawnej wraz z wymaganymi informacjami lub danymi do udzie-
lenia informacji prawnej, chyba że Ubezpieczony i Przedstawiciel To-
warzystwa umówili się inaczej.
7. Informacje prawne udzielane są Ubezpieczonemu przy zastosowaniu 
1 z poniższych form przekazu:
1) telefonicznie, na wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu;
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2) pocztą elektroniczną, na wskazany przez Ubezpieczonego adres  
e-mail;
3) fax-em, na wskazany przez Ubezpieczonego numer fax-u;
4) przesyłką pocztową, na wskazany przez Ubezpieczonego adres do 
korespondencji.
8. Informacje prawne udzielane są przez Przedstawiciela Towarzystwa 
7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00. 
9. Informacje prawne mają charakter informacyjny i nie mogą być trak-
towane jako ostateczna ekspertyza prawna ani też nie mogą być pod-
stawą dochodzenia roszczeń przez Ubezpieczonego.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
§ 7.
1. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte informacje prawne dotyczące:
1) prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności zawodowej rozu-
mianej jako działalność gospodarcza lub wykonywanie wolnego zawodu, 
nawet wtedy, gdy dana działalność nie ma charakteru planowego i nie 
jest wykonywana zawodowo, z wyłączeniem § 6 ust. 2 pkt 2) niniejszych 
OWU;
2) relacji Ubezpieczonego z Ubezpieczającym lub Towarzystwem;
3) informacji prawnej wykraczającej poza prawodawstwo polskie lub 
prawodawstwo Unii Europejskiej obwiązujące w Rzeczypospolitej Pol-
skiej z wyłączeniem § 6 ust. 3 pkt 6) niniejszych OWU.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wyliczenia wysokości podatku 
oraz wypełniania lub sprawdzania deklaracji zeznań podatkowych przez 
Przedstawiciela Towarzystwa. 
3. Ze względu na przedmiot ubezpieczenia Towarzystwo nie zwraca 
kosztów samodzielnie poniesionych przez Ubezpieczonego celem 
uzyskania informacji prawnej, nawet jeżeli jest ona objęta zakresem 
ubezpieczenia a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpie-
czenia.
4. Towarzystwo i Przedstawiciel Towarzystwa nie ponoszą odpowie-
dzialności za opóźnienie lub brak możliwości udzielenia informacji praw-
nej, jeżeli jest to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, 
zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną, wojną domową, 
skutkami promieniowania radioaktywnego lub siłą wyższą. 

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 8.
Suma ubezpieczenia ustalona w dokumencie ubezpieczenia stanowi 
górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa w odniesieniu do 1 in-
formacji prawnej.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 9.
1. Towarzystwo ustala wysokość składki ubezpieczeniowej na podstawie 
taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej Towarzystwo 
uwzględnia:
1) okres ubezpieczenia;
2) zakres ubezpieczenia;
3) sumę ubezpieczenia.
3. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia, chyba że w dokumencie ubezpieczenia wyzna-
czono inny termin opłacenia składki ubezpieczeniowej.
4. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie 
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, to za dzień zapłaty 
składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku bankowe-
go Towarzystwa kwotą składki ubezpieczeniowej określoną w doku-
mencie ubezpieczenia.
5. Za zapłatę składki ubezpieczeniowej nie uważa się zapłaty kwoty 
niższej niż kwota określona w dokumencie ubezpieczenia.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 10.
1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres 12 miesięcy na pod-
stawie wniosku o ubezpieczenie. 
2. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej następują-
ce dane: 
1) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania lub nazwę, NIP, REGON, 
adres siedziby Ubezpieczającego;
2) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania lub nazwę, NIP, REGON, 
adres siedziby Ubezpieczonego; 
3) okres ubezpieczenia;
4) zakres ubezpieczenia;
5) sumę ubezpieczenia.
3.Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzy-
skania od Ubezpieczającego dodatkowych informacji niezbędnych do 
oceny ryzyka.
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza wydaniem 
Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
5. Integralną część umowy ubezpieczenia stanowi dokument ubezpie-
czenia, wniosek o ubezpieczenie, niniejsze OWU oraz dokument okre-
ślający warunki odmienne od postanowień niniejszych OWU, o ile takie 
warunki zostały wprowadzone do umowy ubezpieczenia.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA
§ 11.
1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia i godziny 
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpie-
czenia pod warunkiem, że składka ubezpieczeniowa została zapłacona 
w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
§ 11 ust. 2 niniejszych OWU.
2. Jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłace-
niem składki ubezpieczeniowej, a składka ubezpieczeniowa nie została 
zapłacona w terminie, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubez-
pieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki ubez-
pieczeniowej za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W przy-
padku braku wypowiedzenia umowa ubezpieczenia wygasa z końcem 
okresu, za który przypadała niezapłacona składka ubezpieczeniowa.
3. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się w dniu wskazanym w do-
kumencie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpieczenia, chyba że 
stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem wskutek zdarzeń 
przewidzianych w umowie ubezpieczenia, niniejszych OWU lub prze-
pisach powszechnie obowiązującego prawa.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 12.
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż  
6 miesięcy, to Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubez-
pieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego 
z obowiązku zapłacenia składki za okres, przez który Towarzystwo 
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE KONIECZNOŚCI 
SKORZYSTANIA Z UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY
§ 13.
1. W celu uzyskania informacji prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest 
w okresie ubezpieczenia złożyć do Przedstawiciela Towarzystwa wnio-
sek o udzielenie informacji prawnej. W przypadku, gdy Ubezpieczonym 
jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobo-
wości prawnej to wniosek o udzielenie informacji prawnej składa oso-
ba fizyczna uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Ubez-
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pieczonego na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Wniosek o udzielenie informacji prawnej może być złożony przy za-
stosowaniu 1 z poniższych form przekazu: 
1) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22 568 98 96 czynnym 
7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00;
2) pocztą elektroniczną, na adres e-mail: benefia@coris.pl;
3) faks-em, na numer: +48 22 568 98 99.
2. Wniosek o udzielenie informacji prawnej powinien zawierać nastę-
pujące dane:
1) imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania lub nazwę firmy, 
NIP i adres siedziby Ubezpieczonego;
2) imię i nazwisko osoby składającej wniosek o udzielenie informacji 
prawnej;
3) numer dokumentu ubezpieczenia assistance prawny;
4) temat i opis problemu prawnego, którego ma dotyczyć informacja 
prawna; 
5) wskazanie środka przekazu, za pośrednictwem którego ma zostać 
udzielona informacja prawna z podaniem odpowiednio numeru telefo-
nu, fax-u, adresu e – mail lub adresu do korespondencji.
3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do żądania od osoby składa-
jącej wniosek o udzielenie informacji prawnej dodatkowych informa-
cji lub danych, jeżeli są one niezbędne do udzielenia informacji praw-
nej oraz dokumentów do weryfikacji tożsamości Ubezpieczonego 
i osoby składającej wniosek o udzielenie informacji prawnej. Żądanie 
takie Przedstawiciel Towarzystwa jest zobowiązany skierować do oso-
by składającej wniosek o udzielenie informacji prawnej w terminie 24 
godzin od daty otrzymania wniosku o udzielenie informacji prawnej. 
Bieg terminu na udzielenie informacji prawnej rozpoczyna się z chwi-
lą otrzymania przez Przedstawiciela Towarzystwa żądanych informacji, 
danych lub dokumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez Ubezpiecza-
jącego lub Ubezpieczonego do Towarzystwa powinny być dokonane na 
piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym na 
adres siedziby Towarzystwa. 
2. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązują się informować Towa-
rzystwo o zmianie adresu ich siedziby lub zamieszkania niezwłocznie 
po dokonaniu takiej zmiany.
3. Ubezpieczający i Ubezpieczony mogą kierować do Towarzystwa 
skargi i zażalenia (reklamacje). 
4. Skargi i zażalenia mogą dotyczyć ujawnionych wad w realizacji usłu-
gi przez Towarzystwo, a także wszelkich innych uchybień w przedmio-
cie działalności Towarzystwa.
5. Skargi i zażalenia należy kierować na adres Towarzystwa (ul. Rydy-
giera 21a, 01-793 Warszawa) w formie pisemnej za pośrednictwem 

poczty, posłańca lub osobiście, ewentualnie przez pełnomocnika dys-
ponującego pisemnym pełnomocnictwem. 
6. Odpowiedź na skargę lub zażalenie jest sporządzana na piśmie i do-
ręczana za pośrednictwem poczty (listem poleconym) w terminie 30 
dni od daty otrzymania skargi lub zażalenia. 
7. W uzasadnionych przypadkach w terminie, o którym mowa w § 14 
ust. 6 niniejszych OWU, Towarzystwo może na piśmie poinformować 
osobę, która wniosła skargę lub zażalenie, że odpowiedź zostanie udzie-
lona w terminie późniejszym, przy czym termin ten nie może być dłuż-
szy niż 14 dni licząc od upływu terminu wskazanego w § 14 ust. 6 
niniejszych OWU, chyba że rozpatrzenie skargi lub zażalenia przez 
Towarzystwo zależy od uprzedniego zajęcia stanowiska przez inny pod-
miot lub instytucję.
8. W przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 7 niniejszych OWU, 
informacja kierowana przez Towarzystwo zawiera wyjaśnienie przyczyn 
opóźnienia oraz wskazanie okoliczności, które muszą jeszcze zostać 
ustalone, jak również maksymalny termin, w którym zostanie udzielo-
na odpowiedź na skargę lub zażalenie.
9. Ubezpieczający lub Ubezpieczony mogą zwrócić się o pomoc do 
Rzecznika Ubezpieczonych.
10. Konsumenci, którzy są stroną umowy ubezpieczenia, do której 
zastosowanie mają niniejsze OWU, mogą zwrócić się o pomoc do po-
wiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. 
11. W przypadku sporów wynikających z umowy ubezpieczenia, do 
której zastosowanie mają niniejsze OWU, możliwe jest wystąpienie 
z powództwem do sądu powszechnego. Spory są rozpatrywane według 
prawa polskiego.
12. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
13. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia do 
której zastosowanie mają niniejsze OWU można wytoczyć albo według 
przepisów o właściwości ogólnej, albo przez sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastoso-
wanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy o działalno-
ści ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego.
15.  Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu BENEFIA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 1/23/2011 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 1 września 2011 r.

PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU
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