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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
OCHRONY PRAWNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo
Hestia SA w Sopocie, zwane dalej „Ubezpieczycielem”, 
w zakresie dzia∏ania swego przedsi´biorstwa, zawiera umowy
ubezpieczenia ochrony prawnej z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieb´dàcymi
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà,
zwanymi dalej „Ubezpieczajàcymi”.
2. Ubezpieczonym w umowach ubezpieczenia zawartych na
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
mo˝e byç wy∏àcznie osoba fizyczna.

§ 2
1. Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na
cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). 
2. Roszczenie o zap∏at´ sk∏adki przys∏uguje
Ubezpieczycielowi wy∏àcznie przeciwko Ubezpieczajàcemu.
Zarzut majàcy wp∏yw na odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela
mo˝e on podnieÊç równie˝ przeciwko Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do ˝àdania nale˝nego
Êwiadczenia bezpoÊrednio od Ubezpieczyciela, chyba 
˝e strony uzgodni∏y inaczej; jednak˝e uzgodnienie takie nie
mo˝e zostaç dokonane, je˝eli wypadek ju˝ zaszed∏.
4. Ubezpieczony mo˝e ˝àdaç by Ubezpieczyciel udzieli∏ mu
informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim
dotyczà praw i obowiàzków Ubezpieczonego.

§ 3
1. Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na
uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od
postanowieƒ niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie
okreÊlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piÊmie
i w pe∏nym brzmieniu do∏àczone do umowy, pod rygorem ich
niewa˝noÊci.

DEFINICJE

§ 4
Poj´cia u˝ywane w niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia oznaczajà:
1) osoby trzecie – wszystkie osoby pozostajàce poza
stosunkiem ubezpieczenia,
2) przedsi´biorca – osoba fizyczna, osoba prawna  lub
inna jednostka organizacyjna nieb´dàca osobà prawnà,
której ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, prowadzàca we
w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà lub zawodowà,
3) wypadek ubezpieczeniowy – zajÊcie zdarzenia
losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 5
1. Ubezpieczenie obejmuje straty poniesione przez
Ubezpieczajàcego lub osoby, na rachunek których zawarto
umow´ ubezpieczenia, wskutek koniecznoÊci pokrycia
kosztów ochrony prawnej w celu obrony swoich praw,
w zakresie przewidzianym w obowiàzujàcych przepisach
polskiego prawa, w post´powaniach przed sàdami polskimi
prowadzonych z ich udzia∏em w charakterze pozwanych,
podejrzanych lub oskar˝onych.
2. W zakresie okreÊlonym w ust. 1 ubezpieczeniem obj´te
sà w szczególnoÊci:
1) koszty us∏ug podmiotów uprawnionych do Êwiadczenia
pomocy prawnej,
2) koszty zwiàzane z uzyskaniem opinii bieg∏ych lub
rzeczoznawców albo innych dokumentów stanowiàcych
Êrodki dowodowe,
3) pozosta∏e koszty i op∏aty sàdowe lub administracyjne,
o ile s∏u˝à one ochronie praw Ubezpieczajàcego w zwiàzku 
z prowadzonym post´powaniem, z wy∏àczeniem wydatków
niestanowiàcych op∏at sàdowych albo kosztów, o których
mowa w pkt 2.
3. W odniesieniu do post´powaƒ karnych w przypadku
stwierdzenia winy umyÊlnej w prawomocnym orzeczeniu
sàdu Ubezpieczycielowi przys∏uguje roszczenie regresowe
do Ubezpieczajàcego o zwrot uprzednio wyp∏aconych
Êwiadczeƒ.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione 
w post´powaniu wszcz´tym w czasie trwania
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela, przy czym w razie
wàtpliwoÊci za dat´ wszcz´cia post´powania uwa˝a si´
chwil´, w której w∏aÊciwy organ, urzàd lub funkcjonariusz
podjà∏ pierwszà czynnoÊç wobec Ubezpieczajàcego w danej
sprawie, nawet je˝eli nie by∏a potwierdzona na piÊmie i nie
stanowi∏a formalnego wszcz´cia post´powania w Êwietle
obowiàzujàcych przepisów, z zastrze˝eniem postanowieƒ 
§ 6 ust. 3 pkt 1).

§ 6
1. Zakresem ubezpieczenia nie sà obj´te koszty ochrony
prawnej pokrywane w ramach umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej zawartej z Ubezpieczajàcym
przez jakiegokolwiek Ubezpieczyciela, a tak˝e koszty
ochrony prawnej ponoszone przez Ubezpieczajàcego
w sporze z Ubezpieczycielem, o którym mowa w § 1,
niezale˝nie od istoty sporu.
2. W odniesieniu do post´powaƒ karnych odmowa
ubezpieczeniowa dotyczy wy∏àcznie czynów, w których
karane jest nieumyÊlne pope∏nienie danego czynu;
w przypadku stwierdzenia winy umyÊlnej w prawomocnym
orzeczeniu sàdu Ubezpieczycielowi przys∏uguje roszczenie
regresowe do Ubezpieczajàcego o zwrot uprzednio
wyp∏aconych Êwiadczeƒ.

§



3. Ponadto z zakresu ubezpieczenia wy∏àczone sà koszty:
1) poniesione w post´powaniu wszcz´tym w okresie
odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela, w wyniku apelacji lub
wniesienia innego Êrodka zaskar˝enia albo wznowienia
post´powania, o ile dotyczà post´powania prowadzonego
przed rozpocz´ciem okresu odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela,
2) powsta∏e w nast´pstwie korzystania z us∏ug osób
nieuprawnionych do Êwiadczenia pomocy prawnej lub
wydawania opinii w danym zakresie,
3) powsta∏e w nast´pstwie korzystania z us∏ug osób, które
w chwili zawarcia umowy nie posiada∏y prawa wykonywania
zawodu,
4) wynik∏e wskutek poniesienia – na polecenie
Ubezpieczajàcego – kosztów, które nie by∏y konieczne
w celu obrony praw Ubezpieczajàcego, albo dotyczàcych
Êrodków dowodowych nieistotnych z punktu widzenia
przebiegu post´powania,
5) zwiàzane ze Êwiadomym udzieleniem przez
Ubezpieczajàcego nieprawdziwych lub wprowadzajàcych
w b∏àd informacji albo dostarczeniem sfa∏szowanych
dokumentów,
6) zwiàzane ze Êwiadomym zatajeniem przez
Ubezpieczajàcego informacji lub dokumentów mogàcych
mieç wp∏yw na sposób Êwiadczenia pomocy prawnej albo
przebieg post´powania,
7) poniesione w zwiàzku z obronà przed roszczeniami
krewnych lub powinowatych Ubezpieczajàcego albo osób
prowadzàcych z nim wspólne gospodarstwo domowe,
a tak˝e pozostajàcych z nim w stosunku zale˝noÊci
wynikajàcym z zatrudnienia ich przez Ubezpieczajàcego lub
z innej podstawy,
8) poniesione w zwiàzku z korzystaniem przez
Ubezpieczajàcego z pomocy prawnej osób przez niego
zatrudnionych, o ile dana czynnoÊç mieÊci∏a si´ w zakresie
ich obowiàzków,
9) poniesione w post´powaniu wszcz´tym w zwiàzku
z wykonywaniem zawodu,
10) poniesione w post´powaniu wszcz´tym w zwiàzku
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci,
11) poniesione w post´powaniu wszcz´tym w zwiàzku
z naruszeniem praw autorskich, licencji, znaków
towarowych, w∏asnoÊci intelektualnej,
12) poniesione w post´powaniu wszcz´tym w zwiàzku ze
zbyciem i nabyciem udzia∏ów lub akcji, których osoby
ubezpieczone by∏y w∏aÊcicielami lub zosta∏y w∏aÊcicielami,
13) poniesione na pokrycie kar sàdowych lub
administracyjnych na∏o˝onych na Ubezpieczajàcego albo
osoby Êwiadczàce na jego rzecz pomoc prawnà,
14) których ∏àczna wysokoÊç nie przekracza 100 PLN.

SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 7
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie wniosku
ubezpieczeniowego, sporzàdzonego w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej nast´pujàce
dane:
1) nazw´ i adres Ubezpieczajàcego,
2) okres ubezpieczenia,
3) proponowanà wysokoÊç sumy ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 8
1. W umowie ubezpieczenia ustala si´ sum´ ubezpieczenia,
która stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela na wszystkie ubezpieczone osoby ∏àcznie,
na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
2. Po wyp∏acie odszkodowania suma ubezpieczenia
ustalona dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia
zmniejsza si´ o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania.
3. Za zgodà Ubezpieczyciela Ubezpieczajàcy mo˝e
uzupe∏niç sum´ ubezpieczenia, wype∏niajàc nowy wniosek
ubezpieczeniowy i op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.
4. W razie wyczerpania sumy ubezpieczenia umowa
ubezpieczenia wygasa, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 3.

SPOSÓB USTALANIA I OP¸ACANIA SK¸ADKI
UBEZPIECZENIOWEJ

§ 9
1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy
obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy.
2. Na wniosek Ubezpieczajàcego sk∏adka mo˝e byç
roz∏o˝ona na raty. Terminy p∏atnoÊci kolejnych rat i ich
wysokoÊç okreÊla si´ w umowie ubezpieczenia.

§ 10
W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà
zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od
chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝
od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie
zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie 
14 dni wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 11
1. Okres ubezpieczenia oznacza si´ w umowie.
2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´
uzgodnionà przez strony umowy.
3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba ˝e umow´
zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

§ 12
1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od
dnia i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu
ubezpieczenia, pod warunkiem ˝e sk∏adka lub jej pierwsza
rata zostanie zap∏acona w terminie wskazanym w umowie
ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej
pierwszej raty, a sk∏adka nie zostanie zap∏acona w terminie,
Ubezpieczyciel wypowiada umow´ ze skutkiem
natychmiastowym i ˝àda zap∏aty sk∏adki za okres, przez
który udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku
braku wypowiedzenia  umowa wygasa  z koƒcem okresu, na
który przypada∏a niezap∏acona sk∏adka.
4. Niezap∏acenie kolejnej raty sk∏adki w podanej przez
Ubezpieczyciela wysokoÊci i terminie powoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci  Ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy po
up∏ywie terminu na zap∏at´ raty sk∏adki Ubezpieczyciel
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wezwie Ubezpieczajàcego do zap∏aty z zagro˝eniem, 
˝e brak zap∏aty w terminie 7 dni  od dor´czenia wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialnoÊci.
5. Je˝eli zap∏ata dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za zap∏at´ uwa˝a si´
dat´ z∏o˝enia zlecenia zap∏aty w banku lub w urz´dzie
pocztowym na w∏aÊciwy rachunek Ubezpieczyciela, pod
warunkiem ˝e na rachunku Ubezpieczajàcego by∏y
zgromadzone wystarczajàce Êrodki; w odmiennym
przypadku za zap∏at´ uwa˝a si´ dzieƒ, w którym
Ubezpieczyciel otrzyma∏ sk∏adk´ na w∏aÊciwy rachunek 
i móg∏ nià dysponowaç.
6. Za zap∏at´ sk∏adki lub kolejnej raty sk∏adki nie uwa˝a si´
zap∏aty kwoty ni˝szej ni˝ wynikajàcej z umowy ubezpieczenia.
7. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si´ z up∏ywem
okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpieczeniowy
wygas∏ przed tym terminem.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO I UBEZPIECZONEGO

§ 13
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci
Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoÊci, 
o które Ubezpieczyciel zapytywa∏ w formularzu oferty albo
przed zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli
Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez przedstawiciela,
obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje
ponadto okolicznoÊci znane przedstawicielowi. W razie
zawarcia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania pomini´te
okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy
obowiàzany jest niezw∏ocznie zg∏aszaç Ubezpieczycielowi
wszelkie zmiany okolicznoÊci, wymienione w ust. 1, o które
Ubezpieczyciel zapytywa∏ we wniosku ubezpieczeniowym
albo w innych pismach przed zawarciem umowy.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek obowiàzki okreÊlone w ust. 1 i 2 spoczywajà
zarówno na Ubezpieczajàcym, jak i na Ubezpieczonym,
chyba ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na
jego rachunek.
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki
okolicznoÊci, które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zosta∏y
podane do jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust.1
dosz∏o z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´,
˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà
skutkiem okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu
poprzedzajàcym.

SPOSÓB POST¢POWANIA W PRZYPADKU SZKODY

§ 14
1. Ubezpieczony ma obowiàzek niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody lub
uzyskania o niej wiadomoÊci powiadomiç Ubezpieczyciela 
o wypadku pod numerem telefonu: 0 801 107 107 lub 
0 (58) 555 6 555 lub 0 (58) 555 5 555.
2. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa obowiàzku okreÊlonego w ust´pie
poprzedzajàcym Ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio
zmniejszyç odszkodowanie, je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´
do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o Ubezpieczycielowi
ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.

3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku
nie nast´pujà, je˝eli Ubezpieczyciel w terminie
wyznaczonym do zawiadomienia otrzyma∏ wiadomoÊç 
o okolicznoÊciach, które nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci.

§ 15
1. W razie zajÊcia wypadku Ubezpieczony obowiàzany jest
u˝yç dost´pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów. 
2. Je˝eli Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych w ust. 1,
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e z tego powodu.
3. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia zwraca
koszty wynik∏e z zastosowania Êrodków, o których mowa 
w ust. 1, je˝eli Êrodki te by∏y celowe, choçby okaza∏y si´
bezskuteczne. 

§ 16
1. W razie zajÊcia okolicznoÊci mogàcych spowodowaç
powstanie strat obj´tych ubezpieczeniem do obowiàzków
Ubezpieczajàcego nale˝y:
1) niezw∏ocznie zawiadomiç Ubezpieczyciela o wszelkich
okolicznoÊciach stanu faktycznego,
2) podjàç aktywnà wspó∏prac´ z Ubezpieczycielem w celu
wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci mogàcych mieç wp∏yw
na odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela lub ustalenie
rozmiaru strat,
3) stosowaç si´ do zaleceƒ Ubezpieczyciela, udzielajàc mu
informacji i pe∏nomocnictw w zakresie niezb´dnym do
prawid∏owej likwidacji szkody.
2. W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego
obowiàzków wymienionych w ust. 1, Ubezpieczyciel
odmawia wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub 
w odpowiedniej cz´Êci w zale˝noÊci od tego w jakim stopniu
niedope∏nienie  tych obowiàzków mia∏o wp∏yw  na ustalenie
przyczyny wypadku, okolicznoÊci zdarzenia lub wysokoÊci
odszkodowania.

SPOSÓB USTALANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
UBEZPIECZYCIELA

§ 17
Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do
udokumentowania zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia. 

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

§ 18
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie
na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w wyniku ustaleƒ dokonanych 
w post´powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego,
zasadnoÊci roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania lub
zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sàdu.
2. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w terminie 
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 2 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´
niemo˝liwe, odszkodowanie powinno byç wyp∏acone 
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej
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starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe,
jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania Ubezpieczyciel
wyp∏aca w terminie okreÊlonym w ust. 2.
4. Je˝eli z okolicznoÊci wypadku wynika, ˝e nie ma
mo˝liwoÊci ustalenia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela
bez wyjaÊnienia kwestii winy Ubezpieczonego,
Ubezpieczyciel mo˝e podjàç decyzj´ o odpowiedzialnoÊci 
za zdarzenie w oparciu o wynik post´powania
przygotowawczego lub prawomocne orzeczenie sàdu.

§ 19
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç
Ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
2. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek udost´pniç inne
dokumenty niezb´dne do prawid∏owej likwidacji szkody.

§ 20
Je˝eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza
si´ z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy
zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoÊci
odszkodowania, mo˝e w ciàgu 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia zg∏osiç na piÊmie – za poÊrednictwem
przedstawicielstwa Ubezpieczyciela – wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 21
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na
Ubezpieczyciela przys∏ugujàce Ubezpieczajàcemu
roszczenie do osoby trzeciej, w rozumieniu § 4 pkt 1),
odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania.
2. Nie przechodzà na Ubezpieczyciela roszczenia
Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏ szkod´ umyÊlnie.
3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zabezpieczyç mo˝noÊç
dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób
odpowiedzialnych za szkod´.
4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego, bez
zgody Ubezpieczyciela, praw przys∏ugujàcych mu do osób
trzecich, w rozumieniu § 4 pkt 1), z tytu∏u szkód,
Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania 
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie
zosta∏o ju˝ wyp∏acone, podlega ono zwrotowi w ca∏oÊci lub
cz´Êci.

WYGAÂNI¢CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 22
Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres  d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od
umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy
Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà – w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy; odstàpienie od umowy nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏acenia sk∏adki za okres,
w którym Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony
ubezpieczeniowej.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 23
1. Skargi i za˝alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia b´dàcych osobami fizycznymi
rozpatrywane sà niezw∏ocznie przez Zarzàd
Ubezpieczyciela lub upowa˝nionego pracownika po
przes∏aniu ich drogà pisemnà pod adres siedziby
Ubezpieczyciela.
2. Po rozpatrzeniu skarg i za˝aleƒ, o których mowa w ust. 1,
stanowisko Ubezpieczyciela przesy∏ane jest w terminie 
30 dni Ubezpieczonemu pod adresem wskazanym 
w skardze lub za˝aleniu.

§ 24
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia stron umowy
powinny byç sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem lub
przes∏ane listem poleconym.
2. Je˝eli strona umowy zmieni∏a adres i nie zawiadomi∏a 
o tym drugiej strony umowy, to pismo skierowane na
ostatni znany adres strony wywiera skutki prawne od
chwili, w której by∏oby dor´czone, gdyby strona nie zmieni∏a
adresu. Postanowienia powy˝sze majà równie˝
zastosowanie do siedziby strony. 
3. W umowie ubezpieczenia strony mogà postanowiç, 
˝e zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony
umowy b´dà dostarczane drugiej stronie za pomocà listu
elektronicznego (e-mail), wiadomoÊci tekstowej SMS,
faksu lub telefonu, odpowiednio pod: wskazany przez
strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii
Ubezpieczyciela lub numer telefonu komórkowego lub
stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczajàcego.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i Kodeksu
cywilnego.

§ 26
1. Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia sà
rozpatrywane wed∏ug prawa polskiego i mogà byç
dochodzone przed sàdami wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej albo
przed sàdem w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania.
2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory.

§ 27
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 
z dniem 10 sierpnia 2007 roku i obowiàzujà do umów
zawartych od tej daty.
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