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Ubezpieczenie  

Asysty Prawnej i Windykacyjnej 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  Produkt: 

Generali T.U. S.A.  

 

Ochrona Prawna dla Leasingobiorców 

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na stronie generali.pl. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie Asysty Prawnej i Windykacyjnej (grupa 17) obejmuje zorganizowanie oraz opłacenie możliwości skorzystania przez 

Ubezpieczonego z usług Kancelarii Prawnej w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

✓ Świadczenie ubezpieczyciela polega na zorga-

nizowaniu oraz opłaceniu możliwości skorzy-

stania przez ubezpieczonego z następujących 

usług: 

1) konsultacje prawne, a także opinie prawne 

w zakresie prawa cywilnego  

2) przesyłanie wzorów umów i wzorów pism 

należących do powszechnego obrotu  

3) przesyłanie tekstów aktów prawnych  

4) udzielanie informacji teleadresowych do-

tyczących kancelarii prawnych, kancelarii 

notarialnych, biur doradztwa podatko-

wego, sądów i prokuratur  

5) asysta prawna dotycząca windykacji na-

leżności 

 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia 

kosztów sporów prawnych ubezpieczonego 

 Ubezpieczenie nie obejmuje konsultacji 

prawnych w zakresie innym niż prawo 

cywilne 
 

   

 

 

Jakie są ograniczenia ochrony 

ubezpieczeniowej? 

! w ramach usług konsultacji i opinii prawnych 

Ubezpieczający może skorzystać 2 razy 

w ciągu roku 

! na usługi asysty prawnej dotyczącej należno-

ści windykacji obowiązuje limit ilościowy – 3 

razy w roku 

! w odniesieniu do usług przesyłania wzorów 

umów i wzorów pism należących do po-

wszechnego obrotu, przesyłania tekstów 

aktów prawnych oraz korzystania z informacji 

teleadresowych obowiązuje limit na 4 usługi 

łącznie w ciągu roku 

 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

✓ Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe na terenie Polski 

 

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

Obowiązki w przypadku chęci skorzystania z pomocy prawnej:  

— wskazanie opisu problemu prawnego oraz stanu faktycznego oraz udzielenie niezbędnych wyjaśnień  

 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie wobec Ubezpieczającego. Sposób i ter-

miny płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 
 

 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu, w którym Generali otrzymało od Ubezpieczającego zgłoszenie 

przystąpienia leasingobiorcy do umowy ubezpieczenia. Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na okres 

wskazany w przez Ubezpieczonego przy przystępowaniu do ubezpieczenia.  

 

 

Jak rozwiązać Umowę? 

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek:  

— odstąpienia od Umowy przez Ubezpieczającego  

— zakończenia okresu ubezpieczenia 

 


