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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
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Produkt: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Pełne informacje podawane przez zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego znajdują się w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny zatwierdzonych uchwałą Zarządu INTER Polska nr 44/2017 w dniu 24.10.2017 r. oraz
w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (Wnioskopolisa).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie ochrony prawnej - Dział II, Grupa 17 zgodnie z załącznikiem do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Umożliwienie obrony interesów prawnych Ubezpieczonego
poprzez pokrycie poniesionych kosztów z nią związanych
oraz świadczenie usługi Telefonicznej Asysty Prawnej
Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach:
 W wariancie podstawowym ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w życiu
zawodowym
w
postępowaniu
sądowym
i pozasądowym, w zakresie sporów z NFZ i ZUS oraz
w sprawach karnych w życiu zawodowym, a także
Telefoniczną Asystę Prawną w podstawowym zakresie.
 W wariancie rozszerzonym ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje świadczenia przysługujące w wariancie
podstawowym rozszerzone o ochronę prawną: z tytułu
naruszenia dóbr osobistych Ubezpieczonego w życiu
zawodowym, z tytułu zniesławienia lub znieważenia
Ubezpieczonego, umów związanych z pojazdem,
w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie
w komunikacji, przy dochodzeniu odszkodowań przez
Ubezpieczonego związanych z pojazdem, a także
Telefoniczną Asystę Prawną w rozszerzonym zakresie.
 W wariancie pełnym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
świadczenia przysługujące w wariancie rozszerzonym
rozszerzone o ochronę prawną: przy dochodzeniu
roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego i/lub
jego małżonka, przed dochodzeniem roszczeń
odszkodowawczych
skierowanych
przeciwko
Ubezpieczonemu i/lub jego małżonkowi w życiu
prywatnym, umów w życiu prywatnym Ubezpieczonego
i/lub jego małżonka, w sprawach karnych w życiu
prywatnym Ubezpieczonego i/lub jego małżonka,
w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także
Telefoniczną Asystę Prawną w pełnym zakresie.
 Suma ubezpieczenia jest ustalona w dokumencie
ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności
INTER Polska dla jednego i wszystkich zdarzeń
ubezpieczeniowych w danym okresie ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

x Ubezpieczenie nie obejmuje ochrony interesów prawnych
w szczególności:
x w związku z postępowaniem układowym, naprawczym albo
upadłościowym,
x z umów poręczenia i przeniesienia długów,
x polegających na zapłacie odszkodowań, grzywien, kar
administracyjnych lub sądowych, innych środków karnych, kar
pieniężnych, ceł, podatków oraz innych podobnych opłat,
mandatów, danin i obciążeń natury publicznoprawnej,
do których zapłaty został zobowiązany Ubezpieczony.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 Główne wyłączenia odpowiedzialności dotyczą w szczególności
szkód:
 wyrządzonych przez świadczenie zdrowotne wykonane przed
rozpoczęciem okresu ubezpieczenia albo po jego zakończeniu,
 wyrządzonych w okresie, w którym Ubezpieczony nie posiadał
uprawnień do wykonywania zawodu,
 związanych
ze
świadomym
udzieleniem
przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd informacji, albo dostarczeniem
sfałszowanych
dokumentów,
a
także
związanych
ze świadomym zatajeniem przez Ubezpieczonego informacji
lub dokumentów mogących mieć wpływ na sposób świadczenia
pomocy prawnej lub przebieg postępowania.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje także, jeżeli zdarzenie nastąpiło na terytorium Unii Europejskiej, w związku z nagłymi wypadkami udzielania
pierwszej pomocy podczas pobytów turystycznych Ubezpieczonego.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
- podać do wiadomości INTER Polska wszystkie znane sobie okoliczności wymagane we Wnioskopolisie albo przed zawarciem umowy w innych
pismach.
W czasie trwania umowy ubezpieczenia:
- informować o zmianie okoliczności, o które INTER Polska pytało we Wnioskopolisie albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
W związku z wystąpieniem szkody:
- niezwłocznie poinformować Centrum Asysty Prawnej o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego i jego okolicznościach oraz przekazać wszelkie
informacje i dokumenty związane z tym zdarzeniem,
- współpracować z INTER Polska i Centrum Asysty Prawnej w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania zdarzenia
ubezpieczeniowego oraz ustalenia jego skutków, w tym udzielić wszelkich wyjaśnień o stanie sprawy na żądanie INTER Polska i Centrum Asysty
Prawnej,
- na uzasadnione żądanie INTER Polska przeprowadzić postępowanie pozasądowe zmierzające do korzystnego dla Ubezpieczonego zakończenia
sprawy,
- na uzasadnione żądanie INTER Polska złożyć tylko zawezwanie do próby ugodowej albo powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem
pozostałych roszczeń do chwili uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia,
- wstrzymać się od dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia się toczącego się już innego postępowania
sądowego, związanego z powyższymi roszczeniami, chyba że opóźnienie mogłoby doprowadzić do przedawnienia roszczeń Ubezpieczonego,

- nie zawierać ugody bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji INTER Polska na zawarcie ugody oraz jej warunki, z uwzględnieniem, że warunki
ugody nie mogą nakładać na Ubezpieczonego obowiązku poniesienia kosztów wyższych niż wynikałoby to z orzeczenia sądu w takim zakresie,
- jest zobowiązany udzielić INTER Polska nieodwołalnego pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu poniesionych przez INTER Polska kosztów
poręczenia majątkowego, na wypadek wydania prawomocnego orzeczenia o zwrocie kwoty tego poręczenia,
- jeżeli kwota poręczenia majątkowego zostanie zwrócona Ubezpieczonemu, jest on zobowiązany do jej przekazania INTER Polska w terminie
14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania,
- jeżeli zostanie wydane orzeczenie, na mocy którego kwota poręczenia majątkowego nie zostanie zwrócona w całości lub w części, w szczególności,
gdy został orzeczony przepadek tej kwoty lub zaliczono ją na poczet orzeczonej kary, Ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez
INTER Polska kosztów poręczenia majątkowego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie,
- Ubezpieczony jest zobowiązany udzielić INTER Polska pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty
oraz udzielić niezbędnych informacji.
Gdy Ubezpieczony jest również Ubezpieczającym ma także obowiązek:
- poinformowania INTER Polska o zmianie adresu (siedziby),
- opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Jednorazowo lub w ratach, wysokość składki oraz terminy płatności określone są we Wnioskopolisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym we Wnioskopolisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu
następnym po dniu zawarcia umowy i opłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że został wyznaczony inny termin zapłaty.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą:

doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia INTER Polska o wypowiedzeniu umowy, jeżeli INTER Polska ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,

odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,

wystąpienia z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek,

upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez INTER Polska
po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności
INTER Polska,

wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w wysokości równej sumie ubezpieczenia (wyczerpanie sumy ubezpieczenia),

upływu ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli umowę ubezpieczenia
zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, Ubezpieczonemu przysługuje prawo
wystąpienia z umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy i wystąpienie z ubezpieczenia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia wypadku, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

