
Załącznik nr 1 

Klauzula Telefonicznej Asysty Prawnej 

 

§ 1 Przedmiot ubezpieczenia 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres niniejszej umowy o ubezpieczenie Asysty 

Prawnej. 

2. Przez ubezpieczenie Asysty Prawnej rozumie się umowę ubezpieczenia, w ramach której 

ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapewnienia pomocy prawnej ubezpieczonemu, w zakresie 

wskazanym w § 2. Ubezpieczenie Asysty Prawnej nie stanowi ubezpieczenia ochrony prawnej w 

rozumieniu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.). 

§ 2 Zakres ubezpieczenia 

1. W ramach ubezpieczenia Asysty Prawnej TU INTER Polska zobowiązuje się do zapewnienia: 

1) bieżących konsultacji prawnych w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielanych przez 

prawników; 

2) przesyłania na życzenie Ubezpieczonego, w formie elektronicznej, tekstów obowiązujących lub 

archiwalnych aktów prawnych prawa polskiego; 

3) przesyłania na życzenie Ubezpieczonego w formie elektronicznej wzorów umów należących do 

powszechnego obrotu (np. sprzedaży, pożyczki, darowizny); 

4) informowania w formie telefonicznej lub elektronicznej o obowiązujących procedurach 

sądowych oraz o kosztach prowadzenia sporów prawnych; 

5) informowania telefonicznie lub w formie elektronicznej o danych teleadresowych właściwych 

miejscowo instytucjach dla dowolnego adresu, np. sądu, prokuratury; 

6) sporządzania listy kancelarii prawnych, które specjalizują się w reprezentowaniu w 

postępowaniu sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym; 

7) udzielania porad prawnych telefonicznie oraz w formie elektronicznej; 

8) wydawania opinii prawnych w formie elektronicznej, z możliwością weryfikacji do 10 kartek 

dokumentów (dwudziestu stron); 

9) przygotowania i dostarczenia drogą elektroniczną następujących dokumentów: wezwania do 

zapłaty, wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania działań, pełnomocnictwa, pozwu, 

odpowiedzi na pozew, sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty oraz wniosku w postępowaniu 

nieprocesowym, zabezpieczającym lub egzekucyjnym. 

2. Świadczenia wskazane w ust. 1 pkt 1-6 nie są limitowane. 

3. Ubezpieczonemu przysługują maksymalnie 4 świadczenia wskazane w ust. 1 pkt 7-9.  

4. Zakresem ubezpieczenia objęte są świadczenia wskazane w ust. 1 w zakresie, w jakim zastosowanie 

znajduje prawo polskie lub unijne. 

§ 3 Realizacja świadczeń 

1. Usługa Asysty Prawnej realizowana jest za pośrednictwem Centrum Asysty Prawnej. 

2. Ubezpieczony może kontaktować się z Centrum Asysty Prawnej drogą mailową na adres: 

interpolska@opiekaprawna.pl lub telefonicznie na numer (22) 333 77 00. 

3. Centrum Asysty Prawnej jest czynne całą dobę, cały rok: 24h/24h, 7d/7d. 
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