Poistenie právnej ochrany
BIZNIS
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Poistenie právnej ochrany BIZNIS

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie právnej ochrany BIZNIS.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie právnej ochrany BIZNIS.

Čo je predmetom poistenia?

dedičského, šekového a zmenkového práva, daňového a colného práva, finančného práva - správa
daní a poplatkov, práva sociálneho zabezpečenia
(vrátane sporov s dôchodkovými správcovskými
spoločnosťami a sporov z doplnkového dôchodkového poistenia) a zdravotného poistenia, v oblasti duševného vlastníctva alebo nekalej súťaže,
právne spory medzi osobami poistenými jednou
poistnou zmluvou, s výnimkou zastupovania záujmov poistníka v sporoch s poistenými osobami,
právne spory vyplývajúce zo živnostenského zákona a/alebo zákona o obchodnom registri,
právne spory súvisiace a/alebo vyplývajúce z katastrálneho konania,
právne spory, predmetom ktorých je uplatňovanie
nemajetkovej ujmy poistenej osoby,
právne spory zo záväzkovo – právnych vzťahov,
v ktorých poistník vystupuje ako predávajúci,
opatrovateľ, skladovateľ, zhotoviteľ, veriteľ, mandatár, komisionár, vykonávateľ kontroly, zasielateľ,
dopravca, prenajímateľ, sprostredkovateľ alebo
obchodný zástupca; v prípade nepomenovaných
zmlúv sa právna ochrana nevzťahuje na tie záväzkovo – právne vzťahy, v ktorých poistník vystupuje
ako ten, kto mal alebo má odplatne alebo bezodplatne tovar dodať, službu, výkon alebo činnosť
poskytnúť,
právne spory týkajúce sa vymáhania pohľadávok
alebo majetkovoprávneho a finančného vysporiadania medzi spoluvlastníkmi,
právne spory týkajúce sa hnuteľného alebo nehnuteľného majetku poistníka, alebo jeho činností,
ktoré nesúvisia s jeho podnikateľskou činnosťou,
právne spory spojené s financovaním, kúpou
a predajom, darovaním alebo iným prevodom nehnuteľnosti a projektovou činnosťou,
právne spory týkajúce alebo vyplývajúce zo správy, uloženia a zhodnocovania peňažných hodnôt,
nákupu a predaja cenných papierov,

Ochrana a presadzovanie oprávnených právnych
záujmov poistenej osoby súvisiacich s výkonom
jej podnikateľskej činnosti, ako aj súvisiacich s jej
hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého je
výlučným vlastníkom v týchto oblastiach:
-- občiansko – právne a obchodno - právne nároky na náhradu škody
-- trestné, priestupkové a správne právo
-- záväzkové právo
-- poistné právo
-- nájomné právo
-- vlastnícke právo
-- susedské právo
-- pracovné právo
-- pracovno – právne nároky na náhradu škody.
Ochrana a presadzovanie oprávnených právnych
záujmov poistenej osoby súvisiacich s prevádzkou
a vedením motorového vozidla, ktorého EČV je
uvedené v poistnej zmluve v oblastiach:
-- náhrada škody,
-- trestné, priestupkové a správne právo,
-- záväzkové právo,
-- poistné právo.
Poistná suma: 70 000 eur

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa:
právne spory v súvislosti s právnymi vzťahmi
v obchodných spoločnostiach, združeniach, družstvách a spolkoch, v oblasti ochrany osobnosti,
ochrany dobrého mena spoločnosti, rodinného,
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právne spory vyplývajúce z nájomných a podnájomných zmlúv, ktoré poistník uzavrel ako prenajímateľ,
právne spory súvisiace so stavbou, zmenou stavby (prístavba, nadstavba, zmena stavby), teda také
práce a činnosti, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlasovacia povinnosť príslušným
orgánom, ako aj na právne vzťahy a spory vyplývajúce zo stavebného zákona a konaní z neho vyplývajúcich,
právne spory s členmi štatutárnych alebo iných orgánov poistníka,
obhajobu poistenej osoby v prípade poistnej udalosti, ktorá nastala pri vedení vozidla bez platného
vodičského oprávnenia, osvedčenia o evidencii
vozidla alebo ak poistená osoba viedla vozidlo pod
vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
obhajobu v priestupkovom konaní vedenom voči
poistenej osobe v prípade porušenia zákazu státia,
zastavenia alebo parkovania motorového vozidla,
obhajobu v priestupkovom konaní vedenom voči
poistenej osobe v prípade porušenia zákazu obsluhovať telefónny prístroj počas jazdy,
právne spory vzniknuté v dôsledku účasti na motoristických športových súťažiach alebo akrobatických súťažiach, vrátane tréningových jázd,
právne spory v súvislosti s používaním vozidla na
súkromné účely,
spory neuvedené vo vecnom rozsahu alebo v zjavnom rozpore s predmetom alebo obsahom poistenia,
právne spory medzi poistenou osobou a poistiteľom z poistenia právnej ochrany,
právne spory, ktoré boli na poistenú osobu prevedené treťou osobou alebo nárok, ktorý poistená
osoba uplatňuje pre tretiu osobu,

právne spory, ktoré zavinila poistená osoba sama
nedôvodným nesplnením záväzku,
právne spory o náhradu škody, ktoré uplatňujú
a vymáhajú tretie osoby na poistenej osobe,
právne spory vzniknuté v súvislosti s požitím alkoholu alebo iných návykových látok poistenou osobou,
právne spory, o ktorých je oprávnený rozhodovať
Ústavný súd SR,
spory súvisiace so spáchaním úmyselného trestného činu poisteným, úmyselného priestupku alebo
úmyselného spôsobenia škody,
spory súvisiace s náhradou škody, vzniknutej v dôsledku nesplnených a/alebo neplnených záväzkov
alebo dlhov poistenej osoby, vrátane ich príslušenstva a zákonných alebo zmluvných sankcií,
právne spory súvisiace so samovraždou alebo psychickou chorobou poistenej osoby,
právne spory súvisiace s prípadmi, kedy poistená
osoba mohla vznik poistnej udalosti vzhľadom na
všetky okolnosti prípadu očakávať alebo mohla jej
vzniku zabrániť, a neurobila tak,
právne spory v prípadoch, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so štrajkom, vojenským konfliktom,
inváziou, napadnutím (bez ohľadu na skutočnosť,
či bol alebo nebol vyhlásený vojnový stav a/alebo
vypovedaná vojna), občianskou vojnou, vzburou,
povstaním, terorizmom, násilným alebo vojenským uchvátením moci a občianskymi nepokojmi,
rádioaktívnou haváriou alebo akýmkoľvek zásahom vyššej moci,
úhradu pokút, peňažných trestov uložených poistenej osobe na základe rozhodnutia štátnych orgánov.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska alebo Turecka a o ktorých je príslušný rozhodnúť policajný orgán, správny orgán alebo súd so sídlom v SR.
Pri poistných rizikách trestné, priestupkové a správne právo a pri náhrade škody je územný rozsah rozšírený aj na tie poistné
udalosti, o ktorých je príslušný rozhodnúť policajný orgán, správny orgán alebo súd v zahraničí, ak sa tieto poistné udalosti
týkajú motorového vozidla, ktorého EČV je uvedené v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia, ako aj zmeny poistenia.
• Písomne oznámiť poistiteľovi uzatvorenie ďalšieho poistenia na to isté riziko a zároveň obchodný názov poistiteľa a výšku
poistnej sumy.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Bez zbytočného odkladu písomne oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bola povinnosť odpovedať pri dojednávaní poistenia.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú dané právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou, ani trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích
osôb.
• Po vzniku poistnej alebo škodovej udalosti urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby možná ujma alebo škoda bola čo najmenšia.
• Po vyčerpaní limitu poistnej sumy naďalej financovať právnou ochranou kryté konanie a pokračovať v tomto konaní až do
právoplatného rozhodnutia.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že došlo k zmene počtu zamestnancov alebo k zmene výšky ročného obratu, ak sa počet zamestnancov alebo výška ročného obratu v porovnaní s nahlásenými údajmi od začiatku poistenia zmenila
o viac ako 20 % .
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený
v poistnej zmluve.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim
po dni podpisu poistnej zmluvy.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou s poisťovňou; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti.
• Písomnou výpoveďou v dobe do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva
uzavretá na diaľku.
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