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Wysokie koszty prowadzenia sporów prawnych zniechęcają Polaków do
dochodzenia swoich roszczeń
Ponad 1/4 Polaków zrezygnowała w ciągu
ostatnich trzech lat z dochodzenia roszczeń w
takich sytuacjach jak spór z urzędem czy walka o
odszkodowanie. Dlaczego nie bronimy swoich
interesów? Najczęściej z powodu zbyt wysokich
kosztów prowadzenia sporów prawnych. Takie
wnioski płyną z badania zrealizowanego przez
ARC Rynek i Opinia dla D.A.S. Towarzystwa
Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.1
Aż 28% ankietowanych zadeklarowało, że w ciągu ostatnich trzech lat zdarzyła im się sytuacja,
w wyniku której mogli dochodzić roszczeń, np. ubiegać się o odszkodowanie lub wejść w spór z
urzędem, ale ostatecznie nie zdecydowali się walczyć o swoje. 57% respondentów wskazało, że
nie miało takiego problemu, dalszych 15% nie było pewnych lub nie potrafiło przypomnieć sobie
takiego zdarzenia.
Wolimy zrezygnować niż narażać się na koszty
Dlaczego tak duża grupa Polaków nie broni swoich interesów i nie dochodzi roszczeń?
Największą barierą okazały się wysokie koszty. Niemal połowa (44%) takich osób zrezygnowała
z walki o swoje, gdyż uznała, że prowadzenie sporów prawnych oraz usługi prawników są w
Polsce zbyt drogie. Dla prawie 1/3 (31%) sprawa była po prostu błaha i nie warta zachodu. Blisko
co piąty respondent (21%) nie miał czasu, by się nią zająć.
- Polacy doskonale wiedzą, że w gąszczu skomplikowanych polskich przepisów skuteczne
dochodzenie swoich praw wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego świadczonego przez
adwokata lub radcę prawnego. Z drugiej strony, koszty prowadzenia sporów sądowych, w tym
koszty usług prawnych, są powszechnie uznawane za wysokie. Dodatkowo dochodzi również
ryzyko przegrania sprawy. Co do zasady wiąże się to z obowiązkiem zwrotu zasądzonych
kosztów procesu na rzecz strony przeciwnej. Nierzadko perspektywa poniesienia takich
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Badanie omnibusowe realizowane metodą CAWI w dniach 15-23.05.2017 na panelu badawczym epanel.pl należącym do ARC
Rynek i Opinia na zlecenie D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Próba objęła reprezentatywną próbę
populacji ogólnopolskiej w wieku 18-55 lat z wyłączeniem osób z wykształceniem prawniczym (N=915).

nakładów finansowych sprawia, że wolimy zrezygnować z dochodzenia swoich roszczeń –
komentuje Janusz Zemła, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w D.A.S. – Istnieje jednak
sposób, aby się przed tymi kosztami zawczasu zabezpieczyć i skutecznie chronić przysługujące
nam prawa, kiedy zajdzie taka potrzeba. Taką rolę spełniają ubezpieczenia ochrony prawnej –
podpowiada ekspert D.A.S.
Ubezpieczenie ochrony prawnej jest rozwiązaniem bardzo popularnym w Europie Zachodniej.
Polisa zapewnia m. in. dostęp do telefonicznych porad prawnych oraz szeregu dodatkowych
usług prawnych, np.: analiz umów czy dokumentacji prawnej. Takie wsparcie pomaga w
uniknięciu błędów, które mogą mieć swoje konsekwencje w przyszłości. W razie potrzeby,
ubezpieczyciel w ramach polisy zorganizuje i sfinansuje też pomoc adwokata lub radcy
prawnego, nawet wtedy, gdy sprawa skończy się na sali sądowej.
- Nie da się ukryć, że w wielu sporach i problemach prawnych profesjonalna pomoc prawna jest
bardzo przydatna, a czasem wręcz niezbędna. Tym bardziej warto zastanowić się nad
ubezpieczeniem ochrony prawnej. W zależności od wariantu, polisa może kosztować już od
kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a dzięki niej w wielu sprawach nie będziemy musieli
rezygnować z obrony własnych interesów prawnych, np. ze względu na związane z tym koszty –
komentuje Janusz Zemła z D.A.S. Ponadto polisa może chronić ubezpieczonego nawet poza
granicami Polski, w tym w większości krajów Europy Zachodniej, gdzie koszty procesu i
honoraria adwokatów są zwykle znacznie wyższe niż w Polsce, podkreśla dodatkowo Dyrektor
Departamentu Likwidacji Szkód D.A.S.
--D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące
wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej. Wśród produktów Towarzystwa znajdują się: Ubezpieczenie Ochrony
Prawnej Życia Prywatnego, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Firmy lub Wolnego Zawodu oraz Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej Pojazdu. W 2015 r. Towarzystwo obsługiwało ponad 82% wszystkich zdarzeń objętych
ubezpieczeniem, jednocześnie wypłacając ponad 53% wszystkich odszkodowań i świadczeń z zakresu ubezpieczeń
ochrony prawnej na polskim rynku.
Marka D.A.S. powstała w 1928 r. w Niemczech. Obecnie działają pod nią spółki, które ubezpieczają 9 mln klientów,
w 16 krajach Europy oraz w Kanadzie. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. jest także częścią
europejskiej grupy ubezpieczeniowej ERGO Versicherung AG, należącej do największego światowego
reasekuratora Münich Re.
Szczegółowy zakres oraz warunki ochrony ubezpieczeniowej D.A.S. TUOP wskazane są w treści Ogólnych
warunków ubezpieczenia dostępnych na stronie das.pl.
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