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OGÓLNE WARUNKI 
UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

„OCHRONA PRAWNA 
DLA FIRM I PRZEDSTAWICIELI 

WOLNYCH ZAWODÓW”
(OPFiWZ/OPP/2017)

Numer paragrafu lub innej jednostki 
redakcyjnej w OWU, 

który reguluje dane zagadnienie

1.	Przesłanki	wypłaty	odszkodowania	
				i	innych	świadczeń

§2-10, §12-14 
§21-27
Klauzula	2
Klauzula	3
Klauzula	4
Klauzula	5
Klauzula	6
Klauzula	7
Klauzula	8

2.	Ograniczenia	oraz	wyłączenia	
				odpowiedzialności	zakładu	ubezpieczeń	
				uprawniające	do	odmowy	wypłaty	
				odszkodowania	i	innych	świadczeń	
				lub	ich	obniżenia;

§2-14, 
§21-27,	§28	ust.	3	-	5
Klauzula	1	§2
Klauzula	2
Klauzula	3
Klauzula	4
Klauzula	5
Klauzula	6
Klauzula	7
Klauzula	8

3.	Koszty	oraz	wszelkie	inne	obciążenia	
				potrącane	ze	składek	ubezpieczeniowych Brak

Informacja	powyższa	stanowi	integralną	część	Umowy	ubezpieczenia;	wydana	jest	zgodnie	
z	art.	17	ustawy	z	dnia	11	września	2015	r.	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekuracyjnej.
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ
„OCHRONA PRAWNA DLA FIRM I PRZEDSTAWICIELI WOLNYCH ZAWODÓW”

(OPFiWZ/OPP/2017)
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1
1. Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do umów ubezpie-
 czenia ochrony prawnej zawieranych przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej
 Spółka Akcyjna (zwanego dalej D.A.S.), z Ubezpieczającymi.
2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w następujących wariantach ubezpieczenia:
 1.) „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu”: wersja Standard lub Premium,
 2.) „Ochrona prawna pojazdu”: wersja Standard lub Premium.
3. OWU w wersji Standard lub Premium mogą zostać zmienione treścią klauzul dodatkowych:
 1.) Klauzula nr 1 - „Automatyczne Przedłużanie Umowy (Klauzula Prolongacyjna)” 
  - w przypadku wariantu „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” lub „Ochrona 
  prawna pojazdu”,
 2.) Klauzula nr 2 - „Ochrona Prawna Pracodawcy” - w przypadku wariantu „Ochrona 
  prawna firmy lub wolnego zawodu”,
 3.) Klauzula nr 3 - „Ochrona Prawna Nieruchomości” - w przypadku wariantu „Ochrona 
  prawna firmy lub wolnego zawodu”,
 4.) Klauzula  nr  4  - „Ochrona   Prawna   w   Transporcie   Krajowym   i   Międzynarodowym”
   -   w  przypadku wariantu „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” lub „Ochrona
  prawna pojazdu”,
 5.) Klauzula nr 5 - „Rozszerzone Doradztwo i Konsultacje Prawne” - w przypadku waria-
  ntu „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” lub „Ochrona prawna pojazdu”,
 6.) Klauzula nr 6 - „Obrona Ubezpieczającego przed Roszczeniami” - w przypadku waria-
  ntu „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” lub „Ochrona prawna pojazdu”,
 7.) Klauzula nr 7 - „Przedsądowa Windykacja Wierzytelności” - w przypadku wariantu 
  „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu”,
 8.) Klauzula nr 8 - „Ochrona Prawna Kierowcy” - w przypadku wariantu „Ochrona prawna 
  firmy lub wolnego zawodu”. 

DEFINICJE
§ 2 

  Komentarz: Tutaj znajdziesz wyjaśnienia  najważniejszych pojęć i definicji z jakimi 
  możesz spotkać się w treści całego dokumentu.

1. Wszelkie pojęcia stosowane w niniejszych OWU należy interpretować w oparciu o poniższy
 wykaz definicji, przy czym w razie wątpliwości co do terminów nie zdefiniowanych w niniej-
 szych OWU, zastosowanie mają definicje ustawowe:
 1) Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów - świadczenie przez 
  Prawnika  Ubezpieczającemu pomocy prawnej drogą elektroniczną poprzez przesyłanie 
  na adres e-mail Ubezpieczającego opinii i analiz prawnych dotyczących dokumentacji prawnej, 
  umów lub projektów umów; na wniosek Ubezpieczającego oprócz opinii i analizy prawnej 
  Ubezpieczającemu zostanie udostępniony wzór dokumentu prawnego lub pisma proceso-
  wego  (wzór bez dopasowywania treści pisma do okoliczności konkretnego wypadku ubezpie-
  czeniowego), 
 2) Budowa - proces technologiczny, w wyniku którego następuje zmiana parametrów użyt-
  kowych lub technicznych budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
  długość, szerokość bądź liczba kondygnacji), domu jednorodzinnego, domu letniskowego, 
  lokalu mieszkalnego, garażu, innego budynku lub ogrodzenia, znajdujących się w miejscu 
  ubezpieczenia, pod warunkiem prowadzenia prac budowlanych zgodnie z prawem budow-
  lanym. Za koniec budowy uznaje się zakończenie budowy zgodnie z przepisami prawa 
  budowalnego, (brak lub upływ terminu do zgłoszenia przez właściwy organ administrujący 
  sprzeciwu, co do użytkowania budynku albo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie),
 3) Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 
  usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, działalność 
  zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, a także wykonywanie działal-
  ności wytwórczej w rolnictwie,
 4) Finansowanie składki - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby 
  trzeciej (Ubezpieczonego), zobowiązanie się Ubezpieczonego do pokrywania kosztów 
  składki ubezpieczeniowej,
 5) Identyfikacja stanu prawnego - świadczenie pomocy prawnej Ubezpieczającemu w zak-
  resie przesyłania aktualnych oraz historycznych aktów prawnych, mających zastosowanie
  w sprawie zgłoszonej przez Ubezpieczającego,
 6) Informacje prawne dotyczące postępowań prawnie regulowanych oraz organów 
  ochrony prawnej i Prawników - świadczenie Ubezpieczającemu przez telefon lub pocztą
  elektroniczną: porad i konsultacji prawnych dotyczących postępowań prawnie regu-
  lowanych (w szczególności dotyczących zasad prowadzenia postępowań cywilnych, 
  karnych, administracyjnych, formach dochodzenia lub obrony swoich praw przed sądami 
  lub przed organami administracji, wysokości kosztów sądowych i zasadach odpo-
  wiedzialności za koszty procesu w sprawach cywilnych, karnych, o wykroczenie, w postę-
  powaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, kosztów prowadzenia postępo-
  wań egzekucyjnych), a także udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prokuraturach,
  komornikach, notariuszach oraz podmiotach świadczących usługi pomocy prawnej,  
 7) Nieruchomość - nieruchomość wskazana w umowie ubezpieczenia lub innym dokumencie 
  ubezpieczenia; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także części składowe nieruchomości,
 8) Nieszczęśliwy wypadek - powstałe bez woli Ubezpieczającego, nagłe zdarzenie o cha-
  rakterze losowym, wywołane przyczyną zewnętrzną, którego następstwem jest uszczerbek 
  na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczającego, 

  Komentarz:  Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej dostępne są 
  dla wszystkich klientów D.A.S., w godzinach określonych na www.das.pl

 9) Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej - świadczenie przez Prawnika 
  Ubezpieczającemu pomocy prawnej przez telefon w celu ochrony prawnych interesów 
  Ubezpieczającego; w szczególności doradztwo prawne i konsultacje mają na celu poinfor-
  mowanie Ubezpieczającego o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
  Ubezpieczającemu uprawnieniach lub o spoczywających na Ubezpieczającym obowiązkach 
  lub wskazanie Ubezpieczającemu sposobów rozwiązania zgłaszanego problemu prawnego, 

   10) Pracownik – osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, zatrudniona przez Ubezpieczają-
  cego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, za pracownika uznaje się 
  także praktykanta, wolontariusza lub stażystę w związku z wykonywaniem przez niego 
  stażu bądź praktyk,
   11) Prawnik - osoba uprawniona do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z przepisami 
  ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o rad-
  cach prawnych; jeżeli Ubezpieczający wybiera adwokata lub radcę prawnego do zastępstwa 
  przed sądem, adwokat lub radca prawny powinien być uprawniony do występowania 
  przed danym sądem, jeżeli przepisy prawa tak stanowią,
   12) Prywatna sfera życia - sfera życia obejmująca prawne interesy, które nie są związane 
  z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Ubezpieczającego lub inną osobę ubezpie-
  czoną,
   13) Sporządzanie opinii i analiz prawnych - w zakresie spraw innych od określonych w pkt 1, 
  świadczenie przez Prawnika na rzecz Ubezpieczającego pomocy prawnej drogą elektro-
  niczną poprzez przesyłanie na adres e-mail Ubezpieczającego opinii i analiz prawnych 
  dotyczących zagadnień lub problemów prawnych Ubezpieczającego; na wniosek Ubezpie-
  czającego oprócz opinii i analizy prawnej Ubezpieczającemu zostanie udostępniony wzór 
  pisma prawnego lub procesowego (wzór bez dopasowywania treści pisma do okoliczności 
  konkretnego wypadku ubezpieczeniowego), 

  Komentarz: W ramach Ubezpieczenia Ochrony Prawnej masz prawo do otrzymania 
  opinii prawnych dotyczących Twojej firmy. Roczny limit liczby opinii i analiz 
  uzależniony jest od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia i określony 
  jest w Twojej polisie.

   14) Ubezpieczony - osoba, na rzecz, której zawarto Umowę ubezpieczenia, wskazana 
  w Umowie ubezpieczenia lub objęta ubezpieczeniem zgodnie z § 4 OWU,
   15) Udostępnianie wzorów umów - przekazywanie na potrzeby Ubezpieczającego wzorów 
  umów nazwanych określonych w Kodeksie Cywilnym, drogą elektroniczną poprzez prze-
  syłanie na adres e-mail Ubezpieczającego. Pomoc prawna nie obejmuje udziału w nego-
  cjacjach umowy, dopasowania umowy dla potrzeb konkretnej transakcji lub opiniowania
  treści zmian wzorów umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1 Klauzuli nr 5,
   16) Umowa na potrzeby własne - umowy, których przedmiotem jest nabycie rzeczy rucho-
  mych lub usług na potrzeby własne Ubezpieczającego i nie są to umowy zawierane przez 
  Ubezpieczającego z jego własnymi klientami. W przypadku nabycia towarów przyjmuje się, 
  że nabycie na potrzeby własne dotyczy wyłącznie nabycia gotowych produktów, które 
  nie służą do dalszej odsprzedaży, gdzie produkt jest dobrem materialnym będącym wyni-
  kiem procesu produkcji. W przypadku nabycia usług przyjmuje się, że nabycie usługi 
  na potrzeby własne dotyczy wyłącznie usług, które są bezpośrednio nabywane w celu 
  wykonywania przez Ubezpieczającego własnej działalności. Za umowy na potrzeby własne 
  uznaje się także umowy zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
  gospodarczą o świadczenie pracy w ramach samozatrudnienia,
   17) Wykonywanie wolnego zawodu - osobiste wykonywanie działalności przez Ubezpie-
  czającego bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy 
  o dzieło oraz innej umowy o podobnym charakterze i prowadzenie na własny rachunek 
  działalności zarobkowej, do której stosuje się wprost lub odpowiednio przepisy o prowa-
  dzeniu działalności gospodarczej.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – ISTOTA OCHRONY PRAWNEJ
§ 3

  Komentarz: W tym paragrafie znajdziesz informacje dotyczące obszarów działalności 
  firmy, w których sfinansujemy koszty prawne związane z prowadzeniem 
  Twojej sprawy przed sądem.

1. Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie ochrony prawnej i reprezentacji interesów prawnych
 osoby ubezpieczonej oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych w przypadku wystą-
 pienia wypadku ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności D.A.S. 
2. W wariancie „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” przedmiotem ubezpieczenia
 jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczającego związanych z prowadzeniem działalności 
 gospodarczej lub wykonywaniem wolnego zawodu. 
3. W wariancie „Ochrona prawna pojazdu” przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona praw-
 nych interesów związanych z kierowaniem, posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu 
 mechanicznego (zwanego dalej pojazdem), wymienionym w umowie ubezpieczenia.
4. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez uzgodnienie Klauzul 
 dodatkowych, przedmiot ubezpieczenia obejmuje dodatkowo szczególne rodzaje problemów
 prawnych i ochronę interesów prawnych Ubezpieczającego w zakresie unormowanym 
 w danej Klauzuli dodatkowej. 

OSOBY UBEZPIECZONE
§ 4

1. W każdym wariancie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2-3 i ust. 6, osobą ubezpieczoną jest
 Ubezpieczający albo oznaczona w umowie ubezpieczenia osoba trzecia, na której rachunek 
 została zawarta umowa ubezpieczenia.
2. W wariancie ubezpieczenia „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” w wersji 
 Standard i Premium ochrona ubezpieczeniowa, w zakresie wskazanym w § 8 pkt 1-3,
 obejmuje dodatkowo pracowników Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy 
 powstał podczas wykonywania obowiązków pracowniczych na rzecz Ubezpieczającego.
3. W wariancie ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” w wersji Standard i Premium, 
 oprócz Ubezpieczającego albo oznaczonej w umowie ubezpieczenia osoby trzeciej, na której 
 rachunek zawarto umowę ubezpieczenia, dodatkowo osobami ubezpieczonymi są:
 1.)  kierowca pojazdu, 
 2.)  pasażerowie pojazdu, jeżeli byli przewożeni nieodpłatnie w momencie zajścia wypadku 
   ubezpieczeniowego.
4. W razie śmierci Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w następstwie wypadku ubezpiecze-
 niowego, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jego spadkobierców, w zakresie dochodzenia 
 roszczeń związanych ze śmiercią Ubezpieczającego lub osoby ubezpieczonej. 
5. Postanowienia OWU, w których mowa o Ubezpieczającym, stosuje się do określenia praw 
 i obowiązków ubezpieczonego oraz innych osób ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1-4,
 z wyjątkiem prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia albo dokonania
 zmiany umowy ubezpieczenia.
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  Jeżeli czyn niedozwolony, z którego szkoda wynikła, stanowił niewykonanie lub nienale-
  żyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania (umowy zawartej przez Ubezpiecza-
  jącego ), przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy jest sporem umownym - wynika 
  z umowy,
 3.) w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, w sądo-
  wych sporach podatkowych, w sprawach sądowych z zakresu ubezpieczeń 
  społecznych, w postępowaniu związanym z zatrzymaniem prawa jazdy (upraw-
  nień do kierowania pojazdami) - naruszenie lub podejrzenie naruszenia przepisów
  prawa lub uprawnień Ubezpieczającego. Za moment wystąpienia wypadku ubezpiecze-
  niowego uważa się dzień, w którym nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane 
  naruszenie przepisów prawa lub uprawnień Ubezpieczającego,
 4.) przy dochodzeniu roszczeń z umów ubezpieczenia - wystąpienie szkody lub innego 
  zdarzenia objętego umową ubezpieczenia zawartą z innym ubezpieczycielem. Za moment
  wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym wystąpiła szkoda 
  lub inne ubezpieczone zdarzenie,
 5.) przy dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami wynikającymi 
  z umów innych niż umowy ubezpieczenia, w tym z umów o pracę - pierwsze 
  faktyczne lub domniemane naruszenie umowy lub przepisów prawa, w tym również 
  naruszenie umowy pozostające w związku z popełnieniem czynu niedozwolonego. 
  Za moment wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym nastą-
  piło pierwsze naruszenie uprawnień, zgłoszenie reklamacji, wypowiedzenie warunków 
  pracy lub płacy, wypowiedzenie umowy lub inna czynność, z której wynika spór, postano-
  wienia § 14 ust. 3 stosuje się,
 6.) przy dochodzeniu roszczeń z tytułu ochrony praw rzeczowych dotyczących nie-
  ruchomości - pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie uprawnień Ubezpieczają-
  cego. Za moment wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym 
  nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie uprawnień Ubezpieczającego, 
 7.) w przypadku przedsądowej windykacji wierzytelności - przekazanie D.A.S. do
  windykacji jednej faktury, rachunku lub innego dokumentu. Za moment powstania 
  wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym nastąpiło doręczenie D.A.S. 
  faktury, rachunku lub innego dokumentu. Szczegółowe zasady odpowiedzialności 
  D.A.S. w zakresie świadczenia windykacji przedsądowej określane są w Klauzuli nr 7.
2. Kilka naruszeń umowy lub przepisów prawnych pozostających ze sobą w związku przyczy-
 nowo-skutkowym stanowi jeden wypadek ubezpieczeniowy. Za moment wystąpienia 
 wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym doszło do pierwszego faktycznego 
 lub domniemanego naruszenia umowy lub przepisów prawnych.

„OCHRONA PRAWNA W ZAKRESIE DORADZTWA I KONSULTACJI PRAWNYCH” 
DLA WARIANTÓW:

„OCHRONA PRAWNA FIRMY LUB WOLNEGO ZAWODU”
ORAZ „OCHRONA PRAWNA POJAZDU”

§ 7

  Komentarz: Tutaj znajdziesz informacje o usługach prawnych, które organizujemy 
  i opłacamy jako ubezpieczyciel.

1. Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” w wersji Standard
 oraz Premium obejmuje w sprawach wymienionych w § 8 następujące świadczenia: 
 1) Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej, 
 2) Sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 3) Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów, 
 4) Identyfikacja stanu prawnego,
 5) Udostępnianie wzorów umów,
 6) Informacje prawne dotyczące postępowań prawnie regulowanych oraz organów ochrony 
  prawnej i Prawników.
Wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3-20 oraz § 11 ust. 4 OWU, a także 
ograniczeń odpowiedzialności D.A.S., wynikających z braku ujęcia danego problemu prawnego 
w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 lub § 9, nie stosuje się w zakresie świadczeń 
wymienionych w ust. 1 pkt 1-6.
2. Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” w wersji Standard oraz Premium obej-
 muje w sprawach wymienionych w § 9 następujące świadczenia:
 1) Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej, 
 2) Sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 3) Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów, 
 4) Identyfikacja stanu prawnego,
 5) Udostępnianie wzorów umów,
 6) Informacje prawne dotyczące postępowań prawnie regulowanych oraz organów ochrony 
  prawnej i Prawników.
Wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w § 11, stosuje się do ustalania zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 dla wariantu ubezpie-
czenia „Ochrona prawna pojazdu”; Ubezpieczający może uzyskiwać świadczenia wyłącznie 
w sprawach związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, łącznie ze świadczeniami doty-
czącymi nabycia pojazdu lub zawarcia umowy dotyczącej użytkowania pojazdu.
3. Limity świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2-3 określa się w umowie
 ubezpieczenia w zależności od zawartej wersji umowy ubezpieczenia. 
4. Jeżeli w odniesieniu do wypadku ubezpieczeniowego istnieje ochrona ubezpieczeniowa 
 w sprawach i problemach prawnych wymienionych w § 8 lub § 9, D.A.S. zapewnia świadczenia
 ubezpieczeniowe określone w § 24 ust. 2-3 bez pomniejszania limitu usług prawnych doty-
 czącego spraw objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z § 8 i § 9 OWU.
5. Ochrona prawna w zakresie doradztwa i konsultacji prawnych, o której mowa w ust. 1-2, 
 świadczona jest w zakresie spraw dotyczących wykupionego wariantu ubezpieczenia, 
 o którym mowa w § 1 ust. 2.
6. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 
 pkt 1-6 obejmuje wyłącznie wypadki ubezpieczeniowe: zdarzenia (sprawy i problemy prawne); 
 dla których właściwe jest prawo polskie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4. Postanowienia zdania 
 poprzedzającego stosuje się także w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z dodatkowymi
 klauzulami ubezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-8. 

6. Zakres osób ubezpieczonych w przypadku ochrony ubezpieczeniowej określonej w klauzulach
 dodatkowych do OWU jest odrębnie unormowany w zakresie Klauzuli nr 4, 6, 7 i 8. 

  Komentarz: W ramach jednej polisy, może być ubezpieczonych więcej niż jedna osoba. 
  Mogą nimi być: pracownicy ubezpieczonego albo kierowca lub pasażerowie 
  ubezpieczonego pojazdu, w zależności od wariantu polisy.

KATALOG KOSZTÓW, OPŁAT I WYDATKÓW PRAWNYCH OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM
§ 5

  Komentarz: Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące kosztów, 
  które sfinansujemy w Twojej sprawie.

1. Na zasadach i w wysokości określonej w OWU, D.A.S. zobowiązuje się zapewnić reprezentację 
 prawnych interesów Ubezpieczającego oraz sfinansować koszty, opłaty lub wydatki prawne
 (dalej zwane „kosztami prawnymi”) w zakresie ubezpieczenia określonym w § 8 i § 9. Zakres
 kosztów prawnych objętych odpowiedzialnością D.A.S. uzależniony jest od zawarcia umowy 
 ubezpieczenia w wersji Standard lub Premium. 
2. [Koszty prawne objęte ochroną dla ubezpieczeń w wersji Standard i Premium] 
 Odpowiedzialność D.A.S., z zastrzeżeniem ust. 3-4, obejmuje następujące koszty prawne:
 1.) wynagrodzenie Prawnika z tytułu:
  a. reprezentacji Ubezpieczającego w postępowaniu cywilnym,
  b. obrony Ubezpieczającego w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie 
   o wykroczenie, w tym na etapie postępowania przygotowawczego lub na etapie czyn-
   ności wyjaśniających,
  c. reprezentacji Ubezpieczającego jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w po-
   stępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie,
 2.) koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia,
 3.) koszty procesu zasądzone od Ubezpieczającego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa,
 4.) koszty dojazdu Ubezpieczającego na rozprawy w obie strony do sądów mieszczących się 
  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli stawiennictwo Ubezpieczającego było
  obowiązkowe,
 5.) koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z wy-
  padkiem ubezpieczeniowym,
 6.) koszty postępowania egzekucyjnego, 
 7.) koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzenie 
  wykonalności wyroku sądu polubownego,
 8.) koszty postępowania przed Sądem Najwyższym,
 9.) wynagrodzenie Prawnika z tytułu reprezentacji Ubezpieczającego w postępowaniu admi-
  nistracyjnym,
   10.) opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczającego 
  przed organami administracji państwowej i samorządowej, 
   11.) koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Admi-
  nistracyjnym,
   12.) koszty wyceny wartości szkody doznanej przez Ubezpieczającego wykonanej przez rzeczo-
  znawcę majątkowego.
3. [Ubezpieczenie kosztów prawnych mediacji] W przypadku wariantu ubezpieczenia
 „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” w wersji Premium oraz „Ochrona 
 prawna pojazdu” w wersji Premium w zakresie wypadków ubezpieczeniowych objętych
 ochroną ubezpieczeniową, odpowiedzialność D.A.S., oprócz kosztów prawnych wskazanych 
 w ust. 2, dodatkowo obejmuje:
 1.) koszty postępowania mediacyjnego (mediacja pozasądowa),
 2.) koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego w toku postępowania sądowego na sku-
  tek skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron (media-
  cja sądowa). 

  Komentarz: Twoja sprawa może być załatwiona na drodze polubownej. D.A.S. 
  sfinansuje cały proces mediacji. Podstawową zaletą mediacji jest relatywnie 
  krótki czas zakończenia sporu.

4. [Ubezpieczenie kosztów usług prawnych w zakresie doradztwa i konsultacji praw-
 nych]. W przypadku wariantu ubezpieczenia „Ochrona prawna firmy i wolnego zawodu”
  oraz „Ochrona prawna pojazdu”, w wersji Standard i Premium, odpowiedzialność 
 D.A.S. obejmuje oprócz kosztów prawnych wskazanych w ust. 2-3, zorganizowanie i sfinanso-
 wanie kosztów usług prawniczych w zakresie wskazanym w § 7 lub Klauzuli nr 5.
5. D.A.S., poza kosztami prawnymi, wymienionymi w ust. 1-4, zobowiązuje się w ramach sumy 
 ubezpieczenia ponieść koszty poręczenia majątkowego, przewidzianego w prawie karnym dla 
 uniknięcia tymczasowego aresztowania do wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Zwrot kosz-
 tów poręczenia majątkowego następuje na zasadach określonych w § 28.

WYPADEK UBEZPIECZENIOWY 
(DEFINICJE PROBLEMÓW PRAWNYCH - ZDARZEŃ OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM)

§ 6 

  Komentarz: Wypadek ubezpieczeniowy, to jedno z najważniejszych pojęć 
  w ubezpieczeniach. Tutaj znajdziesz informacje na czym polegają poszczególne 
  rodzaje wypadków ubezpieczeniowych.

1. Wypadkiem ubezpieczeniowym - zdarzeniem objętym odpowiedzialnością D.A.S. - jest prob-
 lem prawny lub spór prawny wymieniony w zakresie ubezpieczenia danego wariantu ubez-
 pieczenia, który jednocześnie nie został wykluczony z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
 na mocy § 11, dotyczy przedmiotu ubezpieczenia i wystąpił w okresie odpowiedzialności 
 D.A.S. W zależności od zakresu ubezpieczenia wypadkiem ubezpieczeniowym jest:
 1.) w przypadku ochrony prawnej w zakresie doradztwa i konsultacji prawnych 
  - zgłoszenie D.A.S. konieczności uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczającego 
  w sprawie objętej ubezpieczeniem na mocy § 7 OWU lub Klauzuli nr 5,
 2.) przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedo-
  zwolonych - szkoda. Za moment wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego uznaje się
  dzień, w którym wystąpiło zdarzenie (działanie lub zaniechanie) wywołujące szkodę. 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA 
„OCHRONA PRAWNA FIRMY LUB WOLNEGO ZAWODU”

§ 8

  Komentarz: Tutaj dowiesz się jakie rodzaje problemów objęte są ubezpieczeniem 
  w wariancie Ochrona Prawna Firmy i Wolnego Zawodu.

Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” w wersji Standard 
oraz Premium obejmuje spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku następują-
cych spraw i problemów prawnych, dotyczących przedmiotu ubezpieczenia:
 1.) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie lub mieniu, wyrządzonej 
  czynem niedozwolonym [ochrona prawna w prawie odszkodowań],
 2.) obrona w sprawach karnych, jeżeli zarzucane jest popełnienie nieumyślnego przestępstwa
  lub przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie [ochrona prawna w prawie karnym],
 3.) obrona w sprawach o wykroczenie, jeżeli zarzucane jest popełnienie nieumyślnego wykro-
  czenia lub wykroczenie zostało popełnione nieumyślnie [ochrona prawna w prawie wykroczeń],
 4.) obrona lub reprezentacja interesów prawnych w sądowych postępowaniach z zakresu 
  prawa ubezpieczeń społecznych [ochrona prawna w prawie ubezpieczeń społecznych],
 5.) dochodzenie roszczeń z umów, których przedmiotem jest nabycie rzeczy ruchomych lub 
  usług na potrzeby własne Ubezpieczającego, jeżeli nie są to umowy zawierane przez Ubez-
  pieczającego z jego własnymi klientami, a nabycie następuje na potrzeby własne Ubezpie-
  czającego [ochrona w sporach umownych na potrzeby własne],
 6.) dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia zawartych przez Ubezpieczają-
  cego [ochrona prawna umów ubezpieczenia],
 7.) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy zawartej przez Ubezpieczającego w celu 
  osobistego świadczenia pracy w ramach samozatrudnienia [ochrona prawna w przypadku 
  samozatrudnienia],
 8.) obrona lub reprezentacja interesów prawnych Ubezpieczającego w postępowaniu sądowo-
  administracyjnym dotyczącym zobowiązań podatkowych [ochrona prawna w sądowych 
  sporach podatkowych],
 9.) obrona lub reprezentacja interesów prawnych Ubezpieczającego w sądowych sporach
  związanych z nieumyślnym naruszeniem przepisów o warunkach wykonywania działalności 
  gospodarczej lub wolnego zawodu dotyczących nałożenia na Ubezpieczającego kary pie-
  niężnej, opłaty karnej lub zastosowania innej sankcji publicznoprawnej za nieumyślne 
  naruszenie przepisów prawa [ochrona prawna w prawie gospodarczym].
 

 „OCHRONA PRAWNA POJAZDU”
§ 9 

  Komentarz: Decydując się na Ubezpieczenie Ochrony Prawnej D.A.S. otrzymujesz 
  równocześnie możliwość dodatkowego zakupu Ochrony Prawnej Pojazdu.

1. Zakres ubezpieczenia w wariancie „Ochrona prawna pojazdu” w wersji Standard obejmuje 
 spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku następujących spraw i problemów 
 prawnych, dotyczących przedmiotu ubezpieczenia:
 1.) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu, wyrządzonej czynem 
  niedozwolonym [ochrona prawna w przypadku szkód w pojeździe],
 2.) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie, wyrządzonej czynem
  niedozwolonym [ochrona prawna w przypadku szkód osobowych w komunikacji drogowej],
 3.) obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpie-
  czeństwu w komunikacji [ochrona prawna w prawie karnym w komunikacji drogowej],
 4.) obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeń-
  stwu i porządkowi w komunikacji [ochrona prawna w prawie wykroczeń w komunikacji
  drogowej],
 5.) reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa
  jazdy [ochrona prawna uprawnień kierowcy],
 6.) dochodzenie roszczeń z umów dotyczących pojazdu lub obrony przed roszczeniami z umów, 
  w tym umów ubezpieczenia [ochrona prawna umów dotyczących pojazdu],
 7.) reprezentacja w postępowaniach związanych z niezgodnym z prawem zatrzymaniem 
  dowodu rejestracyjnego [ochrona prawna dokumentów pojazdu].
2. Zakres ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” w wersji Premium, oprócz spraw 
 wymienionych w ust. 1, obejmuje dodatkowo spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego 
 w przypadku obrony lub reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczającego w postępowaniu
 sądowoadministracyjnym dotyczącym zobowiązań podatkowych wynikających z nabycia, 
 zbycia, posiadania lub użytkowania pojazdu objętego ubezpieczeniem [ochrona prawna 
 w sądowych sporach podatkowych dotyczących pojazdu].
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokrycia
 kosztów sporządzenia i wniesienia wniosku o uchylenie mandatu karnego, jeżeli zgodnie 
 z prawem miejsca jego wystawienia mandat z chwilą jego przyjęcia jest prawomocny. 

ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
§ 10 

  Komentarz: Tutaj znajdziesz wyjaśnienie na jakim terytorium jesteś objęty Ochroną 
  Prawną. Zwróć uwagę, że niektóre rodzaje spraw są objęte Ochroną Prawną na terenie
  niemalże całej Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego, a niektóre tylko, 
  gdy podlegają właściwości polskich sądów lub organów administracji.

1. Wypadki ubezpieczeniowe w wariancie „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu”,
 w wersji Standard oraz Premium: sprawy i problemy prawne wymienione w § 8 pkt 1-3, 
 a także w wariantach „Ochrona prawna pojazdu”: sprawy i problemy prawne wymienione 
 w § 9 ust. 1 pkt 1-5 oraz w dodatkowej Klauzuli nr 8 „Ochrona prawna kierowcy”, objęte są
 ochroną ubezpieczeniową w przypadku wystąpienia na terenie Europy (w znaczeniu geogra-
 ficznym) oraz w państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego, z zastrzeżeniem
 postanowień ust. 2.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych na tery-
 torium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub Kazachstanu.
3. W wariancie „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu”, w wersji Standard oraz
 Premium, wypadki ubezpieczeniowe: sprawy i problemy prawne wymienione w § 8 pkt 4-9 
 oraz w dodatkowej Klauzuli nr 2, Klauzuli nr 3 oraz w wariancie „Ochrona prawna pojazdu”, 

 w wersji Standard oraz Premium wypadki ubezpieczeniowe: sprawy i problemy prawne 
 wymienione w § 9 ust. 1 pkt 6-7 i § 9 ust. 2, objęte są ochroną ubezpieczeniową, jeżeli nieza-
 leżnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należą
 do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W zakresie świadczeń ubezpieczeniowych określonych w § 5 ust. 4 i § 7, odpowiedzialność 
 D.A.S. obejmuje wyłącznie problemy prawne podlegające prawu polskiemu. W sprawach 
 podlegających prawu obcemu D.A.S. zapewni Ubezpieczającemu informację prawną, jeżeli 
 będzie dotyczyła wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia na mocy 
 § 8 - § 9.
5. Postanowień ust 1–4 nie stosuje się do Klauzuli nr 4, w przypadku której ochrona ubezpiecze-
 niowa obejmuje sprawy zaistniałe na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, 
 Liechtensteinu i Islandii.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI D.A.S. 
§ 11

  Komentarz: Tu znajdziesz opis sytuacji i zdarzeń, których nie obejmuje Twoja polisa. 
  Koniecznie zapoznaj się z nimi, w celu ustalenia czy ubezpieczenie jest dostosowane 
  do Twoich potrzeb, aby  korzystać z zalet ubezpieczenia ochrony prawnej.

1. Odpowiedzialność D.A.S., niezależnie od wariantu i wersji umowy ubezpieczenia, z zastrze-
 żeniem ust. 2-3 i postanowień Klauzul dodatkowych do OWU, nie obejmuje niżej 
 wymienionych wypadków ubezpieczeniowych: spraw, sporów prawnych, zdarzeń lub proble-
 mów prawnych:  
 1.) wypadków ubezpieczeniowych dotyczących życia prywatnego Ubezpieczającego, niewy-
  nikających z prowadzenia przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej, wykonywania
  wolnego zawodu lub prowadzenia działalności rolnej, 
 2.) wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z wydarzeniami wojennymi, 
  atakami terrorystycznymi, katastrofami, rozruchami i niepokojami społecznymi, strajkami, 
  szkodami nuklearnymi lub genetycznymi,

  Komentarz: Jeżeli Twój problem prawny będzie dotyczył spraw  opisanych 
  w punktach od 3 do 20, to pomimo tego, że nie pokryjemy kosztów procesu, 
  będziesz miał możliwość skorzystania z usług prawnych opisanych w § 7 
  [Ochrona prawna w zakresie doradztwa i konsultacji prawnych]. 
  Przykładami takich usług mogą być:  telefoniczne porady prawne, 
  analiza dokumentacji prawnej, przesłanie wzoru umowy.

 3.) wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych umyślnie oraz wypadków dotyczących 
  zarzutów popełnienia umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, z zastrzeżeniem § 28 
  ust. 4 OWU. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się do naruszeń przepisów 
  prawa wskazanych w Klauzuli nr 4, gdzie odpowiedzialność D.A.S. może być wyłączona 
  tylko na podstawie § 24 ust. 5 OWU,
 4.) roszczeń pomiędzy ubezpieczonym a D.A.S., a także roszczeń pomiędzy osobami ubez-
  pieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia; w przypadku zawarcia umowy 
  na rachunek osoby trzeciej - roszczeń ubezpieczonego przeciwko Ubezpieczającemu,
 5.) odszkodowań, kar umownych lub innych zobowiązań, które zobowiązany jest zapłacić lub 
  zaspokoić Ubezpieczający lub inna osoba ubezpieczona,
 6.) przestępstw lub wykroczeń skarbowych albo innych wypadków ubezpieczeniowych 
  związanych z faktycznym lub domniemanym naruszeniem przepisów podatkowych, 
  z zastrzeżeniem ust. 5,
 7.) dochodzenia roszczeń osób nieobjętych ubezpieczeniem, w tym roszczeń które zostały
  przeniesione na Ubezpieczającego w drodze przelewu (cesji wierzytelności) lub kosztów 
  prawnych, które zobowiązana jest ponieść inna osoba niż Ubezpieczający, w szczególności 
  opłat egzekucyjnych należnych od dłużnika Ubezpieczającego, 
 8.) spraw dotyczących wypadków ubezpieczeniowych powstałych po użyciu przez Ubezpie-
  czającego alkoholu, środka odurzającego lub podobnie działającego, jeżeli miało to wpływ 
  na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego lub jest istotą sporu, z którego wynika 
  wypadek ubezpieczeniowy,
 9.) spraw wynikających z gier lub zakładów albo czynności, które nie mogą być przedmiotem
  prawnie skutecznej umowy, a także sporów z umów poręczenia, przejęcia lub przystąpienia 
  do długu albo innego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności, gwarancji bankowych lub
  ubezpieczeniowych, 
    10.) przestępstw lub wykroczeń lub innych wypadków ubezpieczeniowych związanych z fak-
  tycznym lub domniemanym naruszeniem przepisów celnych, w tym spraw dotyczących 
  przemytu nielegalnych imigrantów, przestępstw lub wykroczeń skarbowych przeciwko
  obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu towarami i usługami z zagranicą,
    11.) spraw związanych ze zbiorowym prawem pracy, w szczególności wynikających z przepi-
  sów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
  niedotyczących pracowników, sporami zbiorowymi, układami lub porozumieniami 
  zbiorowymi, 
    12.) spraw związanych z zarządzaniem i obrotem papierami wartościowymi lub innymi instru-
  mentami finansowymi, inwestycyjnymi lub spekulacyjnymi, w tym sporów z umów 
  o prowadzenie rachunków maklerskich, inwestycyjnych, a także sporów dotyczących 
  ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a także spraw wynikających ze sporów 
  wynikających z umowy pożyczki lub kredytu, 
    13.) spraw dotyczących interesów prawnych Ubezpieczającego jako właściciela, posiadacza lub 
  kierowcy pojazdów mechanicznych, z zastrzeżeniem ust. 2,
    14.) spraw związanych ze szkodami wyrządzonymi ruchem zakładu górniczego,
    15.) spraw dotyczących nabycia lub zbycia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, spraw 
  i problemów prawnych dotyczących nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości 
  (sporów wynikających z umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny, umowy deweloper-
  skiej, umowy o roboty budowlane, spraw dotyczących wad fizycznych lub prawnych 
  nieruchomości, umowy pośrednictwa w zbyciu lub nabyciu nieruchomości), a także 
  dotyczących budowy nieruchomości: budynku lub lokalu, w tym sporów wynikających 
  z umów zawieranych w celu budowy budynku lub lokalu, w tym umowy pożyczki lub 
  kredytu zawartych w celu sfinansowania nabycia nieruchomości albo budowy nierucho-
  mości lub jej części. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprze-
  dzającym nie dotyczy umów, których przedmiotem jest remont nieruchomości lub prze-
  budowa nieruchomości po zakończeniu procesu budowy i uzyskaniu zezwolenia 
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  na użytkowanie albo po rozpoczęciu użytkowania, jeżeli zgodnie z przepisami prawa 
  do użytkowania nie jest wymagane zezwolenie na użytkowanie nieruchomości, 
    16.) spraw dotyczących sporów pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, a także sporów
  z tytułu zarządu nieruchomością wspólną, w szczególności dotyczących sposobu prowa-
  dzenia spraw wspólnoty mieszkaniowej lub z zakresu reprezentacji wspólnoty mieszkanio-
  wej na zewnątrz,
    17.) spraw dotyczących zasiedzenia nieruchomości, o ustalenie stanu prawnego dotyczącego 
  nieruchomości lub roszczeń o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nierucho-
  mości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
    18.) spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, 
  wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficz-
  nych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
    19.) spraw o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów
  osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 
  ustawa przyznaje zdolność prawną, 
    20.) spraw związanych z upadłością, układem lub postępowaniem naprawczym dotyczącym
  Ubezpieczającego.
2. W przypadku wariantów ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” w wersji Standard lub
 Premium oraz w sprawach objętych Klauzulą nr 8 („Ochrona prawna kierowcy”), 
 postanowień ust. 1 pkt 13 nie stosuje się. 
3. Odpowiedzialność D.A.S. w ubezpieczeniu „Ochrona prawna pojazdu” w wersji Standard 
 lub Premium, oraz w Klauzuli nr 8  „Ochrona prawna kierowcy”, nie obejmuje, oprócz
 określonych w ust. 1, poniżej wymienionych spraw, sporów prawnych, zdarzeń lub proble-
 mów prawnych:
 1.) wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z prowadzeniem pojazdu bez wy-
  maganego zezwolenia, dokumentów lub ważnych uprawnień do kierowania pojazdem, 
  a także spraw dotyczących prowadzenia pojazdu niesprawnego technicznie albo nieposia-
  dającego aktualnych badań technicznych lub który nie był dopuszczony do ruchu, jeżeli jest 
  to istotą wypadku ubezpieczeniowego,
 2.) wypadków ubezpieczeniowych, do których doszło w związku z udziałem lub przygotowa-
  niem do udziału w zawodach motorowych lub akrobatycznych, 
 3.) spraw dotyczących naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się lub wjazdu albo 
  parkowania w sposób niezgodny z przepisami,
 4.) wypadków ubezpieczeniowych dotyczących pojazdu, który nie jest pojazdem mechanicz-
  nym, poruszającym się po lądzie lub wodzie. 
4. Jeżeli zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony poprzez włączenie do treści 
 umowy ubezpieczenia klauzul dodatkowych wskazanych w OWU, z zakresu ochrony ubezpie-
 czeniowej, wyłączone zostają:
 1.) sprawy związane z wypadkami ubezpieczeniowymi wynikającymi ze stosunku pracy, 
  w tym z wypadkami przy pracy oraz spraw o odszkodowanie od pracowników Ubezpiecza-
  jącego, niezależnie od podstawy prawnej odszkodowania, z zastrzeżeniem postanowień
  Klauzuli nr 2,
 2.) sprawy dotyczące obrony interesów prawnych Ubezpieczającego dotyczące wypadków
  ubezpieczeniowych wynikających z posiadania lub użytkowania przez Ubezpieczającego 
  nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli nr 3,
 3.) sprawy o naruszenie lub podejrzenie naruszenia przepisów określających warunki wy-
  konywania przewozu lub transportu drogowego (w tym przeładowanie pojazdu, niewłaś-
  ciwe zabezpieczenie towaru), sprawy dotyczące naruszenia lub podejrzenia o naruszenie
  przepisów dotyczących opłat drogowych, sprawy o naruszenie przepisów o czasie pracy 
  kierowców oraz sprawy o naruszenie innych przepisów regulujących zasady transportu lub
  przewozu osób lub rzeczy, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli nr 4,
 4.) sprawy przeciwko Ubezpieczającemu z tytułu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego, 
  z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli nr 6. Postanowienia ust. 1 pkt 5 stosuje się.
5. W przypadku wariantu ubezpieczenia „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu”
 w wersji Premium lub Standard oraz wariantu ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu” 
 w wersji Premium, postanowień ust. 1 pkt 6 nie stosuje się z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
 że D.A.S. w przypadku sporów podatkowych dotyczących przestępstwa lub wykroczenia 
 skarbowego ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie sądowych postępowań dotyczą-
 cych zarzutu popełnienia nieumyślnego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 12

1. Suma ubezpieczenia określona jest w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem określonych
 w umowie ubezpieczenia lub OWU odrębnych podlimitów sumy ubezpieczenia, i stanowi górną 
 granicę odpowiedzialności D.A.S. dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych 
 w rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2. W przypadkach określonych w § 27 ust. 12-14 oraz Klauzulach 5 i 6 odpowiedzialność D.A.S.
 ograniczona jest do podlimitów sumy ubezpieczenia wskazanych w powyższych 
 postanowieniach. Wypłaty dokonywane w ramach podlimitów sumy ubezpieczenia, 
 pomniejszają sumę ubezpieczenia. 

  Komentarz: Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest we wniosku ubezpiecze-
  niowym.  Jest to suma łączna dla wszystkich wypadków ubezpieczeniowych 
  w rocznym okresie obowiązywania polisy. Suma ubezpieczenia po przedłużeniu 
  umowy odnawia się automatycznie.

3. W przypadku świadczeń wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2-3 oraz ust. 2 pkt 2-3, odpowiedzial-
 ność D.A.S. ograniczona jest limitami świadczeń, które określa się w umowie ubezpieczenia 
 w zależności od wersji umowy ubezpieczenia. 
4. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej z zastosowaniem klauzuli prolongacyjnej, 
 o której mowa w Klauzuli nr 1, suma ubezpieczenia, podlimity sumy ubezpieczenia oraz limity 
 świadczeń określane są na każdy roczny okres ubezpieczenia.
5. Skorzystanie ze świadczeń, o których mowa w § 7, nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpie-
 czenia, a odpowiedzialność D.A.S. ograniczona jest limitami świadczeń określonymi 
 w umowie ubezpieczenia.
6. W przypadku jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie ubezpieczenia
 „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu” oraz „Ochrona prawna pojazdu”, suma 
 ubezpieczenia obowiązuje odrębnie dla każdego wariantu ubezpieczenia. W przypadku 
 objęcia ubezpieczeniem więcej niż jednego pojazdu, suma ubezpieczenia obowiązuje 
 odrębnie dla każdego pojazdu.

7. W przypadku wariantu ubezpieczenia „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu”
 oraz „Ochrona prawna pojazdu”, w wersji Standard lub Premium, również w przypadku 
 rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe zakresy ubezpieczenia (klauzule
 dodatkowe), suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności D.A.S. z tytułu 
 jednego oraz wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w ciągu rocznego okresu 
 ubezpieczenia.
8. Jeżeli kilka wypadków ubezpieczeniowych pozostaje ze sobą w związku czasowo-przyczyno-
 wym, wówczas suma ubezpieczenia jest wspólna dla wszystkich wypadków ubezpieczenio-
 wych, niezależnie od liczby osób uprawnionych do świadczeń ubezpieczeniowych.
9. Jeżeli strony tak postanowiły przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający ponosi
 udział własny w kosztach prawnych wypadku ubezpieczeniowego. Udział własny Ubezpie-
 czającego w kosztach prawnych wynikających z wypadku ubezpieczeniowego określany jest
 w umowie ubezpieczenia w sposób kwotowy lub procentowy.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI D.A.S.
§ 13

1. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku, 
 z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Klauzuli nr 1 (Klauzula Prolongacyjna). 
2. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, odpowiedzialność D.A.S. rozpoczyna się od godziny 
 0000 dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego 
 po zapłaceniu składki w całości lub pierwszej raty składki i kończy się z chwilą rozwiązania
 umowy ubezpieczenia wskutek jej wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli OWU przewidują w zakresie określonych wypadków ubezpieczeniowych okres karencji, 
 odpowiedzialność D.A.S. rozpoczyna się po upływie okresu karencji. 

§ 14
1. Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe po zawarciu umowy
 ubezpieczenia, w okresie odpowiedzialności D.A.S., z zastrzeżeniem ust. 2-5. 
2. W przypadku zakresu ubezpieczenia „Ochrona prawna w zakresie doradztwa i konsul-
 tacji prawnych” - wypadków ubezpieczeniowych zdefiniowanych w § 6 ust. 1 pkt 1 w związku 
 z § 7 oraz wypadków ubezpieczeniowych, o których mowa w Klauzuli nr 5 - odpowiedzialność 
 D.A.S. obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaistniały po zawarciu umowy ubezpiecze-
 nia i zostały zgłoszone w okresie odpowiedzialności D.A.S. ochroną ubezpieczeniową nie są 
 objęte wypadki ubezpieczeniowe zgłoszone po rozwiązaniu i wygaśnięciu umowy ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność D.A.S. nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych zgłoszonych w okresie
 odpowiedzialności D.A.S., jeżeli wynikają ze zdarzenia, które wystąpiło przed zawarciem 
 umowy ubezpieczenia, które polegały na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia albo 
 na zajściu zdarzenia będącego źródłem szkody, naruszenia umowy, przepisów prawa lub praw
 Ubezpieczającego.  

  Przykład: Jeżeli Twój pracownik wystąpił przeciwko Tobie z roszczeniem do sądu pracy   
  przed zawarciem umowy ubezpieczenia, to polisa D.A.S. nie obejmuje ochroną takiego
  zdarzenia niezależnie od czasu trwania procesu. 

4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 
 pkt 5-6, jeżeli wystąpiły w ciągu pierwszych 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpie-
 czenia oraz wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w Klauzuli nr 5, jeżeli wystąpiły 
 w ciągu pierwszych 6 tygodni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (karencja).
5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się (brak karencji), jeżeli umowa ubezpieczenia uległa przedłu-
 żeniu na kolejny rok na mocy Klauzuli nr 1.
6. W wariancie ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu”, w wersji Standard lub Premium,
 postanowień ust. 4 nie stosuje się (brak karencji) do wypadków ubezpieczeniowych dotyczą-
 cych pojazdu, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta w terminie 30 dni od dnia zakupu 
 przez Ubezpieczającego fabrycznie nowego pojazdu albo od dnia wydania Ubezpieczającemu 
 pojazdu na mocy umowy leasingu.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 15

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przy jednoczesnej obecności stron umowy lub z wyko-
 rzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie pisemnej
 w oparciu o informacje przekazane przez Ubezpieczającego.
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, w przypadku zawierania umowy przy jednoczesnej 
 obecności stron umowy przyjmuje się, że umowa została zawarta z chwilą przyjęcia oferty
 przez D.A.S.
4. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, w przypadku zawierania umowy z wykorzystaniem
 środków porozumiewania się na odległość przyjmuje się, że umowa taka została zawarta 
 w dniu opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego.
5. Po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego D.A.S. może podjąć decyzję o zawarciu 
 umowy na warunkach zawartych we wniosku ubezpieczeniowym i OWU; odmowie zawarcia
 umowy ubezpieczenia lub może zaproponować Ubezpieczającemu zawarcie umowy ubezpie-
 czenia na warunkach odmiennych od zawartych we wniosku ubezpieczeniowym lub OWU.
6. D.A.S. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia. W przypadku 
 zawarcia umowy ubezpieczenia w trybie uregulowanym w ust. 4 (z wykorzystaniem środków 
 porozumiewania się na odległość), oferta z chwilą jej przyjęcia stanowi dokument ubezpie-
 czenia.
7. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny rok, nie następuje zawarcie 
 nowej umowy ubezpieczenia. D.A.S. na wniosek Ubezpieczającego wystawi kolejną roczną
 polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia.
8. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że zawiadomienia oraz oświadczenia
 związane ze zmianami danych objętych treścią umowy lub wykonaniem umowy ubezpie-
 czenia, w tym zmiany OWU, mogą być składane w formie innej niż pisemna: za pośredni-
 ctwem wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej (SMS), faksu albo telefonu pod podany 
 przez Ubezpieczającego oraz D.A.S. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
9. W przypadku zawierania umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odle-
 głość oświadczenia stron, w tym oferta zawarcia umowy ubezpieczenia składana drogą 
 elektroniczną, są utrwalane przez D.A.S. w sposób zgodny z przepisami prawa oraz każdora-
 zowo umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.
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ZASADY WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 16 

  Komentarz: W tym paragrafie dowiesz się na jakich zasadach Twoja polisa może być 
  rozwiązana.

   1. Z zachowaniem szczególnych podstaw do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubez-
 pieczenia, przewidzianych w przepisach prawa lub OWU, umowa ubezpieczenia może zostać 
 rozwiązana z zastosowaniem postanowień ust. 2-9.
   2. Jeżeli D.A.S. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej 
 raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, D.A.S. może wypowie-
 dzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który 
 ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy, wygasa ona z koń-
 cem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka.
   3. Jeżeli odpowiedzialność D.A.S. rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki
 lub pierwszej raty składki w całości, a składka lub pierwsza rata składki nie została zapłacona
 w terminie, umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia, 
 po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub pierwszej raty składki.
   4. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zostało ubezpieczone więcej niż jedno ryzyko ubezpiecze-
 niowe, prawo do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy albo roszczenie o zwrot 
 składki ogranicza się wyłącznie do ryzyka ubezpieczeniowego, w związku z którym powstało 
 prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia albo roszczenie o zwrot składki. Umowa ubezpie-
 czenia obowiązuje bez zmian w zakresie pozostałych ryzyk ubezpieczeniowych. Postanowie-
 nia zdania poprzedzającego stosuje się także w przypadku zawarcia umowy na więcej niż 
 jeden wariant ubezpieczenia.
   5. Jeżeli umowę zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpie-
 nia od zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, lub 7 dni w przypadku gdy działa jako 
 przedsiębiorca, od daty zawarcia umowy.
   6. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
 na odległość, w której Ubezpieczający jest konsumentem, termin w ciągu którego może on 
 odstąpić od umowy ubezpieczenia, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu 
 umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsu-
 mentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to
 termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostało wysłane przed 
 upływem terminu.
   7. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia przez Ubezpieczającego prowadzenia działalności
 gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, przysługuje mu uprawnienie
 do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Wypowiedzenie jest skuteczne od dnia otrzymania
 wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia ujawnienia zawie-
 szenia prowadzenia działalności gospodarczej we właściwym rejestrze.
   8. Postanowienia ust. 5-7 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia 
 grupowego.
   9. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia 
 składki za okres w którym D.A.S. świadczył ochronę ubezpieczeniową.
10. W razie opłacania składki w ratach odpowiedzialność D.A.S. ustaje w przypadku niezapła-
 cenia kolejnej raty składki (w tym także kolejnej składki rocznej, jeżeli umowa ubezpieczenia 
 uległa przedłużeniu na kolejny rok na mocy Klauzuli nr 1), pod warunkiem wezwania Ubez-
 pieczającego przez D.A.S. do zapłaty zaległej składki z zagrożeniem, że brak zapłaty 
 w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności i roz-
 wiązanie umowy. 
11. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 2-8, wymagają formy pisemnej.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 17 

  Komentarz: Polecenie zapłaty to sposób na to, aby składka była opłacana terminowo, 
  a Ty nie będziesz musiał zaprzątać sobie tym głowy.

1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej w tym również system zwyżek lub zniżek, usta-
 lana jest na podstawie następujących kryteriów: wysokość sumy ubezpieczenia, wysokość 
 udziału własnego, liczba osób ubezpieczonych, wersja i wariant ubezpieczenia, rodzaj tytułu 
 prawnego do nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, rodzaj pojazdu, tryb płatności 
 składki (w całości lub w ratach), okres ubezpieczenia, możliwość i tryb przedłużenia okresu 
 ubezpieczenia, obowiązywanie okresu karencji dla określonych wypadków ubezpieczenio-
 wych w okresie ubezpieczenia, informacje o przebiegu umów ubezpieczenia ochrony prawnej
 (szkodowość), skutki opóźnienia w zapłacie składki oraz ilość ryzyk ubezpieczeniowych obję-
 tych ochroną ubezpieczeniową w danym wariancie umowy ubezpieczenia.
2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, składka jest płatna jednorazowo za cały okres obowiązy-
 wania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 6.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z klauzulą prolongacyjną, o której mowa 
 w Klauzuli nr 1, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, składka płatna jest za roczny okres ubez-
 pieczenia.
4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została za-
 warta umowa Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres 
 niewykorzystanej ochrony.
5. Wysokość zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony wynosi 1/365 składki rocznej 
 za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
6. Płatność składki rocznej może zostać rozłożona na raty uzgodnione przy zawieraniu umowy 
 ubezpieczenia, w sposób określony w umowie ubezpieczenia lub innym dokumencie ubezpie-
 czenia.
 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO
§ 18

1. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia grupowego Ubezpieczający informuje D.A.S.,
 czy ubezpieczeni objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach danej umowy ubezpieczenia 
 grupowego finansują składkę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 4.
2. W przypadku, gdy ubezpieczeni finansują składkę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 4, ubezpie-
 czający zobowiązany jest do przedstawienia warunków ubezpieczenia Ubezpieczonym przed 
 złożeniem przez nich deklaracji o wyrażeniu zgody na objęcie ubezpieczeniem lub finansowanie 
 składki.

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ubezpie-
 czonego finansującego koszt składki ubezpieczeniowej jest przedstawienie przez Ubezpiecza-
 jącego deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia złożonej przez Ubezpieczonego, obejmującej 
 oświadczenie Ubezpieczonego o uprzednim otrzymaniu treści warunków ubezpieczenia 
 stosowanych do umowy ubezpieczenia grupowego.
4. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, przyjęcie odmiennej treści umowy ubezpieczenia, 
 w zakresie określonym w ust. 3 wymaga zachowania formy pisemnej.

TRYB I WARUNKI ZMIANY UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWARTEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY
§ 19

1. D.A.S. zastrzega sobie prawo zmiany OWU w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zawartej 
 na czas nieoznaczony z rocznymi okresami ubezpieczenia, zgodnie z § 15, gdzie zmienione 
 OWU będą obowiązywać od nowego rocznego okresu ubezpieczenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczającemu przysługuje prawo do odrzucenia
 zmiany OWU i do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem na koniec bieżącego 
 okresu ubezpieczenia. 
3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio w przypadku umowy ubezpieczenia gru-
 powego, ubezpieczonemu przysługuje prawo do wystąpienia z ubezpieczenia grupowego 
 ze skutkiem na koniec bieżącego okresu ubezpieczenia. 

ZASADY PRZENIESIENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NA INNY POJAZD 
W WARIANCIE UBEZPIECZENIA „OCHRONA PRAWNA POJAZDU”

§ 20
1. W wariancie ubezpieczenia „Ochrona prawna pojazdu”, jeżeli ubezpieczony pojazd zosta-
 nie zbyty lub wyrejestrowany, ochrona ubezpieczeniowa ulega przeniesieniu na kolejny 
 pojazd tego samego rodzaju będący własnością lub współwłasnością Ubezpieczającego, 
 począwszy od dnia zbycia pojazdu. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się 
 odpowiednio w przypadku rozwiązania umowy leasingu lub innej umowy, będącej podstawą
 do użytkowania pojazdu przez Ubezpieczającego.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1, Ubezpieczający ma także prawo do wypowiedzenia umowy 
 ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, a umowa rozwiązuje się z dniem zbycia lub
 wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu. 
3. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 1-2, wymaga 
 formy pisemnej. 

  Komentarz: W przypadku wyrejestrowania lub sprzedaży ubezpieczonego pojazdu 
  pamiętaj, że masz prawo przenieść ubezpieczenie na kolejny pojazd firmowy. 
  Nie zapomnij zgłosić nam tego faktu. Zachowujesz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO
§ 21 

  Komentarz: W tym paragrafie opisano Twoje obowiązki związane z zajściem wypadku 
  ubezpieczeniowego (szkody).

1. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić wypadek ubezpieczeniowy w terminie umożliwiają-
 cym przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności D.A.S.. 
 Ubezpieczający zobowiązany jest przedłożyć wszystkie posiadane dokumenty, informacje 
 i inne dowody dotyczące wypadku ubezpieczeniowego. Postanowienia zdania poprzedzającego 
 nie naruszają praw Ubezpieczającego, o których mowa w § 23.
2. Ubezpieczający jest zobowiązany na wniosek D.A.S. do niezwłocznego przekazania dokumen-
 tów, informacji lub złożenia oświadczeń niezbędnych do podjęcia przez D.A.S. decyzji w przed-
 miocie odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Ubezpieczający powinien także niezwłocznie
 poinformować D.A.S. o każdej okoliczności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części. 
3. Ubezpieczający na wniosek D.A.S. zobowiązany jest informować D.A.S. o przebiegu i stanie
 sprawy sądowej oraz przekazywać związane ze sprawą pisma procesowe i inne dokumenty, 
 a także jest zobowiązany do uzgadniania z D.A.S. wszelkich czynności, które powodują lub
 mogą powodować powstanie kosztów prawnych oraz do niepodejmowania czynności, które 
 przyczyniałyby się do ich nieuzasadnionego zwiększenia.
4. Ubezpieczający zobowiązany jest do niepowodowania utraty prawa D.A.S. do zwrotu po-
 niesionych przez niego kosztów prawnych, w szczególności zobowiązuje się nie zawierać 
 ugody, cofać lub dokonywać zmiany powództwa bez uzyskania uprzedniej zgody D.A.S. 
 Postanowienia zdania poprzedzającego nie naruszają praw Ubezpieczającego, o których
 mowa w § 23.
5. W przypadku dochodzenia roszczeń Ubezpieczający jest ponadto zobowiązany:
 1.) przed wytoczeniem powództwa umożliwić D.A.S. przeprowadzenie przedsądowego 
  postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku 
  ubezpieczeniowego oraz korzystne dla Ubezpieczającego rozstrzygnięcie problemów praw-
  nych będących istotą zgłoszonego wypadku ubezpieczeniowego,
 2.) przed wytoczeniem powództwa albo przed wniesieniem środka odwoławczego lub innego 
  środka zaskarżania od orzeczenia sądu lub innego organu, uzyskać pisemną akceptację 
  D.A.S. w przedmiocie odpowiedzialności D.A.S. w zakresie pokrywania kosztów prawnych
  w toku danej instancji. Przed wniesieniem środka odwoławczego od orzeczenia sądu
  Ubezpieczający zobowiązany jest zwrócić się do D.A.S. o przyjęcie odpowiedzialności 
  ubezpieczeniowej w zakresie pokrywania kosztów prawnych kolejnej instancji. Postano-
  wienia zdania poprzedzającego nie naruszają praw Ubezpieczającego, o których mowa w § 23,
 3.) wstrzymać się z wytoczeniem powództwa przed sąd do czasu prawomocnego zakończenia
  toczącego się już innego postępowania sądowego, jeżeli jego wynik może mieć znaczenie 
  dla rozstrzygnięcia sporu, a niezwłoczne wniesienie sprawy na drogę sądową nie jest uza-
  sadnione przedawnieniem roszczenia lub upływem terminu zawitego.

§ 22
Jeżeli Ubezpieczający lub Prawnik Ubezpieczającego nie wykonał obowiązków wynikających 
z umowy ubezpieczenia lub OWU, dokonując lub zaniechując czynności przedsądowej lub 
procesowej, powodując utratę prawa do zwrotu kosztów procesu, D.A.S. może żądać zwrotu 
poniesionych kosztów procesu.

§ 23
Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego D.A.S. nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązków, 
jakie ma wobec innych podmiotów, w szczególności: sądów, Prokuratury, Policji, urzędów pub-
licznych lub podmiotów z którymi Ubezpieczający zawarł umowę będącą przedmiotem sporu, 
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jak również z obowiązków podjęcia czynności niezbędnych do zachowania możliwości dalszego 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed sądem, w szczególności zgłoszenia roszczeń, zawia-
domienia sprzedawcy o wadzie, wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego, 
zgłoszenia zarzutów, wniosków dowodowych, wniesienia sprzeciwu, zażalenia, apelacji lub 
innego środka odwoławczego albo zaskarżenia. 

  Komentarz: Niezależnie czy zgłosiłeś sprawę do D.A.S., pamiętaj, że nie zwalnia Cię to 
  z przestrzegania obowiązków względem innych podmiotów i obowiązków prawnych.

ZASADY WYKONANIA UMOWY I USTALANIA WYSOKOŚCI KOSZTÓW PRAWNYCH 
(ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH)

§ 24

  Komentarz: Tutaj dowiesz się jak wygląda postępowanie D.A.S. po zgłoszeniu 
  przez Ciebie sprawy do ubezpieczyciela.

1. Niezwłocznie po zgłoszeniu wypadku ubezpieczeniowego D.A.S. podejmuje postępowanie
 wyjaśniające dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych 
 roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem 
 pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne 
 do ustalenia odpowiedzialności D.A.S. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne 
 do dalszego prowadzenia postępowania. 
2. D.A.S. świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach obrony prawnych interesów Ubezpie-
 czającego w celu najkorzystniejszego dla Ubezpieczającego rozstrzygnięcia zgłoszonego 
 wypadku ubezpieczeniowego i posiada umocowanie do wykonywania czynności ubezpiecze-
 niowych na mocy OWU, w tym do dokonania czynności zmierzających do polubownego 
 i przedsądowego rozstrzygnięcia wypadku ubezpieczeniowego.
3. W przypadku spraw objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia określonym
 w § 8 lub § 9, D.A.S. w ramach świadczenia ubezpieczeniowego zapewni także zorganizo-
 wanie i pokrycie kosztów pomocy prawnej dla ochrony prawnej Ubezpieczającego, która 
 będzie miała na celu najkorzystniejsze dla Ubezpieczającego rozstrzygnięcie wypadku ubez-
 pieczeniowego na etapie przedsądowym.
4. W toku postępowania wyjaśniającego D.A.S. ustala odpowiedzialność ubezpieczeniową 
 - w odniesieniu do wypadków ubezpieczeniowych dotyczących finansowania dochodzenia
 roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych lub sporów z umów - także w zakresie oceny szans 
 na korzystne dla Ubezpieczającego zakończenie sprawy (prawne rozwiązanie wypadku ubez-
 pieczeniowego). Jeżeli w sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym D.A.S. ustali, że brak
 jest środków dowodowych lub prawnych dla korzystnego zakończenia sprawy w całości lub 
 w części, informuje o tym pisemnie Ubezpieczającego, wskazując na okoliczności oraz podstawę 
 prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę przyjęcia odpowiedzialności ubez-
 pieczeniowej.
5. W przypadku wypadków ubezpieczeniowych dotyczących zakresu ubezpieczenia określonego 
 w Klauzuli nr 4, D.A.S. ustala odpowiedzialność ubezpieczeniową w zakresie oceny szans na 
 korzystne dla Ubezpieczającego zakończenie sprawy wyłącznie, jeżeli Ubezpieczający nie 
 kwestionuje ustaleń faktycznych i oceny materiału dowodowego dokonanych przez organ
 stwierdzający naruszenie prawa oraz jeżeli Ubezpieczający nie kwestionuje, że naruszył 
 prawo umyślnie. Jeżeli w sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym, D.A.S. ustali, 
 że brak jest środków dowodowych lub prawnych dla korzystnego zakończenia sprawy 
 ze względu na brak kwestionowania przez Ubezpieczającego ustaleń faktycznych i oceny ma-
 teriału dowodowego dokonanych przez organ stwierdzający naruszenie prawa, informuje 
 o tym pisemnie Ubezpieczającego, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasad-
 niającą całkowitą lub częściową odmowę przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
6. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU, w przypadku wypadków ubezpieczeniwych 
 dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych lub sporów z umów, 
 D.A.S. jest wolny od odpowiedzialności ubezpieczeniowej, jeżeli koszty prawne przewyższają
 wartość przedmiotu sporu.

§ 25
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Prawnika w zakresie obrony, rep-
 rezentowania lub wspierania jego interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
2. Na wniosek Ubezpieczającego D.A.S. wskaże więcej niż jednego Prawnika w celu dokonania 
 przez Ubezpieczającego wyboru pełnomocnika.
3. Prawnik świadczy pomoc prawną na zlecenie Ubezpieczającego. Prawnik ponosi w stosunku 
 do Ubezpieczającego wyłączną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia. D.A.S. nie ponosi 
 odpowiedzialności za działania lub zaniechania Prawnika. Jeżeli Ubezpieczający zrezygnuje 
 z reprezentującego go w sprawie Prawnika D.A.S. jest zwolniony z ponoszenia kosztów kolej-
 nego Prawnika. 

  Komentarz: Możesz dokonać wyboru swojego prawnika, który będzie reprezentował Cię 
  przed sądem. Możesz też zwrócić się do nas z prośbą o pomoc w znalezieniu prawnika.

§ 26
1. Jeżeli w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego wystąpią roszczenia Ubezpiecza-
 jącego, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, D.A.S. ponosi odpowie-
 dzialność wyłącznie w zakresie kosztów prawnych objętych ochroną ubezpieczeniową. Posta-
 nowień zdania poprzedzającego nie stosuje się do wypadków ubezpieczeniowych wynika-
 jących ze zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem umowy, za które niezależnie od daty 
 powstania roszczenia Ubezpieczającego, D.A.S. nie ponosi odpowiedzialności w całości. 
 Postanowienia § 14 ust. 3-4 stosuje się. 
2. Jeżeli Ubezpieczający nie jest właścicielem pojazdu objętego umową ubezpieczenia, ochrona
 ubezpieczeniowa w zakresie dochodzenia roszczeń właściciela pojazdu obejmuje Ubezpiecza-
 jącego, jeżeli roszczenia te zostały przeniesione na Ubezpieczającego w drodze przelewu (cesji
 wierzytelności). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ochrona ubezpie-
 czeniowa nie przysługuje właścicielowi pojazdu.
3. Jeżeli w postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o wykroczenie przedmiotem 
 postępowania jest więcej niż jedno przestępstwo lub wykroczenie, odpowiedzialność D.A.S.
 obejmuje koszty prawne ustalone w stosunku do liczby przestępstw lub wykroczeń objętych 
 ochroną ubezpieczeniową do ogólnej liczby zarzucanych przestępstw lub wykroczeń. Posta-
 nowienia zdania poprzedzającego stosuje się także w przypadku zarzutów naruszenia prawa
 przez Ubezpieczającego rozpatrywanych w postępowaniach innych niż postępowanie karne
 lub o wykroczenie.

4. Jeżeli w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie został wydany prawomocny
 wyrok uniewinniający Ubezpieczającego od zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa lub 
 wykroczenia, D.A.S. pokryje Ubezpieczającemu koszty obrony, do poniesienia których byłby 
 zobowiązany zgodnie z § 5. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się także przy 
 ustalaniu odpowiedzialności D.A.S. w przypadku innych postępowań prawnych, jeżeli D.A.S.
 nie ponosi odpowiedzialności za koszty prawne spowodowane umyślnym naruszeniem prawa
 przez Ubezpieczającego. 

  Komentarz: Twój prawnik otrzyma wynagrodzenie w ramach polisy, za tą część sprawy, 
  która jest w zakresie i okresie ubezpieczenia.

§ 27

  Komentarz: Tutaj znajdziesz szczegółowe zasady pokrywania kosztów prawnych.

   1. Wynagrodzenie Prawnika ustala się zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi wyso-
 kość wynagrodzenia za czynności Prawnika w wysokości stawki minimalnej.
   2. W przypadku braku takich przepisów stosuje się przepisy stanowiące podstawę do zasądzania
 przez sądy kosztów zastępstwa prawnego lub obrony dla Prawnika; w przypadku braku 
 takich unormowań stosuje się odpowiednio przepisy regulujące zasady ponoszenia przez pań-
 stwo (Skarb Państwa) kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
   3. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia Prawnika, określone w ust. 1-2, stosuje się także
 do wypadków ubezpieczeniowych podlegających jurysdykcji sądów państw obcych. 
   4. Jeżeli wysokość kosztów i wydatków prawnych nie wynika z przepisów prawnych, koszty 
 pokrywane są w wysokości cen średnich albo uzgodnionej w pisemnym porozumieniu 
 z D.A.S. lub zagwarantowanej na piśmie przez D.A.S..
   5. Świadczenie ubezpieczeniowe obejmuje podatek od towarów i usług (zwany również podat-
 kiem od wartości dodanej lub podatkiem VAT), jeżeli Ubezpieczający nie posiada prawa 
 do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (prawa do tzw. odliczenia
 podatku VAT).
   6. Koszty prawne będą ponoszone przez D.A.S. od momentu zgłoszenia wypadku ubezpiecze-
 niowego, z zastrzeżeniem § 23, jeżeli są konieczne i prawnie uzasadnione dla ochrony 
 prawnych interesów Ubezpieczającego. 
   7. Koszty prawne pokrywane są przez D.A.S. na podstawie dokumentów potwierdzających ich
 zapłatę lub obowiązek zapłaty przez Ubezpieczającego. Dokumentami, o których mowa 
 w zdaniu poprzedzającym, są w szczególności faktury, rachunki albo wezwania sądów lub 
 innych organów, a także odpisy orzeczeń sądów lub innych organów.
   8. Jeżeli Ubezpieczający dokona wyboru Prawnika, który ma siedzibę poza miejscowością, w któ-
 rej znajduje się sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do orzekania w sprawie w I instancji, 
 D.A.S. zwolniony jest od obowiązku ponoszenia kosztów dojazdów Prawnika na rozprawy lub 
 posiedzenia przed sądem, z zastrzeżeniem ust. 9.
   9. Jeżeli w miejscowości, o której mowa w ust. 8, jest mniej niż czterech czynnych zawodowo
 Prawników lub radców prawnych, Ubezpieczający może dokonać wyboru Prawnika, który ma 
 siedzibę w okręgu sądu właściwego miejscowo do orzekania w sprawie w I instancji.
10. Zwrot kosztów dojazdu Ubezpieczającego na rozprawy do sądów mieszczących się poza
 granicami Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje maksymalnie do wysokości ceny biletu 
 kolejowego w wagonie drugiej klasy. Jeśli taki środek lokomocji nie jest dostępny, D.A.S. 
 zwraca koszty maksymalnie do wysokości kosztów porównywalnego publicznego środka 
 lokomocji (autobus, prom). Jeżeli miejsce rozprawy oddalone jest w linii prostej o ponad
 1.500 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, zwrot kosztów nastąpi maksymalnie 
 do wysokości kosztów przelotu samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej.
11. Do zasad ustalania wynagrodzenia Prawnika z tytułu reprezentacji Ubezpieczającego przed
 organami administracji państwowej i samorządowej, stosuje się zasady, o których mowa 
 w ust. 1-2 albo tryb wskazany w ust. 4.
12. Koszty wyceny wartości szkody wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego D.A.S. 
 refunduje wyłącznie w przypadku, jeżeli ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową 
 w zakresie zgłoszonego wypadku ubezpieczeniowego, w wysokości cen średnich oraz udo-
 kumentowanej fakturą VAT i uzgodnionej w pisemnym porozumieniu z Ubezpieczającym 
 - jednak w wysokości nie wyższej niż łącznie 1% sumy ubezpieczenia na jeden wypadek 
 ubezpieczeniowy.
13. Koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z wy-
 padkiem ubezpieczeniowym D.A.S. refunduje wyłącznie, jeżeli ponosi odpowiedzialność 
 ubezpieczeniową w zakresie zgłoszonego wypadku ubezpieczeniowego, w wysokości 
 uzgodnionej w pisemnym porozumieniu z Ubezpieczającym - jednak nie wyższej niż łącznie 
 2,5% sumy ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
14. D.A.S. ponosi koszty postępowania egzekucyjnego wyłącznie w zakresie trzech dowolnie 
 wybranych przedmiotów egzekucji oraz w wysokości nie wyższej niż łącznie 10% sumy 
 ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
15. Postanowienia ust. 1-14 stosuje się do dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym, 
 z tym zastrzeżeniem, że D.A.S. pokrywa koszty przypadające na Ubezpieczającego jako jego 
 udział w łącznej wysokości kosztów postępowania, w tym kosztach przeprowadzenia danego
 dowodu (o ile w wyroku kończącym postępowanie koszty te nie zostaną rozliczone indy-
 widualnie). Koszty przegranego procesu D.A.S. pokrywać będzie jako udział odpowiadający 
 stosunkowi wysokości roszczeń Ubezpieczającego do wartości roszczeń dochodzonych 
 pozwem zbiorowym (o ile w wyroku kończącym postępowanie koszty te nie zostaną rozli-
 czone indywidualnie). 

ROSZCZENIA REGRESOWE D.A.S.
§ 28

1. Ubezpieczający na mocy OWU udziela pełnomocnictwa D.A.S. do odbioru w jego imieniu 
 poniesionych przez D.A.S. kosztów poręczenia majątkowego, gdy zostanie wydane prawo-
 mocne orzeczenie o zwrocie kwoty poręczenia i zrzeka się jednocześnie prawa do odwołania 
 niniejszego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli kwota poręczenia majątkowego zostanie zwrócona Ubezpieczającemu, jest on zobowią-
 zany do zwrotu kwoty poręczenia majątkowego D.A.S. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie, na mocy którego kwota poręczenia majątkowego 
 nie zostanie zwrócona w całości lub części, w szczególności, gdy został orzeczony przepadek
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 kwoty poręczenia majątkowego lub zaliczenie na poczet orzeczonej kary, Ubezpieczający jest 
 zobowiązany do zwrotu poniesionych przez D.A.S. kosztów poręczenia majątkowego 
 w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.  

  Komentarz: Pamiętaj, że poniesione przez D.A.S. koszty poręczenia majątkowego 
  podlegają zwrotowi.

4. Jeżeli w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie prawomocnym wyrokiem sądu
 stwierdzono winę umyślną Ubezpieczającego, D.A.S. przysługuje roszczenie o zwrot uprzed-
 nio wypłaconych świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu wypadku ubezpieczeniowego.
5. Jeżeli stan faktyczny ustalony prawomocnym orzeczeniem sądu wykaże, że informacje, 
 dokumenty, zeznania lub wyjaśnienia Ubezpieczającego co do okoliczności zdarzenia oświad-
 czone D.A.S. były nieprawdziwe, D.A.S. przysługuje roszczenie odszkodowawcze o zwrot
 kosztów prawnych wypłaconych z tytułu wypadku ubezpieczeniowego.

§ 29
1. Roszczenia Ubezpieczającego wobec osób trzecich dotyczące zwrotu kosztów procesu lub 
 innych kosztów prawnych poniesionych przez D.A.S. przechodzą z chwilą ich poniesienia 
 na D.A.S. 
2. Ubezpieczający jest zobowiązany współpracować z D.A.S. w postępowaniu dotyczącym uzy-
 skania zwrotu poniesionych przez D.A.S. kosztów prawnych, w szczególności Ubezpieczający 
 ma obowiązek dostarczać D.A.S. informacje i dokumenty niezbędne do dochodzenia zwrotu
 kosztów prawnych. Ubezpieczający jest zobowiązany pisemnie powiadomić osobę trzecią, 
 zobowiązaną do zwrotu kosztów poniesionych lub które zostaną poniesione przez D.A.S., 
 o dokonanym przelewie (cesji wierzytelności) lub potwierdzić upoważnienie D.A.S. do odbioru
 ponoszonych kosztów.
3. Jeśli koszty należne D.A.S. zostaną zwrócone Ubezpieczającemu, jest on zobowiązany prze-
 kazać je D.A.S. niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. 

REKLAMACJE
§ 30

  Komentarz: Tutaj dowiesz się jak złożyć reklamację i jak będzie ona rozpatrywana.

1. Ubezpieczający może wnosić także skargi i zażalenia (reklamacje). Skargi i zażalenia należy
 wnosić w formie:
 1.) pisemnej - osobiście, w jednostce D.A.S. obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową
  lub kurierską
 2.) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce D.A.S., 
  obsługującej klientów
 3.) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podany poniżej
  adres poczty elektronicznej.
2. D.A.S. udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamacje nie później niż w terminie do 30 dni 
 od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane bez zbędnej zwłoki, 
 jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu
 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji 
 i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, D.A.S. poinformuje o przedłużeniu terminu od-
 powiedzi który to termin nie będzie jednak przekraczał 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 W informacji o przedłużeniu czasu na rozpatrzenie reklamacji D.A.S. dodatkowo: 
 1.) wyjaśni przyczynę opóźnienia, 
 2.) wskaże na okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, 
 3.) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 
4. D.A.S. udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację lub inne wystąpienie wysyłając odpowiedź
 na wskazany adres pocztowy. Na wniosek Ubezpieczającego (Klienta), kopia odpowiedzi 
 może zostać wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.
5. Adresy do składania reklamacji dotyczących usług ubezpieczeniowych świadczonych przez
 D.A.S. (pisemnie lub osobiście):
 1) D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., podany na stronie www.das.pl, 
 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej 
  www.das.pl (reklamacje@das.pl) oraz telefonicznie: 22 453 00 00, faksem: 22 453 00 09. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ROZSTRZYGANIE SPORÓW. 
FORMA OŚWIADCZEŃ STRON UMOWY

§ 31
1. W przypadku rozbieżności stanowisk D.A.S. i Ubezpieczającego co do szans na korzystne
 dla Ubezpieczającego zakończenie sprawy, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy był objęty 
 ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający może przed wystąpieniem na drogę postępowania
 sądowego wnioskować o sporządzenie opinii prawnej przez wskazanego przez siebie 
 Prawnika. W tym celu jest on zobowiązany w terminie 14 dni od otrzymania odmowy przyjęcia
 odpowiedzialności ubezpieczeniowej, dokonać wyboru Prawnika i zlecić mu sporządzenie
 opinii prawnej w przedmiocie szansy na korzystne dla Ubezpieczającego zakończenie sprawy. 
 D.A.S. zobowiązany jest, w terminie 14 dni od wskazania Prawnika przez Ubezpieczającego, 
 dokonać wyboru swojego Prawnika oraz zlecić mu sporządzenie opinii prawnej. 
2. W przypadku potwierdzenia przez wybranego przez Ubezpieczającego Prawnika stanowiska
 wskazującego na istnienie szans na korzystne dla Ubezpieczającego zakończenie sprawy, 
 D.A.S. wydaje decyzję o przyjęciu odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
3. Jeżeli D.A.S. odmówi przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej w całości lub w części, 
 Ubezpieczający lub Ubezpieczony może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Powódz-
 two o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów 
 o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubez-
 pieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
4. Ubezpieczający ma prawo poddać spór z D.A.S. przed sąd polubowny działający przy Komisji
 Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: 
 www.knf.gov.pl), zgodnie z zasadami działania tego sądu polubownego.
5. Osobie fizycznej uprawnionej z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia 
 reklamacji (sprawy) do Rzecznika Finansowego. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji
 przez D.A.S. Ubezpieczający będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o rozpatrzenie 
 sprawy w postępowaniu pozasądowym do Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej 
 Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl). 

6. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny być składane na piśmie za pok-
 witowaniem odbioru lub przesłane listem poleconym.
7. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o zmianie adresu zamieszkania bądź 
 siedziby.
8. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że zawiadomienia oraz oświadczenia 
 związane ze zmianami danych objętych treścią umowy lub wykonaniem umowy ubezpie-
 czenia, w tym zmiany OWU, mogą być składane w formie innej niż pisemna: za pośredni-
 ctwem wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej (SMS), faksu albo telefonu pod podany 
 przez Ubezpieczającego oraz D.A.S. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
9. Do umowy ubezpieczenia prawem właściwym jest prawo polskie.

§ 32
Ogólne warunki ubezpieczenia „Ochrona prawna dla firm i przedstawicieli wolnych zawo-
dów”, zostały przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. 
nr 01/12/2016 z dnia 02 grudnia 2016 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawiera-
nych od dnia 01 stycznia 2017 r.

KLAUZULE DODATKOWE

KLAUZULA NR 1
„AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻANIE UMOWY (KLAUZULA PROLONGACYJNA)”

  Komentarz: Zgodnie z Twoim wyborem przy zawieraniu umowy, będzie się 
  ona przedłużała na kolejny rok, chyba, że złożysz pisemną rezygnację 
  na zasadach opisanych w tym paragrafie.

ZASADY AUTOMATYCZNEGO PRZEDŁUŻENIA UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 1

1. Jeżeli strony dokonały takiego uzgodnienia przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, wówczas
 umowa ubezpieczenia zawarta na okres co najmniej 1 roku przedłuża się na rok kolejny, chyba 
 że Ubezpieczający zapobiegnie przedłużeniu umowy poprzez złożenie pisemnego oświad-
 czenia przeciwnego o jej zakończeniu (zwanego dalej „rezygnacją”) z ostatnim dniem 
 bieżącego okresu ubezpieczenia. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczający może złożyć najpóźniej do ostatniego
 dnia bieżącego okresu ubezpieczenia albo po automatycznym przedłużeniu umowy w ter-
 minie  30 dni od daty otrzymania zawiadomienia D.A.S. o przedłużeniu umowy i wysokości 
 składki ubezpieczeniowej należnej w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia. 
3. Termin 30 dni, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna swój bieg, od otrzymania informacji 
 D.A.S. o wysokości składki ubezpieczeniowej na kolejny roczny okres, jeżeli D.A.S. pisemnie
 powiadomił Ubezpieczającego o tym prawie w jasny sposób, pogrubioną czcionką.
4. Umowa ubezpieczenia zawarta na okres co najmniej 1 roku przedłuża się na rok kolejny, jeżeli 
 D.A.S. nie złoży pisemnego oświadczenia przeciwnego o rezygnacji z przedłużenia co naj-
 mniej 4 tygodnie przed upływem okresu ubezpieczenia. Oświadczenie D.A.S. musi zawierać 
 do swej skuteczności uzasadnienie rezygnacji, wskazujące dlaczego nie jest możliwe przedłu-
 żenie obowiązywania umowy ubezpieczenia na rok kolejny.
5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, postanowienia ust. 1-4 stosuje się także do umowy ubez-
 pieczenia zawartej na okres krótszy niż 1 rok, gdzie - po przedłużeniu umowy - kolejny okres
 obowiązywania umowy wynosi 1 rok.
6. Oświadczenie woli Ubezpieczającego lub D.A.S., o którym mowa w ust. 1-4, wymaga formy
 pisemnej. 

DZIEŃ ROZWIĄZANIA UMOWY UBEZPIECZENIA I WYGAŚNIĘCIA 
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W PRZYPADKU ZŁOŻENIA REZYGNACJI 

PO PRZEDŁUŻENIU UMOWY
§ 2

Złożenie rezygnacji z przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia
przez Ubezpieczającego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia D.A.S. o przedłu-
żeniu umowy i wysokości składki ubezpieczeniowej należnej w kolejnym rocznym okresie 
ubezpieczenia, powoduje, że umowa ulega rozwiązaniu z mocą wsteczną, z ostatnim dniem
poprzedniego okresu ubezpieczenia, a D.A.S. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki ubezpie-
czeniowe zaistniałe po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.  

  Komentarz: Pamiętaj, że w razie złożenia rezygnacji, umowa nie zostanie przedłużona, 
  a D.A.S. nie będzie już ponosił odpowiedzialności za wypadki ubezpieczeniowe 
  począwszy od jej rozwiązania w ostatnim dniu poprzedniego okresu ubezpieczenia.

KLAUZULA NR 2
„OCHRONA PRAWNA PRACODAWCY ”

§ 1

  Komentarz: Dzięki tej klauzuli ochroną objęte będą również Twoje spory jako 
  pracodawcy z Twoimi pracownikami.

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, na mocy Klauzuli nr 2 strony
 uzgadniają rozszerzenie zakresu ubezpieczenia i ochroną ubezpieczeniową objęte są następu-
 jące sprawy: 
 1.) dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy od pracowników Ubezpieczającego, w tym rosz-
  czeń z umów o zakazie konkurencji lub innych umów zawieranych z pracownikiem Ubez-
  pieczającego w związku z zatrudnieniem i świadczeniem pracy na rzecz Ubezpieczającego 
  [ochrona prawna pracodawcy w sporach umownych],
 2.) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników Ubezpieczającego [ochrona
  prawna pracodawcy w prawie odszkodowań],
 3.) obrona interesów prawnych Ubezpieczającego przed roszczeniami ze stosunku pracy
  [ochrona prawna pracodawcy przed roszczeniami].
2. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez uzgodnienie Klauzuli 
 dodatkowej nr 2, przedmiot ubezpieczenia obejmuje ochronę prawnych interesów związa-
 nych z naruszeniem obowiązków pracowniczych przez pracowników Ubezpieczającego, 
 w związku ze świadczeniem pracy albo ochronę interesów prawnych w przypadkach innych 
 sporów ze stosunku pracy.
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§ 2
Postanowienia § 11 ust. 4 pkt 1 OWU nie stosuje się. 

KLAUZULA NR 3
„OCHRONA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI ”

§ 1

  Komentarz: Dzięki wykupieniu tej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa Twojej polisy 
  zostanie poszerzona o zagadnienia prawne związane z firmową nieruchomością 
  w zakresie sporów umownych, odszkodowań lub naruszenia praw rzeczowych.

1.  Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, na mocy Klauzuli nr 3 strony 
 uzgadniają rozszerzenie zakresu ubezpieczenia i ochroną ubezpieczeniową objęte są następu-
 jące sprawy:
 1.) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na nieruchomości, wyrządzonej
  czynem niedozwolonym [ochrona prawna w przypadku szkód na nieruchomości],
 2.) dochodzenie roszczeń z umów dotyczących nieruchomości, w tym umów ubezpieczenia, 
  z zastrzeżeniem zastosowania § 3 ust. 2 Klauzuli nr 3 [ochrona prawna w sporach umow-
  nych dotyczących nieruchomości],
 3.) dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności nieruchomości lub innych praw
  rzeczowych do nieruchomości w następstwie ingerencji osób trzecich w te prawa, w tym 
  z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości lub roszczeń z tytułu nieuzasadnionego 
  zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości 
  sąsiednich [ochrona prawna praw rzeczowych do nieruchomości]. 
2. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez uzgodnienie Klauzuli 
 dodatkowej nr 3, przedmiot ubezpieczenia obejmuje ochronę prawnych interesów związa-
 nych z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości wymienionej w umowie ubezpieczenia.

ZASADY PRZENIESIENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NA INNĄ NIERUCHOMOŚĆ 
§ 2

  Komentarz: W tym miejscu dowiesz się o zasadach przeniesienia ochrony 
  ubezpieczeniowej na inną nieruchomość.

1. W razie zbycia nieruchomości lub rozwiązania umowy, na podstawie której użytkowana jest
 nieruchomość, Ubezpieczający może przenieść ochronę ubezpieczeniową na inną nierucho-
 mość, a ochrona ubezpieczeniowa ulega przeniesieniu od dnia zbycia nieruchomości lub 
 od dnia rozwiązania umowy, na podstawie której użytkowana była nieruchomość. 
2. W przypadku wskazanym w ust. 1, Ubezpieczający ma także prawo wypowiedzieć umowę 
 ubezpieczenia w zakresie Klauzuli nr 3 ze skutkiem natychmiastowym, a umowa ubezpie-
 czenia w zakresie Klauzuli nr 3 rozwiązuje się z dniem zbycia nieruchomości lub rozwiązania
 umowy, na podstawie której użytkowana była nieruchomość. 
3. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 2, wymaga 
 formy pisemnej.
4. Jeżeli zmiana nieruchomości powoduje zmianę wysokości należnej składki ubezpieczeniowej,
 Ubezpieczający zostanie zobowiązany do dopłaty składki w terminie nie krótszym niż 14 dni 
 od dnia przeniesienia ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli składka należna jest niższa od do-
 tychczasowej, D.A.S. dokonana zwrotu składki w terminie 14 dni od dnia przeniesienia 
 ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 3
1. Postanowienia § 11 ust. 4 pkt 2 OWU nie stosuje się. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie Klauzuli nr 3 nie obejmuje sporów umownych z umów, 
 które nie są umowami na potrzeby własne zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 OWU.

KLAUZULA NR 4
„OCHRONA PRAWNA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM”

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE WYPADKÓW UBEZPIECZENIOWYCH 
DOTYCZĄCYCH OCHRONY INTERESÓW PRAWNYCH UBEZPIECZAJĄCEGO

§ 1

  Komentarz: Na mocy tej klauzuli, ochroną będą objęte także wymienione problemy 
  prawne związane z wykonywaniem działalności w zakresie transportu krajowego 
  i międzynarodowego. Na przykład, w przypadku zarzucenia naruszenia prawa 
  w trakcie kontroli przeprowadzanej przez Inspekcję Transportu Drogowego.

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, na mocy Klauzuli nr 4 ochroną
 ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia
 naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju obję-
 tego terytorialnym zakresem ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, o którym mowa w § 4
 ust. 1 OWU, rozpatrywanych przez sądy powszechne lub organy administrujące, w następują-
 cym zakresie:
 1.) warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynaro-
  dowego,
 2.) czasu pracy kierowców,
 3.) warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 4.) zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 5.) przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach pub-
  licznych przez pojazdy samochodowe, a także przejazdy przez obiekty mostowe i tunele 
  zlokalizowane w ciągach dróg publicznych i przeprawy promowe na drogach publicznych.
2. W przypadku zarzutów naruszenia przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, ochrona ubez-
 pieczeniowa obejmuje pracowników Ubezpieczającego ponoszących odpowiedzialność prawną
 za naruszenie prawa, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia § 2-3 Klauzuli nr 4 stosuje się. 
3. Na podstawie ust. 1-2, ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy spraw objętych ochroną ubez-
 pieczeniową na mocy § 2-3 niniejszej Klauzuli nr 4. 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE WYPADKÓW UBEZPIECZENIOWYCH 
DOTYCZĄCYCH POJAZDU

§ 2
Jeżeli wypadek ubezpieczeniowy dotyczy pojazdu w związku z ujawnieniem podczas kontroli 
tego pojazdu faktów będących podstawą zarzutów naruszenia przepisów prawa, o których mowa 
w § 1 ust. 1 Klauzuli nr 4, dla istnienia ochrony ubezpieczeniowej należy dodatkowo zawrzeć 
umowę ubezpieczenia w wariancie „Ochrona prawna pojazdu”, z wykupieniem Klauzuli nr 4 
do każdego pojazdu objętego umową ubezpieczenia. 

  Komentarz: Pamiętaj, że pojazd firmowy także musi być dodatkowo ubezpieczony 
  w wariancie Ochrona Prawna Pojazdu wraz z klauzulą nr 4, aby ochrona 
  obejmowała także zdarzenia związane z tym konkretnym pojazdem. 
  Np. zarzut naruszenia przepisów prawa podczas kontroli konkretnego 
  pojazdu przez Inspekcję Transportu Drogowego.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE WYPADKÓW UBEZPIECZENIOWYCH 
DOTYCZĄCYCH KIEROWCÓW 

§ 3
Jeżeli wypadek ubezpieczeniowy dotyczy kierowcy zatrudnionego przez Ubezpieczającego 
na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, w związku z ujawnieniem podczas 
kontroli tego kierowcy faktów będących podstawą zarzutów naruszenia przepisów prawa, 
o których mowa w § 1 ust. 1 Klauzuli nr 4, dla istnienia ochrony ubezpieczeniowej należy dodat-
kowo zawrzeć umowę ubezpieczenia z klauzulą dodatkową nr 8 „Ochrona Prawna Kierowcy”, 
z wykupieniem Klauzuli nr 4 dla każdego kierowcy objętego umową ubezpieczenia. 

  Komentarz: Pamiętaj, że kierowca zatrudniony w Twojej firmie także musi być 
  dodatkowo ubezpieczony na podstawie klauzuli nr 4 oraz klauzuli nr 8 
  aby ochrona obejmowała także sprawy dotyczące jego osoby. 
  Np. zarzuty naruszenia prawa pod adresem kierowcy w związku 
  z kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego.

§ 4
Postanowienia § 11 ust. 4 pkt 3 OWU nie stosuje się.

KLAUZULA NR 5
„ROZSZERZONE DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE” 

§ 1

  Komentarz: Ta klauzula opisuje jakie dodatkowe usługi prawne są opłacane 
  w ramach polisy.

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, na mocy Klauzuli nr 5 odpo-
 wiedzialność D.A.S. obejmuje organizacje i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:
 1.) Przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji;
 2.) Bezpośrednie porady i konsultacje prawne;
2. Przez przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji rozumie się formę
 świadczenia obejmującą tworzenie na potrzeby Ubezpieczającego umowy oraz zapewnienie 
 pomocy prawnej w negocjacjach lub opiniowaniu umowy i dopasowaniu umowy dla potrzeb
 danej transakcji gdy wartość przedmiotu umowy rozumianego jako wartość transakcji obli-
 czana zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego o zasadach obliczania wartości 
 przedmiotu sporu nie jest wyższa od 500 000,00 PLN.
3. Przez bezpośrednią poradę prawną rozumie się formę świadczenia polegającą na organizacji 
 oraz pokryciu kosztów pomocy prawnej Prawnika z możliwością bezpośredniej konsultacji, 
 a także możliwością udziału takiego Prawnika w prowadzonych negocjacjach.
4. Wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3-20 OWU oraz § 11 ust. 4
 OWU, a także ograniczeń odpowiedzialności D.A.S., wynikających z braku ujęcia danego
 problemu prawnego w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 OWU lub § 9 OWU, 
 nie stosuje się w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-2.
5. Prawnik świadczy pomoc prawną na zlecenie Ubezpieczającego. Prawnik ponosi w stosunku 
 do Ubezpieczającego wyłączną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia. D.A.S. nie ponosi 
 odpowiedzialności za działania lub zaniechania Prawnika. D.A.S. nie ponosi odpowiedzial-
 ności w zakresie kosztów przekraczających podlimity określone w § 2 Klauzuli nr 5.

§ 2
1. Podlimit sumy ubezpieczenia dla świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Klauzuli nr 5 
 wynosi 3,5 % sumy ubezpieczenia dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych.
2. Podlimit sumy ubezpieczenia dla świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Klauzuli nr 5 
 wynosi 1 % sumy ubezpieczenia dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych.
3. Wypłaty dokonywane w ramach podlimitów sumy ubezpieczenia pomniejszają sumę ubez-
 pieczenia. 

KLAUZULA NR 6
„OBRONA UBEZPIECZAJĄCEGO PRZED ROSZCZENIAMI”

§ 1
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, na mocy Klauzuli nr 6 ochroną 
 ubezpieczeniową w zakresie pokrywania kosztów prawnych, o których mowa w § 5 ust. 2-3
 OWU, objęte są spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego z tytułu 
 wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania bądź nienależytego wyko-
 nania umowy, o której mowa w § 8 pkt 5-7 OWU.
2. Ochrona ubezpieczeniowa na mocy § 1 ust. 1 Klauzuli nr 6 obejmuje wypadki ubezpieczeniowe 
 spowodowane przez osobę ubezpieczoną, o której mowa w § 4 ust. 1-2 oraz ust. 3 pkt 1 OWU.
3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte odszkodowania, które zobowiązany jest zapłacić 
 Ubezpieczający lub Ubezpieczony w związku z odpowiedzialnością cywilną. 
4. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty prawne, które pokrywane są 
 w ramach innych umów ubezpieczenia, w tym umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
 cywilnej.
5. Postanowienia § 11 ust. 1 pkt 5 OWU stosuje się.
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§ 2
Wysokość ubezpieczonych kosztów obrony przed roszczeniami, objętych ochroną ubezpieczenio-
wą na mocy § 1 Klauzuli nr 6, z zachowaniem pozostałych zasad ustalania kosztów prawnych, 
ograniczona jest do podlimitu sumy ubezpieczenia wynoszącego 20% sumy ubezpieczenia.  
Wypłaty dokonywane w ramach podlimitów sumy ubezpieczenia pomniejszają sumę ubezpie-
czenia. 

  Komentarz: Na mocy tej klauzuli D.A.S. pokryje także koszty prawne związane 
  z obroną Twojej firmy przed roszczeniami kierowanymi do niej, w określonych 
  w tej klauzuli przypadkach.

  Komentarz: Tutaj jest określona górna granica wysokości ponoszonych kosztów 
  prawnych dla klauzuli nr 2.

§ 3
Postanowienia § 11 ust. 4 pkt 4 OWU nie stosuje się; w pozostałym zakresie postanowienia § 11 
OWU stosuje się. 

KLAUZULA NR 7
„PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI”

§ 1

  Komentarz: Pamiętaj, że klauzula ta obejmuje windykację przedsądową należności
  przez D.A.S. wobec dłużników krajowych. Windykować można tylko należności
  podlegające jurysdykcji polskich sądów.

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, na mocy Klauzuli nr 7 ochroną
 ubezpieczeniową objęta jest przedsądowa windykacja wierzytelności Ubezpieczającego. 
2. D.A.S. z chwilą otrzymania zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego (problemu prawnego
 dotyczącego braku zapłaty należności) - zgłoszenia przez Ubezpieczającego faktury do win-
 dykacji - podejmuje postępowanie w celu windykacji wierzytelności, jeżeli w zgłoszonej 
 sprawie istnieje ochrona ubezpieczeniowa, ustalana na podstawie OWU oraz postanowień 
 poniższych.

LIMIT WYPADKÓW UBEZPIECZENIOWYCH (FAKTUR DO WINDYKACJI)
§ 2

1. D.A.S. ponosi odpowiedzialność w zakresie windykacji wyłącznie w granicach uzgodnionego 
 limitu spraw (faktur) w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. Za wypadek ubezpieczeniowy
 (sprawę) uważa się zgłoszenie każdej jednej nieuregulowanej w całości lub w części należ-
 ności (nieopłaconej wierzytelności przez dłużnika Ubezpieczającego udokumentowanej fakturą).
2. Jeżeli zgłoszona sprawa podlega ochronie na podstawie ogólnego zakresu ubezpieczenia 
 (§ 8-9 OWU), limit wypadków ubezpieczeniowych nie podlega pomniejszeniu.
3. Za fakturę uznaje się również rachunek lub inny dokument uznany przez Ubezpieczającego 
 za dowód istnienia wierzytelności.
4. Limit wypadków ubezpieczeniowych w przypadku jego niewykorzystania nie ulega przenie-
 sieniu na kolejny okres ubezpieczenia w całości lub w części.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI D.A.S. W ZAKRESIE WARIANTU 
UBEZPIECZENIA „PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI”

§ 3
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje windykacji wierzytelności powstałych przed zawar-
 ciem umowy ubezpieczenia.
2. W razie wątpliwości przyjmuje się, że dla zobowiązań o charakterze ciągłym, w szczególności 
 umów ramowych i umów dotyczących stałej współpracy gospodarczej, odpowiedzialność 
 D.A.S. obejmuje przedsądową windykację wierzytelności, jeżeli faktura została wystawiona 
 nie później niż 14 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
3. W zakresie spraw objętych ochroną ubezpieczeniową na mocy Klauzuli nr 7, odpowiedzial-
 ność D.A.S. ustaje w przypadku wykorzystania limitu wypadków ubezpieczeniowych 
 w danym okresie ubezpieczenia. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia na rok 
 kolejny limit ulega odnowieniu. 

  Komentarz: Jeżeli zdecydujesz się na tę klauzulę, polisa obejmie także przypadki 
  windykacji przez D.A.S. niezapłaconych przez Twoich kontrahentów faktur 
  lub rachunków.

ZASADY WYKONYWANIA CZYNNOŚCI 
UBEZPIECZENIOWYCH - POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO

§ 4

  Komentarz: Pamiętaj, że na mocy tej klauzuli nie są objęte wierzytelności, 
  które powstały przed zawarciem umowy z D.A.S.

1. Celem postępowania windykacyjnego jest dobrowolne uregulowanie przez dłużnika należ-
 ności Ubezpieczającego. D.A.S. w ramach postępowania windykacyjnego podejmuje 
 czynności w celu uzyskania zapłaty wierzytelności dla Ubezpieczającego na etapie przed-
 sądowym.
2. Windykacja obejmuje co najmniej następujące czynności windykacyjne:
 a. kontakt telefoniczny, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i kontakt SMS 
  z dłużnikiem,
 b. skierowanie do dłużnika dwóch wezwań do zapłaty, chyba że dłużnik zapłaci wierzytelność
  przed skierowaniem pierwszego lub drugiego wezwania do zapłaty.
3. W ramach postępowania windykacyjnego, w porozumieniu z Ubezpieczającym, prowadzone są
 także czynności obejmujące: negocjacje warunków spłaty długu, z ewentualnym rozłożeniem
 zadłużenia na raty, kontrola terminowości spłat poszczególnych rat zadłużenia.
4. Ubezpieczający upoważnia D.A.S. do prowadzenia postępowania windykacyjnego: doko-
 nywania czynności faktycznych lub czynności prawnych zmierzających do uzyskania zapłaty
 wierzytelności przez dłużnika Ubezpieczającego [klauzula pełnomocnictwa]. Na wniosek 
 D.A.S. Ubezpieczający udzieli ponownie umocowania, w szczególności jeżeli dłużnik będzie
 kwestionował umocowanie D.A.S. do windykacji wierzytelności. 

CZAS TRWANIA I SPOSÓB ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO
§ 5

1. D.A.S. zobowiązuje się do podejmowania czynności windykacyjnych do chwili pełnej zapłaty
 przez dłużnika, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia faktury
 do windykacji.
2. Z chwilą zakończenia postępowania windykacyjnego D.A.S. może przekazać Ubezpieczającemu 
 raport z wykazem czynności i kopią korespondencji przedsądowej.

ODRĘBNOŚCI W STOSUNKU DO OGÓLNEGO ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 6

  Komentarz: Tutaj dowiesz się jakie czynności są wykonywane w ramach 
  postępowania windykacyjnego.

1. W ramach niniejszej klauzuli D.A.S. nie ponosi odpowiedzialności w zakresie sfinansowania
 kosztów, opłat lub wydatków prawnych (kosztów prawnych) zarówno na etapie windykacji 
 sądowej, jak i windykacji przedsądowej prowadzonej przez podmioty inne niż D.A.S., a posta-
 nowień OWU odnoszących się do zasad ponoszenia kosztów prawnych przez D.A.S. 
 nie stosuje się.
2. D.A.S. ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu w odnie-
 sieniu do windykacji przedsądowej wierzytelności wynikających z umów lub innych czynności
 prawnych bez ograniczeń wynikających z postanowień OWU o zakresie ochrony ubezpiecze-
 niowej, za wyjątkiem spraw podlegających jurysdykcji sądów zagranicznych.
3. D.A.S. wykonuje czynności windykacyjne jedynie wobec dłużników zamieszkałych albo 
 mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

KLAUZULA NR 8
„OCHRONA PRAWNA KIEROWCY” 

§ 1
Ochrona ubezpieczeniowa na mocy Klauzuli nr 8 obejmuje osobę wskazaną imiennie w umowie 
ubezpieczenia (Ubezpieczony). 

§ 2
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU, na mocy Klauzuli nr 8 strony
 uzgadniają rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową objęte są następu-
 jące sprawy związane z kierowaniem pojazdem:
 1) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie Ubezpieczającego, 
  wyrządzonej czynem niedozwolonym, [ochrona prawna w przypadku szkód osobowych 
  w komunikacji drogowej],
 2) obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpie-
  czeństwu w komunikacji [ochrona prawna w prawie karnym w komunikacji drogowej],
 3) obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeń-
  stwu i porządkowi w komunikacji [ochrona prawna w prawie wykroczeń w komunikacji 
  drogowej],
 4) reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa
  jazdy [ochrona prawna uprawnień kierowcy].
2. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez uzgodnienie Klauzuli nr 8,
 przedmiot ubezpieczenia obejmuje ochronę prawnych interesów związanych z kierowaniem 
 pojazdem przez Ubezpieczającego, o którym mowa w § 1 Klauzuli nr 8, na warunkach wska-
 zanych w ust. 3.
3. Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie „Ochrona prawna kierowcy” istnieje, jeżeli wypa-
 dek ubezpieczeniowy wystąpił w związku z kierowaniem pojazdem, który nie stanowił 
 w chwili zdarzenia własności lub współwłasności Ubezpieczającego albo nie był użytkowany 
 przez Ubezpieczającego na mocy umowy leasingu. 
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokrycia
 kosztów sporządzenia i wniesienia wniosku o uchylenie mandatu karnego, jeżeli zgodnie 
 z prawem miejsca jego wystawienia mandat z chwilą jego przyjęcia jest prawomocny.  
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