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Nowość w benefitach - pracownik dostanie wsparcie prawne
Przez ostatnie 5 lat stopa bezrobocia w Polsce spadła
ponad dwukrotnie, w lutym 2018 r. wynosiła już wg
danych GUS tylko 6,8%. Pracodawcy prześcigają się w
pomysłach na pozyskanie i utrzymanie pracowników.
Popularny karnet na siłownię czy prywatne
ubezpieczenie medyczne, to już za mało, aby się
wyróżnić. Ciekawą i nową propozycją może być za to
ubezpieczenie ochrony prawnej. Te powszechne w
Europie polisy, już niebawem mogą stać się popularnym benefitem również dla zatrudnionych w
Polsce.
Lekarz, trener, a teraz i prawnik może wspierać pracownika w ramach benefitu pracowniczego.
Dzięki ubezpieczeniom ochrony prawnej pracodawca może zapewnić swoim pracownikom
dostęp do bezpłatnej informacji oraz porad prawnych, jak i sfinansować koszty doradztwa oraz
reprezentacji prawnej, np. w razie uczestnictwa w sprawie sądowej. - Ubezpieczenie ochrony
prawnej to niezwykle plastyczny produkt. Pracodawca może wspólnie z ubezpieczycielem
zadecydować co będzie wchodziło w zakres ubezpieczenia, tak aby stworzyć unikatowy, skrojony
na miarę benefit, odpowiadający realnym potrzebom pracowników - mówi Robert Szywalski,
D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
Ochrona prawna a pracownik
Ubezpieczenie ochrony prawnej, to w Polsce jeszcze dość mało znana kategoria ubezpieczeń.
Zabezpiecza ona przed jednym z najbardziej podstawowych rodzajów ryzyka jakim jest problem
czy spór prawny oraz związane z nimi koszty. Polisy te cieszą się już dużą popularnością w
Europie, głównie na Zachodzie. W Szwecji posiada je blisko 98% obywateli, a w Niemczech
odsetek ten przekracza już 70%. W Polsce trend na ubezpieczenia ochrony prawnej dopiero się
rodzi, sektor ten ma jednak przed sobą ogromne perspektywy.
Ubezpieczenia ochrony prawnej mają pod wieloma względami podobny charakter, jak
prywatne polisy medyczne, bardzo często oferowane pracownikom w ramach benefitu. Oba
produkty zapewniają finansowanie i organizację specjalistycznej pomocy, która poza polisą
byłaby dużym wydatkiem. - Może zdarzyć się, że oba ubezpieczenia pomogą nam w razie tego
samego zdarzenia. Przykładowo, w drodze do pracy będziemy mieć wypadek. Prywatna opieka
medyczna pozwoli zadbać o nasze zdrowie i rehabilitację. Z kolei dzięki ubezpieczeniu ochrony
prawnej otrzymamy wsparcie prawnika, np. jeżeli zostaniemy oskarżeni o spowodowanie

wypadku lub sami jesteśmy jego ofiarą i chcielibyśmy dochodzić swoich praw - wyjaśnia Robert
Szywalski z D.A.S. i dodaje, że ogromną zaletą ubezpieczenia ochrony prawnej jest właśnie jego
obustronność. - Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed kosztami udziału w sporze
prawnym i może pomóc nam zarówno bronić się, jak i dochodzić swoich praw. W żargonie
ubezpieczeniowym nazywamy to polisą typu „miecz i tarcza” - dodaje ekspert D.A.S.
Prawniczy assistance dla pracownika
Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego i szybkiego wsparcia prawnego w ramach
ubezpieczenia, to także duże udogodnienie także dla pracodawcy. Problemy w życiu prywatnym
takie jak np. spór z właścicielem wynajmowanego mieszkania czy kłopot z wyegzekwowaniem
bezpłatnej naprawy auta w ramach gwarancji lub związany z wybrykiem nastoletniego dziecka,
które wpadło w konflikt z prawem, odbijają się na jakości pracy, mogą także spowodować
absencje pracownika.
Ubezpieczenie ochrony prawnej dla pracowników, to także dobra forma zabezpieczenia na
wypadek problemów prawnych związanych z wykonywanym zawodem. - Pierwszy projekt
benefitowy ochrony prawnej w D.A.S. powstał dla firmy, która zatrudniała w 90% mobilnych
pracowników, m.in. przedstawicieli handlowych. Charakter ich pracy wiązał się z większym
ryzykiem problemów prawnych, np. w przypadku kolizji - podaje ekspert D.A.S. Właśnie z tego
powodu ubezpieczenia ochrony prawnej na polskim rynku doceniają już m.in. firmy z branży
transportu i logistyki oraz przedsiębiorstwa posiadające duże floty pojazdów. Ubezpieczenie
ochrony prawnej chroni bowiem ich pracowników w razie problemów prawnych związanych z
uczestnictwem w ruchu drogowym i to także za granicą. - Na rynku UOP oferowane są
ubezpieczenia, które swoim zasięgiem terytorialnym mogą obejmować całą Europę. Nie ma też
problemu, aby ubezpieczyć obcokrajowca pracującego w Polsce. Szczególnie dla tej, coraz
liczniejszej grupy pracowników, ubezpieczenie ochrony prawnej może być bardzo przydatne.
Zdarza się bowiem, że ze względu na nieznajomość polskiego prawa mogą łatwo narazić się na
problemy. Klasycznym przykładem są kłopoty związane najmem mieszkania czy wykroczenia
drogowe - wskazuje Robert Szywalski z D.A.S.
Ubezpieczenia ochrony prawnej, jako nowy rodzaj benefitu pracowniczego, to ciekawy pomysł
dla każdej branży, a szczególnie dla tych, w których pracodawcy mają problemy ze znalezieniem
pracowników na każdym szczeblu, na przykład w zakładach produkcyjnych czy też w firmach,
które potrzebują wysoce wykwalifikowanych specjalistów, jak choćby w sektorze IT.
Doświadczeni eksperci są na tym rynku bardzo poszukiwani i pracodawcy prześcigają się w
oferowanych im zachętach, w tym pozapłacowych benefitach. „Prawniczy assistance” może
więc pomóc przedsiębiorcy wyróżnić jego ofertę rekrutacyjną na tle konkurencji.
Niekwestionowana potrzeba

Do zaoferowania pracownikom benefitu w postaci ubezpieczenia ochrony prawnej
pracodawców może zachęcić także wyjątkowo atrakcyjna oferta polis dostępnych w ramach
umów grupowych. - Im więcej osób zostanie objęte polisą, tym korzystniejsza dla pracodawcy
może być umowa ubezpieczeniowa. Przykładowo, w D.A.S. w zależności od jej zakresu jesteśmy
w stanie zaproponować polisę za cenę od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie za pracownika
przy umowach dla firm zatrudniających powyżej 1 tys. osób. Możliwości konstrukcji produktu i
dopasowania go do specyfiki przedsiębiorstwa czy potrzeb pracowników jest bardzo wiele –
mówi Robert Szywalski i zwraca uwagę, że ubezpieczenie ochrony prawnej jest jednym z
najbardziej użytecznych rodzajów benefitów pracowniczych. ‒ Benefity mają ułatwiać
pracownikom życie, być realnym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu. Im bardziej są
praktyczne, tym pracownicy chętniej z nich korzystają i bardziej je doceniają – podsumowuje
ekspert D.A.S.
--D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące
wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej. Wśród produktów Towarzystwa znajdują się: Ubezpieczenie Ochrony
Prawnej Życia Prywatnego, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Firmy lub Wolnego Zawodu oraz Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej Pojazdu. W 2016 r. Towarzystwo obsługiwało niespełna 83% wszystkich zdarzeń objętych
ubezpieczeniem, jednocześnie wypłacając niemal 49% wszystkich odszkodowań i świadczeń z zakresu ubezpieczeń
ochrony prawnej na polskim rynku.
Marka D.A.S. powstała w 1928 r. w Niemczech. Obecnie działają pod nią spółki, które ubezpieczają 9 mln klientów,
w 16 krajach Europy oraz w Kanadzie. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. jest także częścią
europejskiej grupy ubezpieczeniowej ERGO Versicherung AG, należącej do największego światowego
reasekuratora Münich Re.
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