UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

PRZEDSIĘBIORSTWO:
D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ S.A.

PRODUKT:
Ochrona prawna w życiu prywatnym

z siedzibą w Warszawie, Rzeczpospolita Polska (dalej D.A.S.)
Data wydania zezwolenia przez Ministra Finansów: 18 września 2000 r.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w innych dokumentach, w tym w szczególności w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej „Ochrona prawna w życiu prywatnym” (OPŻP/OPP/2019), dalej: OWU.

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE?
Ochrona prawna w życiu prywatnym to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe [wskazane w grupie 17 - Ubezpieczenie ochrony prawnej, Dział II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe
oraz ubezpieczenia majątkowe, wymienione w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, (Dz.U. z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.)]
mające na celu zapewnienie ochrony prawnej i reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych w przypadku wystąpienia wypadku
ubezpieczeniowego (problemu prawnego) związanego z prywatną sferą życia Ubezpieczonego.

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?
Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:

Ñ Wszelkich ryzyk pozostających poza Przedmiotem Ubezpieczenia (tj. sprawy, wynikające
z prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej, wykonywania wolnego

„Ochrona prawna pojazdu” przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów
Ubezpieczonego:
4 związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego.
„Ochrona prawna życia prywatnego” przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych
interesów Ubezpieczonego:
4 związanych z jego prywatną sferą życia,
a także:
4 wynikających ze stosunku pracy,
4 związanych z umowami zawieranymi przez Ubezpieczonego jako konsumenta,
4 wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku,
4 związanych z kierowaniem przez Ubezpieczonego pojazdem,
4 związanych z nieruchomością,
4 oraz wskazanych w wariancie „Ochrona prawna pojazdu”.
Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie ochrony prawnej i reprezentacji interesów prawnych
Ubezpieczonego poprzez pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych w przypadku
wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego (Wypadek ubezpieczeniowy - § 6 OWU)
Do kosztów, o których mowa powyżej zaliczamy m.in.:
4 Koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia.
4 Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego
w postępowaniu cywilnym, z tytułu obrony lub reprezentacji Ubezpieczonego
w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

zawodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności
rolniczej).

Ñ Odszkodowań, grzywien, kar, do których poniesienia zobowiązany jest Ubezpieczony.
Ñ Odszkodowań, które są należne Ubezpieczonemu od innych podmiotów z tytułu czynów
niedozwolonych lub naruszenia umów.

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ?

!

Wypadki ubezpieczeniowe spowodowane umyślnie.

!

Sprawy dotyczące roszczeń pomiędzy osobami ubezpieczonymi na podstawie tej
samej umowy ubezpieczenia.

!

Sprawy z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego.

Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje udzielenie świadczeń w przypadku m.in.
następujących spraw:
„Ochrona prawna pojazdu”:
4 Dochodzenie roszczeń za szkodę w pojeździe lub na osobie.
4 Obrona w sprawach karnych i o wykroczenia z tytułu przestępstw i wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
4 Dochodzenie roszczeń z tytułu umów dotyczących pojazdu, w tym umów ubezpieczenia
pojazdu.

!

Spory wynikające z umowy pożyczki lub kredytu.

!

Sprawy dotyczące wypadków ubezpieczeniowych powstałych po użyciu przez

„Ochrona prawna życia prywatnego” (oprócz problemów prawnych wymienionych w wariancie
Ochrona prawna pojazdu):
4 Obrona interesów prawnych w sądowych postępowaniach z zakresu prawa ubezpieczeń
społecznych.
4 Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami ze stosunku pracy, stosunku
służbowego lub innego stosunku prawnego, będącego podstawą zatrudnienia
i osobistego wykonywania pracy.
Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia finansowanie dostępu do następujących pozasądowych
usług prawnych:
4 Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej.
4 Sporządzanie opinii i analiz prawnych.
4 Analiza umów lub projektów umów.
4 Identyfikacja stanu prawnego.
4 Udostępnianie wzorów umów.

!

Obydwa warianty występują w wersji Standard (podstawowej) i Premium (rozszerzonej).
Limity świadczeń określa się w umowie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony poprzez włączenie klauzul dodatkowych.
PEŁNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W OWU.
Suma ubezpieczenia: 50.000 PLN – wersja Standard, 100.000 PLN – wersja Premium.
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela dla jednego
i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w rocznym okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczonego alkoholu, środka odurzającego lub podobnie działającego, jeżeli
stan ten miał wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego lub jest istotą
sporu, z którego wynika wypadek ubezpieczeniowy.
Spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Ubezpieczonego.

PEŁNY ZAKRES WYŁĄCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ W OWU

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
4 Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu oraz Mołdawii i w państwach leżących
w obrębie basenu Morza Śródziemnego.
W przypadku problemów prawnych dotyczących: (1) dochodzenia roszczeń z umów zawartych przez Ubezpieczonego, w tym z umów o świadczenie usług dotyczących
nieruchomości oraz roszczeń z umów ubezpieczenia, (2) dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności lub innych praw rzeczowych dotyczących nieruchomości,
(3) obrony interesów prawnych w sądowych postępowaniach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, (4) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ze stosunku
pracy, stosunku służbowego lub innego stosunku prawnego, będącego podstawą zatrudnienia i osobistego wykonywania pracy przez Ubezpieczonego, (5) obrony lub reprezentacji
interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, dotyczącym zobowiązań podatkowych, (6) dochodzenia roszczeń z umów dotyczących pojazdu,
w tym umów ubezpieczenia - ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej
Polskiej lub należą do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozasądowe usługi prawne (wymienione w części: „CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?”) obejmują wyłącznie problemy prawne podlegające prawu polskiemu.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?
- W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony powinien zgłosić je do D.A.S. w terminie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
- Ubezpieczony jest zobowiązany przedłożyć wszystkie posiadane dokumenty, informacje i inne dowody dotyczące wypadku ubezpieczeniowego.
- Ubezpieczony jest zobowiązany do uzgodnienia z D.A.S. czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie lub zwiększenie kosztów prawnych oraz do niepodejmowania
czynności, które przyczyniłyby się do ich nieuzasadnionego zwiększenia.
- Na wniosek D.A.S., Ubezpieczony jest zobowiązany do informowania D.A.S. o przebiegu i stanie sprawy sądowej na każdym jej etapie oraz przekazywania związanych ze sprawą
dokumentów.
- Przed wytoczeniem powództwa albo przed wniesieniem środka odwoławczego lub innego środka zaskarżenia od orzeczenia sądu lub innego organu, Ubezpieczony jest
zobowiązany uzyskać pisemną akceptację D.A.S. w przedmiocie odpowiedzialności D.A.S. w zakresie pokrywania kosztów prawnych w toku danej instancji.
- Ubezpieczony jest zobowiązany wspierać D.A.S. w dążeniu do uzyskania regresu ubezpieczeniowego (zwrotu zasądzonych kosztów prawnych).

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI?
Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, składka jest płatna jednorazowo za cały okres obowiązywania umowy. Płatność składki rocznej może zostać rozłożona na raty,
uzgodnione przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, w sposób określony w umowie ubezpieczenia lub innym dokumencie ubezpieczenia.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
Jeżeli strony nie postanowią inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 0000 dnia następującego po dniu zawarcia umowy i kończy się z chwilą rozwiązania
umowy ubezpieczenia wskutek jej wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub upływu terminu, na który została zawarta.
Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Szczegółowe informacje dotyczące karencji znajdują się w §15 OWU.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Jeżeli umowę zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy działa jako
przedsiębiorca w terminie 7 dni, od daty zawarcie umowy.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia zostało ubezpieczone więcej niż jedno ryzyko ubezpieczeniowe, prawo do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy ogranicza się
wyłącznie do ryzyka ubezpieczeniowego, w związku z którym powstało prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia. Umowa ubezpieczenia obowiązuje w takim przypadku bez zmian
w zakresie pozostałych ryzyk ubezpieczeniowych. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się w przypadku zawarcia umowy na więcej niż jeden wariant ubezpieczenia.
W przypadku zawarcia umowy 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
konsumentowi 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.

