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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w innych dokumentach, w tym w szczególności w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Grupowego Ochrony Prawnej „DAS BENEFIT PRAWNY”, dalej: OWUG.

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE?
Ochrona prawna DAS BENEFIT PRAWNY to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe [wskazane w grupie 17 – Ubezpieczenia 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 poprzez pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych w przypadku wystąpienia
wypadku ubezpieczeniowego (problemu prawnego) związanego z prywatną sferą życia Ubezpieczonego oraz z uczestnictwem w ruchu drogowym.

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?
Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach:
4

Wariant I - przedmiotem ubezpieczenia jest pozasądowa ochrona interesów prawnych
Ubezpieczonego związanych z jego prywatną sferą życia.

4

Wariant II - przedmiot ubezpieczenia obejmuje Wariant I oraz dodatkowo pozasądową
i sądową ochronę prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z uczestnictwem
w ruchu drogowym.

4

Ñ Wszelkich ryzyk pozostających poza Przedmiotem Ubezpieczenia lub niewymienionych
w zakresie ubezpieczenia.

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.

Wariant III - przedmiot ubezpieczenia obejmuje Wariant I oraz dodatkowo pozasądową
i sądową ochronę prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z jego prywatną
sferą życia.

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ?

Możliwe jest wskazanie łącznie Wariantu II oraz Wariantu III przy przystępowaniu
Ubezpieczonego do ubezpieczenia grupowego.
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 OWUG).
Do kosztów, o których mowa powyżej zaliczamy:
Wariant I:
4 Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej.
4 Porady i konsultacje prawne w kancelariach prawnych.
4 Sporządzanie opinii i analiz prawnych.
4 Przygotowanie umów z obsługą prawną.
4 Obsługa prawna dziedziczenia.
Wariant II oraz Wariant III (oprócz kosztów usług prawnych wymienionych w Wariancie I) m.in.:
4 Koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia.
4 Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym
Sądem Administracyjnym.
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 sprawie o wykroczenie, z tytułu
reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniu administracyjnym.
4 Koszty postępowania egzekucyjnego.
4 Koszty postępowania przed sądem polubownym.
4 Koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych
z wypadkiem ubezpieczeniowym.
4 Koszty wyceny wartości szkody doznanej przez Ubezpieczonego wykonanej przez
rzeczoznawcę majątkowego.
Limity świadczeń określa się w OWUG.
Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje m.in. udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego
w przypadku następujących spraw:
Wariant I:
4 Zdarzenia (problemy prawne), ze wszystkich dziedzin prawa, dotyczące prywatnej
sfery życia Ubezpieczonego.
Wariant II obejmuje problemy prawne objęte zakresem ubezpieczenia Wariantu I oraz m.in.:
4 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za doznaną szkodę na osobie, wyrządzoną
czynem niedozwolonym,
4 Obronę w sprawach karnych i o wykroczenia z tytułu przestępstw i wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli zarzucane jest popełnienie nieumyślnego
przestępstwa/wykroczenia lub przestępstwo/wykroczenie zostało popełnione
nieumyślnie,
4 Reprezentację Ubezpieczonego w sprawach związanych z zatrzymaniem prawa jazdy.
Wariant III obejmuje problemy prawne objęte zakresem ubezpieczenia Wariantu I oraz m.in.:
4 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie lub mieniu
wyrządzonej czynem niedozwolonym,
4 Dochodzenie roszczeń z tytułu umów zawartych przez Ubezpieczonego, w tym
z umów o świadczenie usług dotyczących nieruchomości,
4 Obronę w sprawach karnych i o wykroczenia, jeżeli zarzucane jest popełnienie
nieumyślnego przestępstwa/wykroczenia lub przestępstwo/wykroczenie zostało
popełnione nieumyślnie.
PEŁNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W OWUG.
Suma ubezpieczenia:
Wariant I - 5 000 PLN
Wariant II - 35 000 PLN
Wariant III - 35 000 PLN
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności D.A.S. dla jednego i wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych w rocznym okresie ubezpieczenia.

!

Wypadki ubezpieczeniowe związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego
działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności rolnej.

!

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej mające zastosowanie dla Wariantu II i Wariantu III:

!
!

Wypadki ubezpieczeniowe spowodowane umyślnie.

!
!

Sprawy z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego.

!

Sprawy wynikające z gier lub zakładów albo czynności, które nie mogą być przedmiotem
prawnie skutecznej umowy oraz każdego innego rodzaju zabezpieczeń wierzytelności.

!

Sprawy związane z zarządzaniem i obrotem papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi, inwestycyjnymi lub spekulacyjnymi, w tym spory
wynikające z umów o prowadzenie rachunków maklerskich, inwestycyjnych, a także
spory dotyczące ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

!
!

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Ubezpieczonego.

Wypadki ubezpieczeniowe związane z udziałem lub przygotowaniem do udziału
w zawodach motorowych lub akrobatycznych.

Sprawy dotyczące zarzutu popełnienia przestępstw lub wykroczeń, lub innych
wypadków ubezpieczeniowych związanych z faktycznym lub domniemanym
naruszeniem przepisów celnych, w tym sprawy dotyczące przemytu nielegalnych
imigrantów, przestępstw lub wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym
oraz zasadom obrotu towarami i usługami z zagranicą.

Roszczenia do poniesienia, których zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony.

PEŁNY ZAKRES OGRANICZEŃ ZNAJDUJE SIĘ W OWUG.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
4		

Wariant II i Wariant III – Unia Europejska oraz Watykan, Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein i Islandia.

4

Wariant III w zakresie dotyczącym odpowiedzialności kontraktowej oraz w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na nieruchomości, a także

		 innych roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności lub innych praw rzeczowych – problemy prawne objęte są ochroną ubezpieczeniową, jeżeli dotyczą zdarzenia
		 podlegającego prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należącego do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

4		

Wariant II i Wariant III w zakresie dotyczącym świadczeń: (1) porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej, (2) porady i konsultacje prawne w kancelariach prawnych,

		 (3) sporządzanie opinii i analiz prawnych, (4) przygotowanie umów z obsługą prawną, (5) obsługa prawna dziedziczenia oraz Wariant I – problemy prawne objęte są ochroną
		 ubezpieczeniową, jeżeli dotyczą zdarzenia podlegającego prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należącego do właściwości organów
		 administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

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 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 lub 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 współpracować z 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 za Ubezpieczonego może być płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia lub w ratach miesięcznych.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
Jeżeli nie postanowiono inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył deklarację
przystąpienia do umowy ubezpieczenia oraz została zapłacona składka w uzgodnionym terminie przekazywania składki, a Ubezpieczający zgłosił D.A.S. Ubezpieczonego
w wykazie osób ubezpieczonych.
Jeżeli strony nie postanowią inaczej ochrona ubezpieczeniowa (okres ubezpieczenia) trwa 1 rok i kończy się w następujących przypadkach:
1) z końcem miesiąca, w którym ustał stosunek prawny zatrudnienia pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, chyba że Ubezpieczony opłacił składkę za roczny okres
ubezpieczenia, wówczas ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem bieżącego rocznego okresu ubezpieczenia;
2) wskutek rozwiązania umowy ubezpieczenia poprzez jej wypowiedzenie albo odstąpienie od niej przez Ubezpieczającego lub D.A.S.;
3) z dniem upływu terminu na jaki umowa ubezpieczenia była zawarta;
4) z końcem miesiąca, w którym zostało złożone oświadczenie o wystąpieniu przez Ubezpieczonego (rezygnacja) z ochrony ubezpieczeniowej;
5) z chwilą śmierci Ubezpieczonego.
Jeżeli strony nie postanowią inaczej okres ubezpieczenia przedłuża się na rok kolejny, chyba, że Ubezpieczony złoży za pośrednictwem Ubezpieczającego odpowiednie pisemne
oświadczenie przeciwne najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego okresu ubezpieczenia.
Odpowiedzialność D.A.S. obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe od dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia, którym jest pierwszy dzień miesiąca następującego
po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył deklarację przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje dotyczące karencji znajdują się w § 14 OWUG.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Jeżeli umowę zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczony ma prawo odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy działa jako
przedsiębiorca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
W przypadku zawarcia umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczony 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. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostało wysłane przed upływem terminu.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia zostało ubezpieczone więcej niż jedno ryzyko, 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.

