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Ubezpieczenie Ochrony Prawnej 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Concordia Polska TUW, zarejestrowane w Polsce  

Produkt: Ochrona Prawna  
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Ochrony Prawna (dalej „OWU”) doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na stronie 
www.concordiaubezpieczenia.pl. Ponadto warunki konkretnej Umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia 
(polisa).  
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Ochrona Prawna zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych – dział II, grupa 17 
zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 
✓ Ubezpieczenie ochrony prawnej, w ramach 

którego Ubezpieczyciel refunduje 
następujące niezbędne i celowe koszty 
poniesione przez Ubezpieczonego w celu 
ochrony jego interesów prawnych: 
✓ wynagrodzenie pełnomocnika 
✓ koszty sądowe 
✓ zwrot kosztów procesu poniesionych 

przez stronę przeciwną 
✓ koszty postępowania egzekucyjnego  
✓ koszty postępowania sądu polubownego 
✓ koszty postępowania administracyjnego  
✓ koszty kaucji w postępowaniu karnym 
✓ koszty notarialne 
✓ koszty podróży do sądu zagranicznego 
✓ koszty opinii rzeczoznawców w postę-

powaniu przedsądowym 
✓ Ubezpieczenie porady prawnej, w ramach 

którego Ubezpieczony posiada prawo do 
skorzystania z usług świadczonych przez 
Kancelarię Prawną w zakresie: 
✓ konsultacji prawnych a także opinii 

prawnych  
✓ przesyłania wzorów umów i wzorów pism 

należących do powszechnego obrotu 
✓ przesyłania tekstów aktów prawnych 
✓ udzielania informacji teleadresowych 

dotyczących kancelarii prawnych, 
kancelarii notarialnych, biur doradztwa 
podatkowego, sądów i prokuratur 

Ochrona ubezpieczeniowa może być udzielona 
w następujących wariantach 
✓ w wariancie OP Auto 

w sprawach związanych z posiadaniem 
i użytkowaniem pojazdu wskazanego 
w dokumencie ubezpieczenia oraz ze 
zdarzeniami w ruchu drogowym 

✓ w wariancie OP Rodzina 
w sprawach związanych z życiem prywatnym 
Ubezpieczonego 

✓ w wariancie OP Biznes 
w sprawach związanych z określoną 
w dokumencie ubezpieczenia działalnością 
gospodarczą 

✓ w wariancie OP Agro 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
M.in. następujących rodzajów spraw: 
 z umów poręczenia lub przejęcia długów 
 z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego 

lub spadkowego, chyba że wynika to wprost 
z zakresu ubezpieczenia 

 z zakresu prawa podatkowego, celnego lub 
dotyczącego innych opłat publicznopraw-
nych, a także prawa karnego skarbowego, 
chyba że wynika to wprost z zakresu 
ubezpieczenia 

 z zakresu prawa ochrony danych osobowych 
 z zakresu prawa handlowego, prawa spółek 

handlowych, umów agencyjnych, prawa 
funduszy inwestycyjnych, prawa obligacji, 
papierów wartościowych, prawa 
spółdzielczego 

 wynikających z umów o pracę lub innych 
stosunków prawnych dotyczących pełnienia 
funkcji członków ustawowych organów osób 
prawnych 

 z zakresu prawa patentowego, autorskiego, 
znaków towarowych, pozostałego prawa 
własności intelektualnej lub przemysłowej, 
prawa ochrony konkurencji (antymonopolo-
wego) lub prawa dotyczącego zasad 
konkurencji 

 z zakresu prawa budowlanego oraz spraw 
związanych z budową lub przebudową 
nieruchomości 

 roszczeń związanych z powstaniem szkody 
w rzeczach przewożonych w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej lub 
rolniczej 

 w związku z obroną przed roszczeniami 
odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu 
czynów niedozwolonych (jednak wyłączenie 
to nie dotyczy ubezpieczenia Porady Prawnej) 

   

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności 
w odniesieniu do: 
! spowodowania zdarzenia objętego 

ubezpieczeniem umyślnie i bezprawnie 
(jednak nie dotyczy to przestępstw 
komunikacyjnych i  wykroczeń) 

! kosztów powstałych w następstwie 

http://www.concordiaubezpieczenia.pl/
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w sprawach związanych z prowadzoną 
działalnością rolniczą 

✓ w wariancie OP Nieruchomości 
w sprawach związanych z posiadaniem przez 
Ubezpieczonego nieruchomości  

Suma ubezpieczenia/limit świadczeń: 

− odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje 
w granicach sumy ubezpieczenia, 
z uwzględnieniem limitów wskazanych w OWU 

− suma ubezpieczenia odnosi się do jednego 
zdarzenia 

− Porady Prawnej obowiązują limity świadczeń 
(usług), z których Ubezpieczony może 
skorzystać 

 

korzystania z usług osób nieuprawnionych do 
świadczenia pomocy prawnej lub wydawania 
opinii w danym zakresie 

! kosztów powstałych w następstwie 
korzystania z usług osób nieposiadających 
prawa do wykonywania zawodu adwokata 
bądź radcy prawnego 

Ponadto w ubezpieczeniu Ochrony Prawnej 
ochrona nie przysługuje jeśli prowadzenie sprawy 
jest niecelowe, tj.: 
! nie istnieje szansa korzystnego dla 

Ubezpieczonego załatwienia sprawy 
! obrona interesów prawnych Ubezpieczonego 

jest sprzeczna z dobrymi obyczajami 
! koszty obrony interesów prawnych Ubezpie-

czonego pozostają w rażącej dysproporcji 
do zamierzonego celu ich dochodzenia, 
w szczególności jeżeli przewyższają wartość 
dochodzonych roszczeń 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje szkody powstałe na terenie Polski, pozostałych krajów UE 

Liechtensteinu, Islandii, Norwegii i Szwajcarii  
✓ ubezpieczenie porady prawnej obejmuje zdarzenia zaistniałe na terenie Polski  

 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia: 
— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 

przed zawarciem Umowy. 
2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia: 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem 

Umowy. 
3) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 
— niezwłoczne poinformowanie Ubezpieczyciela o zaistnieniu i okolicznościach zdarzenia objętego 

ubezpieczeniem, przekazanie korespondencji dotyczącej tego zdarzenia, wskazanie lub przekazanie 
Ubezpieczycielowi dowodów oraz dokumentów związanych ze zdarzeniem; 

— uzyskanie pisemnej zgody Ubezpieczyciela na ustanowienie określonego pełnomocnika i współpraca z nim; 
— na żądanie Ubezpieczyciela poinformowanie go o stanie sprawy oraz w razie konieczności przedsięwzięcie 

niezbędnych kroków w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego. 
 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka może zostać opłacona gotówką 
u osoby zawierającej Umowę ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela bądź przelewem na rachunek 
Ubezpieczyciela. Sposób i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wskazany jest 
w dokumencie ubezpieczenia. W przypadku zawarcia pierwszej Umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa 
udzielana jest: 
— w odniesieniu do spraw związanych z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych oraz w zakresie 

obrony w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie – od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia; 
— w pozostałych sprawach – po upływie 3 miesięcznej karencji. 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia – 
z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak rozwiązać Umowę?). 

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek:  
— odstąpienia od Umowy przez Ubezpieczającego (termin odstąpienia od umowy to 30 dni od zawarcia 

Umowy, a w przypadku przedsiębiorcy – 7 dni); 
— wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w OWU bądź przepisami prawa; 
— wypłaty świadczenia, którego wysokość wyczerpie sumę ubezpieczenia. 

 


