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PRODUKT:

UBEZPIECZENIE GRUPOWE OCHRONY PRAWNEJ 
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

OCHRONA PRAWNA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w innych dokumentach, w tym w szczególności w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Grupowego „Ochrona Prawna działalności gospodarczej” (IEXPERT/OPF/2020), dalej: OWUG.

Ochrona Prawna to 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 oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
(problemu prawnego) związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie ochrony prawnej i reprezentacji interesów prawnych
Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych w przypadku wystąpienia 
wypadku ubezpieczeniowego (Wypadek ubezpieczeniowy - § 6 OWUG).  
Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:  
Wariant I „Doradztwo Prawne” – przedmiotem ubezpieczenia jest sfinansowanie kosztów 
pozasądowej ochrony prawnych interesów Osoby Ubezpieczonej, które związane są 
z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
Wariant II „Etap Sądowy” – przedmiot ubezpieczenia obejmuje problemy prawne z zakresu
Wariantu I „Doradztwo Prawne” oraz dodatkowo obejmuje sfinansowanie kosztów sądowej 
ochrony prawnych interesów Osoby Ubezpieczonej, które związane są z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
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, w postępowaniu administracyjnym, z tytułu obrony lub 
 reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie
 oraz reprezentacji Ubezpieczonego, jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego 
 w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie.
4 Koszty postępowania przed Sądem Najwyższym.
4 Opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego
 w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej.
4 Koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem 
 Administracyjnym.
4 Koszty procesu zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu 
 Państwa.
4 Koszty postępowania egzekucyjnego.
4 Koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzenie 
 wykonalności wyroku sądu polubownego.
4 Koszty wyceny wartości szkody doznanej przez Ubezpieczonego wykonanej przez 
 rzeczoznawcę majątkowego. 
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 i projektów umów.
4 Identyfikacja stanu prawnego.
4 Udostępnienie wzorów umów. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela D.A.S. obejmuje m.in. udzielenie świadczenia ubezpieczenio-
wego w przypadku następujących problemów prawnych: 
WARIANT I „Doradztwo Prawne”: 
4 zdarzenia, problemy prawne, jeżeli powstały w związku z prowadzeniem działalności
 gospodarczej poprzez zorganizowanie i sfinansowanie kosztów pozasądowych usług 
 prawnych. 
WARIANT II „Etap Sądowy” (OPRÓCZ PROBLEMÓW PRAWNYCH WYMIENIONYCH W WARIANCIE I):
4 Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu
 szkody na osobie lub  mieniu, wyrządzonej czynem niedozwolonym.
4 Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy od pracowników Ubezpieczonego, w tym 
 roszczeń z umów o zakazie konkurencji lub innych umów zawieranych z  pracownikami 
 Ubezpieczonego w związku z zatrudnieniem i świadczeniem pracy na rzecz Ubezpieczonego.
4 Obrona interesów prawnych Ubezpieczonego przed roszczeniami ze stosunku pracy.
4 Obrona w sprawach karnych, jeżeli zarzucane jest popełnienie nieumyślnego przestępstwa
 lub przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie.
4 Obrona w sprawach o wykroczenie, jeżeli zarzucane jest popełnienie nieumyślnego 
 wykroczenia lub wykroczenie zostało popełnione nieumyślnie.
4 Obrona lub reprezentacja interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu 
 administracyjnym lub sądowoadministracyjnym w sporach związanych z naruszeniem 
 przepisów regulujących wymogi wykonywania działalności gospodarczej lub wolnego
 zawodu, zagrożonych sankcją nałożenia na Ubezpieczonego kary pieniężnej, opłaty
 karnej lub zastosowania innej sankcji publicznoprawnej za naruszenie przepisów prawa. 
Limity świadczeń określa się w OWUG. 
Pełny zakres odpowiedzialności znajduje się w OWUG. 
Suma ubezpieczenia: 500 PLN – wariant I, 35 000 PLN – wariant II na jedno i wszystkie
zdarzenia zaistniałe w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, określana w deklaracji 
przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę 
odpowiedzialności D.A.S. dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w rocznym 
okresie ubezpieczenia. Jeżeli kilka wypadków ubezpieczeniowych pozostaje ze sobą 
w związku przyczynowo – skutkowym, wówczas suma ubezpieczenia jest wspólna dla 
wszystkich tych wypadków ubezpieczeniowych.

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.

! Wypadki ubezpieczeniowe dotyczące życia prywatnego Ubezpieczonego, które nie wynikają 
 z prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej, wykonywania wolnego 
 zawodu lub prowadzenia działalności rolnej.

! Wypadki ubezpieczeniowe spowodowane umyślnie.

! Przestępstwa lub wykroczenia lub inne wypadki ubezpieczeniowe związane z  naruszeniem
 przepisów celnych, w tym sprawy dotyczące przemytu nielegalnych imigrantów, 
 przestępstwa lub wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom
 obrotu towarami i usługami z zagranicą,

! Sprawy związane ze zbiorowym prawem pracy, wynikające z przepisów o szczególnych 
 zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
 pracowników, sporami zbiorowymi, układami lub porozumieniami zbiorowymi.

! Sprawy dotyczące interesów prawnych Ubezpieczonego jako właściciela, posiadacza 
 lub  kierowcy pojazdów mechanicznych.

! Sprawy związane z upadłością, układem lub postępowaniem naprawczym dotyczącym
 Ubezpieczonego.

! Sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczące wynalazków, 
 wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych 
 i  topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych.

PEŁNY ZAKRES WYŁĄCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ W OWUG.



CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?

- W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony powinien zgłosić je do D.A.S. oraz przedłożyć wszystkie posiadane dokumenty, informacje i inne dowody
 dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego w terminie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności D.A.S.

-  Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania, na wniosek D.A.S. dokumentów, informacji lub złożenia niezbędnych oświadczeń pomocnych do podjęcia 
 przez D.A.S. decyzji w przedmiocie odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz niezwłocznie poinformować D.A.S. o każdej okoliczności zaspokojenia jego roszczeń w całości 
 lub części.

-  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.

-  Ubezpieczony jest zobowiązany do uzgodnienia z D.A.S. wszelkich czynności, które mogą powodować powstanie kosztów wynikających z zaistniałych wypadków 
 ubezpieczeniowych.

-  Ubezpieczony jest zobowiązany do niepodejmowania czynności, które przyczyniłyby się do nadmiernego wzrostu wspominanych wyżej kosztów.

-  Ubezpieczony jest zobowiązany współpracować z D.A.S. w dążeniu do uzyskania regresu ubezpieczeniowego (zwrotu zasądzonych kosztów prawnych).

-   Ubezpieczony zobowiązany jest do niepowodowania utraty prawa D.A.S. do zwrotu poniesionych przez Ubezpieczyciela kosztów prawnych.

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI?

Zobowiązanym do przekazywania składki, w zależności od uzgodnień przy przystępowaniu do ubezpieczenia, jest Ubezpieczający INS PROJECT INVEST sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie albo Ubezpieczony. Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

Jeżeli strony nie postanowią inaczej ochrona ubezpieczeniowa (okres ubezpieczenia) trwa 1 rok, przy czym okres ubezpieczenia każdorazowo rozpoczyna się 1-go dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony przystąpił do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w ostatnim dniu miesiąca rocznego okresu 

ubezpieczenia. O ile strony nie postanowią inaczej okres ubezpieczenia nie przedłuża się automatycznie, a kontynuacja ubezpieczenia wymaga złożenia nowej deklaracji 

przystąpienia do ubezpieczenia.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?

Jeżeli umowę zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczony ma prawo odstąpienia od zwartej umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy działa jako 
przedsiębiorca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Każdy Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia poprzez złożenie D.A.S. oświadczenia o wystąpieniu z ubezpieczenia na koniec bieżącego okresu ubezpieczenia, 
za który została opłacona składka ubezpieczeniowa.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?

4 Rzeczpospolita Polska – ubezpieczenie obejmuje ochroną wypadki ubezpieczeniowe jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczpospolitej 
 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.


