
UBEZPIECZENIE GRUPOWE OCHRONY PRAWNEJ 
KIEROWCY
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

OCHRONA PRAWNA KIEROWCY

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 Kierowcy” (BUFU/OPK/2018), dalej: OWUG

Ochrona Prawna Kierowcy 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 2018 r., poz. 999 z późn. zm.)] mające na celu 
zapewnienie ochrony prawnej w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego (problemu prawnego) związanego z uczestnictwem Ubezpieczonego w  ruchu drogowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest sfi nansowanie kosztów pozasądowej oraz sądowej 

ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego, związanych z uczestnictwem Ubezpieczonego 

w ruchu drogowym.

Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego 

oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych w przypadku wystąpienia wypadku 

ubezpieczeniowego (Wypadek ubezpieczeniowy - § 6 OWUG). 

Do kosztów, o których mowa powyżej zaliczamy:

4 Koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia, 

 a także w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem 

 Administracyjnym.

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 postępowaniu 

 w sprawie o wykroczenie.

4 Koszty postępowania egzekucyjnego.

4 Koszty postępowania sądu polubownego.

4 Koszty wyceny wartości szkody doznanej przez Ubezpieczonego wykonanej przez 

 rzeczoznawcę majątkowego.

4 Koszty tłumaczenia dokumentów, niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych

 z wypadkiem ubezpieczeniowym.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela D.A.S. obejmuje m.in. udzielenie świadczenia 

ubezpieczeniowego w przypadku następujących problemów prawnych:

4 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie wyrządzonej 

 czynem niedozwolonym.

4 Dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia.

4 Obrona przed sądem w postępowaniach karnych oraz w sprawach o wykroczenia 

 z tytułu przestępstw/wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia fi nansowanie dostępu do następujących, pozasądowych 

usług prawnych:

4 Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej.

4 Sporządzanie opinii i analiz prawnych.

4 Informacje prawne dotyczące postępowań prawnie regulowanych oraz organów 

 ochrony prawnej i  prawników.

4 Pomoc w wyborze adwokata lub radcy prawnego do prowadzenia sprawy.

Limity świadczeń określa się w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i certyfi kacie.

PEŁNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W OWUG.

Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia wynosi 30 000 PLN. 

Suma Ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela 

dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. Jeżeli kilka wypadków 

ubezpieczeniowych pozostaje ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym, wówczas 

suma ubezpieczenia jest wspólna dla wszystkich tych wypadków ubezpieczeniowych.    

Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest limitem ilościowym w zakresie 

pokrycia kosztów opinii i analiz prawnych - do 2 świadczeń w okresie ubezpieczenia.

 Wszelkich ryzyk pozostających poza Przedmiotem Ubezpieczenia lub niewymienionych 

 w zakresie ubezpieczenia. 

 Odszkodowań, grzywien, kar, do których poniesienia zobowiązany jest Ubezpieczony.

 Odszkodowań, które są należne Ubezpieczonemu od innych podmiotów z tytułu czynów

 niedozwolonych lub naruszenia umów.

 Wypadki ubezpieczeniowe spowodowane umyślnie.

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

 Wypadki ubezpieczeniowe powstałe w związku z prowadzeniem pojazdu bez wymaganego 
 zezwolenia, dokumentów lub ważnych uprawnień do kierowania pojazdem, a także 
 spraw dotyczących prowadzenia pojazdu niesprawnego technicznie albo nieposiadającego 
 aktualnych badań technicznych lub który nie był dopuszczony do ruchu, jeżeli jest to
 istotą wypadku ubezpieczeniowego oraz spraw dotyczących naruszenia zakazu 
 zatrzymywania się lub wjazdu albo parkowania w sposób niezgodny z przepisami. 

 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.

 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody zaistniałej w pojeździe
 (m.in. sporów z OC sprawcy zdarzenia).

 Spory wynikające z umów dotyczących pojazdu, w tym umów ubezpieczenia.

PEŁNY ZAKRES OGRANICZEŃ ZNAJDUJE SIĘ W OWUG.



-  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony powinien niezwłocznie zgłosić je do D.A.S. oraz przedłożyć dokumenty, informacje i inne dowody dotyczące 
 zdarzenia ubezpieczeniowego.

-  Ubezpieczony jest zobowiązany do przekazania, na podstawie informacji uzyskanej od D.A.S., dokumentów pomocnych do podjęcia przez D.A.S. decyzji w przedmiocie 
 odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

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

Zobowiązanym do przekazywania składki, jest Ubezpieczający BUFU DAMO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach. Składka płatna jest co miesiąc w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania rachunku od D.A.S. 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa 1 rok, przy czym okres ubezpieczenia każdorazowo rozpoczyna się 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony 

przystąpił do ubezpieczenia, a kończy w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

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 z Ubezpieczonych 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.

4 Rzeczpospolita Polska.
 Wypadki ubezpieczeniowe objęte są ochroną ubezpieczeniową w przypadku ich wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegania prawu polskiemu. 

 W zakresie dostępu do pozasądowych usług prawnych (wskazanych w punkcie: CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?) - odpowiedzialność D.A.S. obejmuje wyłącznie 
 problemy podlegające prawu polskiemu.


