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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM
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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 „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym” (BUFU/OPŻP/2018), dalej: OWUG

Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym 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 2018 r., poz. 999 
z późn. zm.)] mające na celu zapewnienie ochrony prawnej w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego (problemu prawnego) związanego z prywatną sferą życia 
Ubezpieczonego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest sfi nansowanie kosztów pozasądowej ochrony prawnych 

interesów Ubezpieczonego, związanych z prywatną sferą życia Ubezpieczonego 

w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego (Wypadek ubezpieczeniowy - § 5 OWUG). 

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.

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

ubezpieczeniowego w przypadku następujących problemów prawnych:

4 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu lub osobie 

 wyrządzonej czynem niedozwolonym.

4 Dochodzenie roszczeń z tytułu umów zawartych przez Ubezpieczonego, w tym 

 z umów o świadczenie usług dotyczących nieruchomości.

4 Dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia.

4 Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności lub innych praw rzeczowych 

 dotyczących nieruchomości, w tym z tytułu zakłócania korzystania z nieruchomości 

 wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich.

4 Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami ze stosunku pracy, stosunku 

 służbowego lub innego stosunku prawnego, będącego podstawą zatrudnienia 

 i osobistego wykonywania pracy.

4 Obrona w sprawach karnych lub w sprawach o wykroczenia, jeżeli zarzucane jest

 popełnienie nieumyślnego przestępstwa/wykroczenia lub  przestępstwo/wykroczenie 

 zostało popełnione nieumyślnie.

4 Obrona interesów prawnych w sądowych postępowaniach z zakresu prawa ubezpieczeń

 społecznych.

4 Obrona przed roszczeniami z tytułu szkody na osobie lub mieniu wyrządzonej 

 czynem niedozwolonym.

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

ubezpieczenia.

PEŁNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZNAJDUJĘ SIĘ W OWUG.

Suma ubezpieczenia: Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest limitem 

ilościowym 12 świadczeń w okresie ubezpieczenia, przy czym w zakresie pokrycia 

kosztów opinii i analiz prawnych, odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest 

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 dotyczące pojazdu.

 Wypadki ubezpieczeniowe spowodowane umyślnie.

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

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

 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 fi nansowymi, inwestycyjnymi lub spekulacyjnymi, w tym spory 
 wynikające z umów o prowadzenie rachunków maklerskich, inwestycyjnych, a także
 spory dotyczące ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 

PEŁNY ZAKRES OGRANICZEŃ ZNAJDUJE SIĘ W OWU.



- W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony powinien niezwłocznie zgłosić je do D.A.S.

-  Mimo zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego do D.A.S., Ubezpieczony zobowiązany jest wypełniać obowiązki, jakie ma wobec innych podmiotów lub organów: sądów, 
 Prokuratury, Policji, urzędów publicznych lub podmiotów, z którymi Ubezpieczony zawarł umowę będącą przedmiotem sporu.

-  Mimo zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego do D.A.S., Ubezpieczony zobowiązany jest podejmować czynności niezbędne do zachowania możliwości dalszego dochodzenia 
 roszczeń lub obrony przed sądem, w szczególności: zgłaszania roszczeń, zawiadamiania sprzedawcy o wadzie, wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego, 
 zgłaszania zarzutów, wniosków dowodowych, wniesienia sprzeciwu, zażalenia, apelacji lub innego środka odwoławczego albo środka zaskarżenia.

Zobowiązanym do płatności składki, w zależności od uzgodnień przy przystępowaniu do ubezpieczenia, jest Ubezpieczający BUFU DAMO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach 

lub Ubezpieczony. Składka płatna jest co miesiąc. Zobowiązanym do przekazania składki na rzecz D.A.S. jest Ubezpieczający w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku 

od D.A.S. Jeżeli to Ubezpieczony opłaca składkę wszelkie kwestie dotyczące płatności ustalane są z Ubezpieczającym.

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. 


