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Polacy a prawo…
➢

➢

➢

➢

Czy w ostatnich latach korzystali państwo z usług prawnika?
➢ Nie - 86%
➢ Tak - 14%
Czym się państwo kierowali przy wyborze prawnika:
➢ Opinią znajomych - 41%
➢ Radą kogoś z rodziny - 27%
➢ Własnym rozeznaniem - 21%
Dlaczego w ostatnich 5 latach nie korzystali państwo z usług prawnika?
➢ Nie było takiej potrzeby - 99%
➢ Nie było mnie finansowo stać - 1%
➢ Miałem taka potrzebę, ale sam sobie poradziłem - 0%
Gdyby mieli państwo podpisać jakąś umowę, to do kogo w pierwszym rzędzie
zwrócilibyście się o radę?
➢ Do kogoś z rodziny - 42%
➢ Do znajomych/przyjaciół - 20%
➢ Do prawnika - 19%
➢ Do nikogo, sam bym sobie poradził - 10%
➢ Szukałbym informacji w Internecie - 6%
Źródło: Biała Księga przygotowana na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych przez OBOP

Jak rozwiązać problem prawny..?

➢ „Po znajomości”
➢ Usługi „pro bono”

➢ Kancelarie odszkodowawcze
➢ „Odpuszczam”
➢ Idę do prawnika i płacę

➢ Mec. Google

Postępowanie cywilne – przykład kosztów

wartość
przedmiotu
sporu

wynik procesu

I instancja

II instancja

wygrana

12 400 zł

19 200 zł

przegrana

19 600 zł

25 300 zł

50 000 zł

Ewentualne koszty dodatkowe:
Koszty egzekucji (już przy wartości przedmiotu sporu 2 000 zł ten sięga 500 zł),
Koszty stawiennictwa świadków i stron utracona dniówka świadków i stron,
Opłaty kancelaryjne, tłumaczenia, czynności komornicze, inne.

Jak długo trwa postępowanie sądowe..?

Średni czas trwania postępowania w Sądzie Rejonowym w I instancji:

w sprawie cywilnej (w miesiącach):

9,8

w sprawie karnej (w miesiącach):

5,5

Sprawność postępowań sądowych w I półroczu 2015, Informator statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna//opracowania-jednoroczne/rok-2015/download,2975,12.html, dostęp w dniu 25-01-2017

Ochrona prawna – definicja ustawowa

Art. 27 Ustawy dnia 11 września 2016 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
przez ubezpieczenie ochrony prawnej należy rozumieć taką umowę ubezpieczenia, w której zakład
ubezpieczeń zobowiązuje się w zamian za opłacenie składki ubezpieczeniowej do poniesienia
kosztów postępowania sądowego oraz wykonania innych usług związanych bezpośrednio z
ochroną ubezpieczeniową, w szczególności w celu:
I.

zapewnienia odszkodowania z tytułu poniesionej przez ubezpieczonego straty, szkody lub
uszkodzenia ciała przez ugodę pozasądową lub w postępowaniu cywilnym lub karnym,

II.

obrony w postępowaniu karnym lub reprezentowania ubezpieczonego w postępowaniu
cywilnym, karnym, administracyjnym lub innym postępowaniu lub w związku z roszczeniem
zgłoszonym wobec tej osoby.

Prawo do swobodnego wyboru radcy prawnego lub adwokata.

Odrębność i niezależność likwidacji szkód.

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej

➢

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej nie jest

konkretna rzecz, tylko (tak jak w ubezpieczeniach OC) interes majątkowy.
Przedmiot ubezpieczenia jest zatem niematerialny.
➢

Ubezpieczyciel nie prowadzi sporów prawnych Ubezpieczonego. Czyni to
profesjonalista – Adwokat lub Radca Prawny.

➢

Ubezpieczyciel rekompensuje jedynie koszty

rozwiązywania problemów

prawnych.
➢

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia OP są jedynie takie koszty
oraz takie problemy prawne, które zostały objęte zakresem ubezpieczenia.

➢

Ubezpieczony może skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, jeżeli wypadek

ubezpieczeniowy zaszedł w okresie ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej

Główne czynniki wyznaczające zakres ochrony w OP:

1.zakres spraw, których dotyczy ochrona
2.zakres podmiotowy ubezpieczenia (komu przysługuje ochrona?)
3.zakres rekompensowanych kosztów
4.suma ubezpieczenia (małe znaczenie praktyczne)

5.zakres wyłączeń ochrony
Ochrona przysługuje jednak tylko wtedy gdy:

1.istnieje szansa korzystnego załatwienia sprawy
2.koszty nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu
3.wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w okresie ubezpieczenia

Możliwe świadczenia realizowane w ramach ochrony
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Rynek ubezpieczeń ochrony prawnej w Europie

Ochrona prawna w Europie od ponad 100 lat; 1905 Francja; 1910 Norwegia.

Wartość rynku ubezpieczeń OP – 79 mld euro w tym:
• Niemcy 3,329 mld Euro;
• Francja 910 mln Euro;
• Holandia 800 mln Euro;
• Wielka Brytania 826 mln Euro.

Odsetek posiadaczy ubezpieczenia OP:
90% mieszkańców Szwecji oraz 80% mieszkańców Niemiec.

Średnia szkodowość 60%

Rynek polski zgodnie z danymi KNF

Ochrona – rynek polski

20 polskich zakładów ubezpieczeń ma zezwolenie na grupę 17

20 ubezpieczycieli ma w ofercie jakiekolwiek
ubezpieczenie szeroko rozumianej OP

Na rynku funkcjonuje ponad 60 OWU
i nieznana liczba umów generalnych.

Korzyści dla pośrednika oferującego OP

✓ Innowacyjny produkt o realnej ochronie.

✓ Większe bezpieczeństwo finansowe klienta np.
✓ ochrona prawna a nawet asysta prawna dla floty może obniżyć faktyczną
szkodowość (częstość szkód),

✓ pomoc w sprawach z prawa pracy to dbałość o dochody klienta a co za tym idzie
płatność składki np. ubezpieczeń na życie.

✓ Uproduktowienie klienta
✓ większy dochód
✓ wzrost lojalności

Przykłady produktów

Asysta prawna przy
OC PPM lub mieszkaniu

Ochrona prawna przedsiębiorcy
przy pakiecie MiŚ.

Samodzielna polisa
OP rodziny lub firmy

Ochrona Prawna połączona
w ofercie z OC zawodowym

Ochrona Prawna lub Asysta Prawna
do flot

Zamiast podsumowania…

Sami Swoi, reż. Sylwester Chęciński, 1967
zdjęcie: http://www.filmweb.pl/Sami.Swoi/photos/64242, dostęp w dniu 23-04-2017

Dziękuję za uwagę

