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OP Polska OP Niemcy

Składka przypisana brutto 

z OP: 

175 mln PLN ( 2015 r.) 3.416,6 mln € (2015 r.)

TU:

20 50



www.intereuropeag.com
3

• 25,6 % Niemców posiada tzw. OP dla rodzin

• Prawie 50 % posiadaczy pojazdów mechanicznych posiada OP
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TOP 5 spraw w których Niemcy korzystają z polisy OP

• Spory w ramach umów (usługi telekomunikacyjne; sprzedaż)

• Prawo pracy

• Prawo najmu

• OC ppm

• Prawo deliktowe i odszkodowania
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Otoczenie prawne:

• przymus adwokacki (Landgericht, Oberlandesgericht / sąd

okręgowy, sąd apelacyjny) 

• Zwrot kosztów adwokackich w ramach odszkodowania

• “Organ der Rechtspflege” – organ opieki prawnej / wymiaru

sprawiedliwości



1. Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbringen die 

dafür erforderlichen Leistungen. Der Umfang unserer Leistungen ist im 

Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in diesen Versiche-

rungsbedingungen beschrieben.

2. Welchen Rechtsschutz haben Sie?

Sie haben folgenden Bereich (Vertragsform) versichert:

Privat-Rechtsschutz,

Rechtsschutz für Selbstständige oder Firmen,

Rechtsschutz für Vereine,

Rechtsschutz für Landwirte,

Berufs-Rechtsschutz,

Verkehrs-Rechtsschutz,

Fahrzeug-Rechtsschutz,

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz.



2.1 Wer/was ist versichert?

Aus rechtlichen Gründen weisen wir Sie auf Folgendes hin:

Versicherungsschutz haben Sie nur, soweit dem nicht die folgenden, auf

die Vertragsparteien direkt anwendbaren Maßnahmen, entgegenstehen:

Wirtschaftssanktionen,

Handelssanktionen,

Finanzsanktionen oder

Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 

Deutschland.

Die übrigen Bestimmungen unseres Vertrages sind davon nicht 

betroffen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw.

Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick 

auf

den Iran erlassen werden. Dem dürfen allerdings nicht europäische oder 

deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen



Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni Cię przez 12 miesięcy w 

następujących sytuacjach

“przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów 

niedozwolonych, np. gdy:

bezskutecznie domagasz się odszkodowania od zakładu 

ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku, (np. 

spór dotyczy wysokości szkody czy stopnia przyczynienia się 

ubezpieczonego),

w wyniku próby ominięcia dziecka, które wybiegło na drogę, Twój 

samochód wypadł z jezdni i uległ uszkodzeniu, a Ty nie wiesz od 

kogo, ani z jakiego tytułu dochodzić odszkodowania”



Do wysokości wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia … pokrywa,

w zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczenia, następujące

koszty:

1) wynagrodzenia zastępstwa procesowego świadczonego przez 

jednego

Pełnomocnika ustanowionego przez Ubezpieczonego. Do 

zagranicznych

podmiotów uprawnionych do świadczenia zastępstwa procesowego

stosuje się odpowiednio postanowienia OWU dotyczące 

Pełnomocników.

Aby koszty ustanowienia przez Ubezpieczonego adwokata albo radcy

prawnego były refundowane, dany adwokat albo radca prawny musi:

a) wykonywać zawód w miejscowości, w której ma siedzibę 

właściwy

dla rozpatrzenia danej sprawy sąd lub w miejscu siedziby bądź

zamieszkania Ubezpieczonego;

b) być uprawniony do występowania przed właściwym sądem.



I co z postępowaniem pozasądowym?

… postępowaniem polubowym?
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