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Przedmiot ubezpieczenia ochrony prawnej

Przedmiotem ubezpieczenia ochrony prawnej jest pokrycie
kosztów wynikających z ochroną interesów prawnych
ubezpieczonego oraz prewencji wystąpienia takich szkód.

Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej może być ochrona
interesów prawnych w przypadku, gdy inicjatywę podejmuje
ubezpieczony, jak i osoba trzecia.



Zakres ochrony ubezpieczeniowej - możliwości

• Prawo karne

• Prawo wykroczeniowe

• Prawo cywilne

• Prawo pracy

• Prawo regulacyjne (określonego zawodu)

• Prawo podatkowe

• Inne…



Standardowy katalog kosztów pokrywanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej

• Koszty pełnomocnika

• Koszty sądowe (wpis, opłaty, biegli)

• Koszty strony przeciwnej

• Koszty ekspertyz na etapie przedsądowym

• Koszty tłumaczeń

• Koszty organizacji pomocy prawnej



Triggery ubezpieczeniowe

• act commited

• loss occurance

• loss manifestation

• claims made



Indywidualizacja ubezpieczeń ochrony prawnej

Ubezpieczenia ochrony prawnej dedykowane m.in. dla:

a.) Posiadaczy pojazdów mechanicznych,

b.) Posiadaczy nieruchomości,

c.) Grup zawodowych

Indywidualnie negocjowane ubezpieczenia ochrony prawnej dla klientów
korporacyjnych.



Ramy prawne likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej

1. Brak odrębnej regulacji dotyczącej likwidacji szkód z ubezpieczenia ochrony prawnej*

2. Istotna rola praktyki zakładów ubezpieczeń

*  Brak możliwości likwidowania szkód ubezpieczeniowych z ubezpieczenia ochrony prawnej 
oraz innej grupy ubezpieczeń.



Praktyka zakładów ubezpieczeń

Konieczność szybkiego wydania 
„pierwszej” decyzji szkodowej

Długotrwałe aktywne działanie 
likwidatora w sprawie

Przedłużone utrzymywanie
rezerw szkodowych

Działanie wyspecjalizowanych 
likwidatorów 



Etapy likwidacji szkód

Weryfikacja triggera
ubezpieczeniowego

Weryfikacja szkody
(zakres ubezpieczenia)

Ustalenie wysokości kosztów

Wypłata świadczenia



Świadczenie ubezpieczyciela w ubezpieczeniu ochrony prawnej

Spełnienie świadczenia

Wypłata świadczenia pieniężnego
(Ochrona prawna sensu stricte)

Organizacja usług prawniczych
(Ochrona prawna sensu largo)



Perspektywy rozwoju – rynek status quo

• Rynek wart ok. 175 mln PLN (stan na 2015)

• Ponad 20 „istotnych” zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia 
ochrony prawnej

• Wysoki poziom standaryzacji warunków ubezpieczeń ochrony prawnej 



• Silniejsza adaptacja ubezpieczeń ochrony prawnej do warunków lokalnych

• Zwiększenie roli zakładu ubezpieczeń w organizacji pomocy prawnej

• Zróżnicowanie zakresów ubezpieczenia

• Zwiększenie poziomu penetracji rynku ubezpieczeniowego

• Rozwój ubezpieczeń korporacyjnych

Perspektywy rozwoju – szanse…



Pytania
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