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Ubezpieczenie ochrony prawnej –  
konstrukcja produktu i likwidacja szkód 
w praktyce ubezpieczeniowej

Przedmiotem artykułu są rozważania na temat ubezpieczeń ochrony prawnej, w szczególności doty-
czące konstrukcji produktu oraz procesu likwidacji szkód. Autor opisuje kluczowe cechy ubezpiecze-
nia, a także wskazuje na wybrane problemy, związane z rozpatrywaniem roszczeń kierowanych przez 
ubezpieczonych wobec ubezpieczycieli. 
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Wprowadzenie

Ubezpieczenia ochrony prawnej zostały wydzielone jako grupa 17 załącznika nr II do ustawy z dnia 
11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej1. Są one obecne na pol-
skim rynku od nieco ponad dekady, co jest relatywnie krótkim okresem. Z tego względu nadal ni-
ska jest świadomość klientów dotycząca, po pierwsze – samego istnienia tego typu produktów, 
a po drugie – zasad ich funkcjonowania oraz korzyści, które oferują.

W niniejszym artykule autor skupia się na zdefiniowaniu kluczowych cech ubezpieczenia ochro-
ny prawnej oraz przedstawia przebieg procesu likwidacji szkód z praktycznego punktu widzenia. 
Z uwagi na ograniczone ramy publikacji, niektóre zagadnienia zostaną jedynie zasygnalizowane. 
Opracowania – zarówno doktrynalne, jak i praktyczne – są bowiem ciągle nieliczne, a wiele kwe-
stii wymaga bardziej pogłębionej analizy.

Pojawiające się w artykule pojęcie problemu prawnego należy rozumieć nie w jego ściśle prawnym zna-
czeniu, ale jako termin obejmujący wszelkie rodzaje spraw, które mogą zostać ubezpieczycielowi zgłoszone 
przez ubezpieczonego jako roszczenie o spełnienie świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. 2015, poz. 1844.
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Legal protection insurance – product design and claims assessment 
in insurance practice

The article is a reflection on the legal protection insurance in particular with regard to product design 
and the process of claims assessment. Author describes the key features of the insurance, and points 
to some problems associated with the processing of claims directed by policyholders against insurers.
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