
Jakie są ograniczenia 
ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzial-
ności w zakresie ubezpieczenia Pomocy 
Prawnej w odniesieniu do kosztów 
wynagrodzenia pełnomocnika w 
postępowaniach prawnych:

dotyczących spraw regulowanych 
przepisami Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego oraz  przepisami Księgi 
czwartej Kodeksu cywilnego (Spadki);

w których pozwanym lub powodem 
byłby ubezpieczyciel lub PGNiG OD;

z powództwa ubezpieczonego 
przeciwko innemu ubezpieczonemu 
objętemu ochroną na podstawie tej 
samej umowy ubezpieczenia lub 
przeciwko osobie mu najbliższej  nie 
będącej ubezpieczonym oraz w 
postępowaniach prawnych z 
powództwa osoby najbliższej nie 
będącej ubezpieczonym przeciwko 
ubezpieczonemu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowie-
dzialności w odniesieniu do ubezpie-
czenia Porad Prawnych:

w zakresie sporów ubezpieczonego z 
ubezpieczycielem, PGNiG OD lub 
Centrum Pomocy Prawnej.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej 
- Doradca Prawny dla Ciebie
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Produkt:   Doradca Prawny dla Ciebie

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane 
są w polisie i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  Ochrony Prawnej – Doradca Prawny dla Ciebie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Doradca Prawny dla Ciebie jest ubezpieczeniem ochrony prawnej (Dział II, grupa 17 załącznika 
do ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem 
ubezpieczenia?

pokrycie kosztów wynagrodzenia 
pełnomocnika; 

zorganizowanie oraz pokrycie kosztów 
porad prawnych. 

Wysokość sum ubezpieczenia 
oraz limity świadczeń określone zostały 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje 
ubezpieczenie?

ochrony prawnych interesów 
ubezpieczonego związanych z 
prowadzeniem przez niego działalno-
ści gospodarczej;

innych kosztów niż wynagrodzenie 
pełnomocnika

kosztów wynagrodzenia pełnomocni-
ka w postępowaniach innych niż 
toczące się przed polskimi sądami 
powszechnymi, polskimi sądami 
administracyjnymi, polskim Sądem 
Najwyższym i polskimi organami 
administracji publiczne







Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje w Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczenie Pomocy Prawnej 
obejmuje koszty wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniach prowadzonych przed 
polskimi sądami powszechnymi, polskimi sądami administracyjnymi, polskim Sądem 
Najwyższym i polskimi organami administracji publicznej. Porady Prawne udzielane są 
wyłącznie w oparciu o prawo polskie.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
- przekazanie ubezpieczycielowi kopii wyroku, decyzji, ugody lub innego dokumentu 
  potwierdzającego zakończenie postępowania prawnego w terminie 7 dni od dnia 
  otrzymania tego dokumentu - w przypadku spełnienia przez ubezpieczyciela świadczenia 
  z ubezpieczenia Pomocy Prawnej.
- informowanie ubezpieczyciela o zmianie danych osobowych wskazanych w polisie

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę można opłacać: jednorazowo lub w  12 ratach. Terminy płatności wskazane są w 
polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona  ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w polisie, a kończy się 

odpowiednio:
    1) z upływem okresu na jaki umowa została zawarta lub automatycznie przedłużona, w 

przypadku złożenia oświadczenia o niewyrażeniu zgody na automatyczne przedłużenie 
umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia  lub wycofania uprzednio 
wyrażonej zgody;

    2) z chwilą śmierci ubezpieczonego;
    3) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia; 
    4) w przypadku niezapłacenia kolejnej raty składki - z upływem 7 dni od dnia, w którym 

ubezpieczający otrzyma wezwanie do zapłaty kolejnej raty składki wysłane po upływie 
terminu jej płatności, jeśli w tym wezwaniu ubezpieczający został poinformowany, że brak 
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania spowoduje wygaśnięcie 
ochrony ubezpieczeniowej;

    5) z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia  – w przypadku złożenia przez 
ubezpieczającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Od umowy można odstąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Umowę można 
wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.




