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Pomoc Prawna 
Składka ubezpieczeniowa 2,90 zł/mc 

 
Przedmiot ubezpieczenia 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia Telefonicznej 
Pomocy Prawnej w ramach życia prywatnego i zawodowego Ubezpieczonego. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje problemy prawne, które są rozpoznawane według prawa 
polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zaistniały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Zakres ubezpieczenia 

1. Ubezpieczeniem objęta jest Telefoniczna Pomoc Prawna w zakresie: 

1) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, 

2) obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich, 

3) prawa pracy pracownika, 

4) prawa ubezpieczeń społecznych pracownika, 

5) prawa dyscyplinarnego, 

6) obrony i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, 

7) prawa konsumenckiego, 

8) prawa rodzinnego, 

9) prawa spadkowego, 

10) prawa karnego i wykroczeń. 

2. Informację prawną rozumianą, jako:  

a) informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochronie swoich 

praw, 

b) przesyłanie wzorów pism prawnych lub umów należących do powszechnego obrotu, 

c) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych, 

d) przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych, 

e) udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prokuraturach, urzędach, kancelariach, 

notariuszach, adwokatach, radcach prawnych; 

1) Konsultację prawną i poradę prawną; 

2) Opinię prawną; 

3) sporządzenie Imiennego dokumentu prawnego. 

 
3. Telefoniczna Pomoc Prawna udzielana jest Ubezpieczonemu przy zastosowaniu poniższych form 

przekazu: 
telefonicznie, na wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu,  
pocztą elektroniczną, na wskazany przez Ubezpieczonego adres e-mail. 
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Limit świadczeń 
 

W ramach ubezpieczenia Telefonicznej Pomocy Prawnej, Ubezpieczonemu przysługują następujące 

limity świadczeń w okresie trwania ubezpieczenia: 

 Ubezpieczony ma prawo do korzystania z Informacji prawnej bez ograniczeń, 

 Ubezpieczony ma prawo do korzystania z Konsultacji prawnej i porady prawnej bez 

ograniczeń, 

 Ubezpieczony ma prawo do korzystania z Opinii prawnej oraz Imiennych dokumentów 

prawnych nie więcej niż 4 razy w okresie 12 miesięcy.  

 

Sposób postępowania w razie konieczności skorzystania z pomocy prawnej 
 

W celu uzyskania Pomocy Prawnej można kontaktować się: 

 telefonicznie, pod numer telefonu (22) 647-56-20, czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 

od 9.00 do 21.00,  

 pocztą elektroniczną, na adres e-mail fgz@asystaprawnika.pl czynny 7 dni w 

tygodniu, 24 godziny na dobę.  
 
Przykłady pytań dotyczących Pomocy Prawnej;  
 

1. Otrzymałem mandat, nie zgadzam się z nim, czy mogę uzyskać pomoc w takiej 
sytuacji? 
Tak. Możemy zaproponować wniesienie wniosku o uchylenie mandatu. Lepiej 
byłoby gdyby kierowca skontaktował się z Asystą Prawną przed przyjęciem 
mandatu, gdyż daje nam to szersze możliwości.  

 
2. Będę rozwodził się, doradzicie mi w tej sytuacji, może napiszecie pozew 

rozwodowy? 
Tak. Pomożemy napisać pozew rozwodowy spełniający wymogi formalne pisma 
procesowego oraz doradzimy. 

 
3. Mam problem z pracodawcą czy pomożecie mi go rozwiązać? 

Tak. Prosimy o kontakt z Asystą Prawną w celu omówienia konkretnej sytuacji a my 

postaramy udzielić się wyczerpującej i zadawalającej odpowiedzi. Być może 

konieczne będzie również pismo procesowe.  

 

4. Zmarł mi rodzic, i nie wiem jak zająć się spadkiem czy mogę liczyć na pomoc? 
Tak. Przedstawimy procedurę o stwierdzenie nabycia spadku, zasady dziedziczenia, 
omówimy jak wygląda proces przyjęcia i odrzucenia spadku. 

 
5. Mam problem z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia, czy pomożecie mi je 

uzyskać? 
Tak. Prawnik dokona analizy warunków ubezpieczenia dotyczących wypłaty 

odszkodowania i zdecydujemy o formie pomocy prawnej.  
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