
zapewnia dostęp do porady prawnej przez telefon (Asysta
Prawna), dzięki czemu problem prawny można rozwiązać
szybko i sprawnie, zanim dojdzie do sporu sądowego

minimalizuje ryzyko ponoszenia kosztów reprezentacji prawnej
w przypadku sporu sądowego (koszty adwokata lub radcy
prawnego, koszty sądowe, w tym wpis pokrywane są z polisy)

Ochrona Prawna 
się przydaje

Wypadek komunikacyjny 
 sprawa karna

Prawo Pracy
Bezpodstawne zwolnienie

Pan Stanisław Nowakowski potrącił
pieszego na przejściu; udzielił mu

niezbędnej pomocy na miejscu
zdarzenia, wezwał pomoc

medyczną.
 

Z uwagi na to, że Poszkodowany
przebywał po wypadku w szpitalu

ponad 7 dni, z urzędu została
wszczęta sprawa karna.

 

Dzięki ubezpieczeniu Ochrony
Prawnej Klient otrzymał promesę

pokrycia kosztów prawnika na
wszystkich etapach procesu.

 

Łączny koszt związany 
ze sporem: 7 300 zł

Pani Anna, pracująca w korporacji, będąca na urlopie
macierzyńskim planowała powrót do pracy.

Gdy pojawiła się biurze, dowiedziała się, że jej stanowisko
pracy zostało zlikwidowane, choć wcześniej zatrudniono 

osobę na jej miejsce. 
Z uwagi na zaistniałą sytuację, Pani Anna skierowała sprawę

do sądu, domagając się odszkodowania za bezpodstawne
zwolnienie. 

 

Koszt adwokata: 3.600 zł, 
porada prawna z zakresu prawa pracy: 600 zł. 

 

Po przegraniu procesu w I instancji, pracodawca zdecydował
się skierować sprawę do sądu II instancji, który utrzymał

korzystny dla naszej Klientki wyrok w mocy.
Bez polisy Ochrony Prawnej Pani Anna musiałaby ponieść

dodatkowe koszty adwokackie w wysokości 1.800 zł.
 

Pani Anna wywalczyła odszkodowanie w wysokości 36.000 zł,
całość otrzymała na swoje konto, a InterRisk sfinansował

koszty procesu.
 
 
 

Łączny koszt związany 
ze sporem: 6 000 zł

Pan Dawid zakupił przez Internet
profesjonalny, szybki komputer do

gier i grafiki; wartość sprzętu to
7.500 zł. Niestety, już po kilku

tygodniach użytkowania, sprzęt
okazał się wadliwy, przestał

funkcjonować prawidłowo. Pomimo
reklamacji złożonej u producenta, 
nie uzyskał zwrotu pieniędzy ani

naprawy sprzętu
 

Klient skorzystał z telefonicznej
porady prawnej w ramach Asysty
Prawnej, aby dowiedzieć się, jakie

przysługują mu prawa
 

Po wyczerpaniu drogi pozasądowej,
zdecydował się na wytoczenie

powództwa cywilnego

Łączny koszt związany 
ze sporem: 3 100 zł

Reklamacja
Umowa konsumencka 

Może się przydarzyć każdemu:

 Przedstawione obliczenia związane z wartością przedmiotu sporu wynikają z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie/radcowskie, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz przykładowych stawek usług
prawnych w woj. Mazowieckim. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/01/2022 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 27.01.2022 r., dostępnych na

stroniewww.interrisk.pl. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i

reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r. Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

O szczegóły zapytaj Agenta!



Ochrona Prawna 
się przydaje

 

Nasz Klient jest
Poszkodowanym w

zdarzeniu drogowym,
Ubezpieczyciel
sprawcy zaniżył

wypłatę świadczenia,
w ramach Asysty
Prawnej prawnik

sporządził wezwanie
do zapłaty wraz z

uzasadnieniem, dzięki
czemu Klient uzyskał

dopłatę
odszkodowania 

Klient zlecił naprawę auta
w warsztacie; wskutek

popełnionego błędu
doszło do uszkodzenia
silnika, jednak warsztat

nie chciał przyjąć
odpowiedzialności za

powstałą szkodę,
 w ramach Asysty

Prawnej, profesjonalista
sporządził wezwanie do

zapłaty wraz z
uzasadnieniem, 

a serwis naprawił silnik
 

Sąsiad zalał mieszkanie
naszego Klienta, lecz nie

poczuwa się do winy.
Dzięki Asyście Prawnej

Klient uzyskał niezbędne
informacje, w jaki sposób

dochodzić roszczeń,
sporządził także

wezwanie do zapłaty. 
W wyniku interwencji

sąsiad wskazał naszemu
Klientowi numer polisy, 
z której może dochodzić

odszkodowania
 

Klient kupił hulajnogę

elektryczną, która 

po 3 miesiącach przestała

działać; sprzedawca nie

uznał reklamacji, twierdząc

że Klient niewłaściwie ją

użytkował. 

W ramach Asysty Prawnej

prawnik przygotował

profesjonalne pismo

reklamacyjne, dzięki temu

producent uznał roszczenie

Klienta i zaoferował nową

hulajnogę
 

PRZYKŁADY PORAD PRAWNYCH, Z KTÓRYCH SKORZYSTALI NASI KLIENCI

Wariant Auto,
Opcja Standard Wariant Auto,

Opcja Premium

Wariant 
Życie prywatne 

Wariant 
Życie prywatne 

Jeśli problem prawny nie zostanie rozwiązany na etapie przedsądowym, InterRisk pokryje
koszty sądowe (honorarium prawnika, opłata sądowa, koszty ekspertyz biegłych, koszty strony

przeciwnej w przypadku przegrania sporu)

Asysta Prawna: 
22 575 25 25 (tonowo: „0” (Assistance),
kolejno „3” (Pomoc prawna).

Infolinia działa w godzinach 9-17,
w przypadku zdarzeń drogowych 24/7

Zgłoszenie szkody:
InterRisk Kontakt: 22 575 25 25 
mailowo: szkody@interrisk.pl

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/01/2022 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 27.01.2022 r., dostępnych na stroniewww.interrisk.pl. InterRisk
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości), prowadząca działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie
Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r. Propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

O szczegóły zapytaj Agenta!


