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Pakiety  Ochrony Prawnej CDO24  

 
 NOWY ROZSZERZONY ZAKRES OCHRONY PREMIUM  I PREMIUM RODZINNY 

Ochrona prawna obejmująca swoim zakresem: 

 

Premium  

 Dla wszystkich, którzy cenią kompleksową ochronę 

prawną 

 

Premium Rodzinny  

Dla każdego, kto chce zadbać o komfort i bezpieczeństwo 

swojej rodziny 

Prowadzenie spraw Konsultacje  prawne 

 Wypadki komunikacyjne, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z doznanych 

uszczerbków na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku 

wyrządzonego KLIENTOWI przez innego kierowcę pojazdu. Pakiet ten obejmuje również 

udzielanie informacji prawnej w zakresie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela 

zaistniałej w związku z uszkodzeniem pojazdu oraz dochodzenie roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu doznanej przez pasażerów szkody na osobie lub mieniu, 

wyrządzonej czynem niedozwolonym, a także dochodzenie zaniżonych odszkodowań. 

Bez limitu 

 

 

 

 

 

 

Bez limitu 

 

 

 

 

 

 

 Wypadki w pracy, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z doznanych przez klienta 

uszczerbków na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku przy 

pracy. Obejmuje również doradztwo prawne w zakresie poprowadzenia postępowania 

zmierzającego do wyegzekwowania stosownego odszkodowania od pracodawcy. 

 Błędy w sztuce lekarskiej (tzw. błędy medyczne), w tym  dochodzenie roszczeń w 

przypadku błędnej diagnozy, zaniechania wykonania badań lub zabiegów czy też ich 

wadliwego przeprowadzenia, a także inne negatywne działania i zaniechania popełnione 

przez lekarzy oraz szeroko rozumiany personel medyczny (pielęgniarki, rehabilitantów, 

laborantów itp.). 

 Wypadki i szkody na skutek zaniedbania osób trzecich , w tym  ochronę prawnych 

interesów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z wyrządzonych klientom 

uszczerbków na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku na skutek 

zaniedbania osób trzecich. 

 Szkody i wypadki w rolnictwie. Wariant ten obejmuje ochronę prawnych interesów 

związanych z dochodzeniem roszczeń z ubezpieczenia OC rolników. Dotyczy to wszelkich 

szkód wyrządzonych bezpośrednio wskutek prac rolniczych (żniwa, opryski chemiczne, 

ruch maszyn, itp.), szkód związanych z poruszaniem się pojazdów rolniczych po drogach 

publicznych oraz doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkody (przez ubezpieczyciela 

oraz przez KRUS), która zaistniała w związku z wypadkiem w rolnictwie. 

 Dochodzenie odszkodowań i wynagrodzeń za szkody wyrządzone wskutek używania 

przez przedsiębiorstwa przesyłowe (energia elektryczna, gaz, wodociągi, kanalizacja) 

nieruchomości bez tytułu prawnego.  
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CDO24 zobowiązuje się: 

 do reprezentowania KLIENTA wobec sprawcy szkody lub osoby (podmiotu) zobowiązanego do jej naprawienia w postępowaniu 

przesądowym (ewentualnie postępowaniu sądowym), 

 ponieść koszty postępowania przedsądowego, 

 w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego do zapewnienia według własnego i swobodnego wyboru adwokata lub radcy 

prawnego zakresie reprezentowania lub wspierania Klienta interesów w postępowaniu sądowym 

 do poniesienia kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego1, 

 do nieponiesienia przez KLIENTA kosztów reprezentującego go adwokata lub radcy prawnego w przypadku oddalenia powództwa. 

KLIENT ponosi: 

 opłaty sądowe związane z roszczeniem procesowym (chyba, że istnieją przesłanki do zwolnienia do przez sąd od kosztów sądowych i 

opłat).    

                                                           
i CDO MOTO tylko na terenie Śląska 

                                                           
1 W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń KLIENTA na drodze postępowania sądowego,  dodatkowym wynagrodzeniem należnym 

CDO24 będą koszty zastępstwa procesowego, ponoszone przez CDO24 w toku tegoż postępowania, a przyznane przez właściwe sądy i organy 

na rzecz KLIENTA  od strony przeciwnej w toku postępowania sądowego lub egzekucyjnego. 

 

Udzielanie informacji prawnych w zakresie zdarzeń opisanych powyżej.  

Bez limitu 

 

 

Bez limitu 

 

 

Udzielanie informacji teleadresowych dotyczących, kancelarii notarialnych, biur doradztwa 

podatkowego, sądów i prokuratur. 

 

Przesyłanie tekstów aktów prawnych w zakresie wymienionym powyżej. 

DODATKOWY ZAKRES OCHRONY PRAWNEJ 

 

Udzielanie informacji prawnych w zakresie prawa spadkowego 

- 
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Udzielanie informacji prawnych w zakresie prawa rodzinnego. 

 

Udzielanie informacji prawnych w zakresie prawa konsumenckiego. 

 

Udzielanie informacji prawnych dla sprawców kolizji i wypadków komunikacyjnych z udziałem 

pojazdów mechanicznych, z udziałem pieszych, rowerzystów. 

 

DODATKOWE USŁUGI 

 

CDO MOTOi- bezpłatne samochody zastępcze 

• Ktoś uszkodził Twój samochód? 

• Zostałeś poszkodowany w wypadku lub kolizji drogowej? 

• Odbierz swój samochód zastępczy 

• Zadzwoń na Infolinię 0 801 00 31 38 

• Przedstaw swoją sprawę naszemu konsultantowi z CDO Moto 

• Uzyskaj BEZPŁATNĄ pomoc od  CDO Moto 

 

 

CDO MOTO - masz gwarancję, że: 

 
• Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności, 

• CDO Moto rozliczy się bezgotówkowo z Ubezpieczycielem 

sprawcy szkody. 

• Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat 

• Nie ustalamy limitu wieku kierowcy, 

• Nie bierzemy pod uwagę okresu posiadania prawa jazdy. 

 

Nowość !  

Nowość !  


