
KOMUNIKAT NA TEMAT UBEZPIECZEŃ ADWOKATÓW W ROKU 2013 

 

W roku 2013 obowiązywać będzie ta sama Umowa Generalna co w roku 2012 - zawarta 

pomiędzy NRA oraz PZU S.A. i HDI Asekuracja S.A. działającymi w koasekuracji. 

 

Automatyczna Kontynuacja: 

Utrzymana jest możliwość swobodnego wyboru sumy gwarancyjnej OC obowiązkowego w 

zakresie od 50 tys EUR do 1 mln EUR. 

Wszyscy adwokaci, którzy nie złożyli deklaracji o zmianę wariantu ubezpieczenia zostaną 

automatycznie objęci tą samą sumą gwarancyjną co w roku 2012.  

 

Jeśli nie chcą Państwo zmieniać wariantu ubezpieczenia nie ma potrzeby składania nowej 

deklaracji na rok 2013. 

 

Adwokat powinien więc w nowym roku kontynuować opłacanie składki do właściwej Okręgowej 

Rady w nie zmienionej wysokości. 

 

Możliwość łatwej zmiany: 

Każdy adwokat, który chce zmienić wybrany wariant ubezpieczenia, uzupełnić ochronę o polisę 

NNW (następstw nieszczęśliwym wypadków) lub polisę chroniącą majątek kancelarii - może to 

zrobić w każdym czasie, składając nową deklarację do właściwej Rady. 

 

Nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji. 

Prosimy o bezpośredni kontakt z Radą w celu ustalenia jak techniczne można złożyć deklarację 

(np. czy także faksem oraz emailem w formie skanu). 

 

Najważniejsze: 

Każdy adwokat rozpoczynający zawód jest automatycznie objęty ubezpieczeniem w wariancie 

domyślnym. Może jednak w dowolnym czasie złożyć deklarację wyboru innego wariantu oraz 

opcji dodatkowych. 

 

Kontakt w razie wątpliwości: 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości co do nowej Umowy Generalne, jak również 

nowego sposobu obsługi, prosimy o kontakt z podmiotem organizującym i realizującym nową 

obsługę w imieniu PZU/HDI - Agencją iExpert.pl, tel. 22 643 41 41, 22 643 42 42 lub 

adwokat@iexpert.pl  

 

Szczegóły: 

Program ubezpieczeń składa się z następujących elementów: 

 

 ubezpieczenie obowiązkowe – podstawowe: 

 każdy adwokat ma możliwość wyboru następującej indywidualnej sumy 

ubezpieczenia (w nawiasach podajemy składkę miesięczną): 

 50.000 EUR (42 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 100.000 EUR (58 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 100.000 EUR  (58 zł) + OC dodatkowe grupowe (15 zł) + asysta prawna (3 zł)  

 150.000 EUR (80 zł) + OC dodatkowe grupowe (15 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 200.000 EUR (105 zł) + OC dodatkowe grupowe (15 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 250.000 EUR (130 zł) + OC dodatkowe grupowe (15 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 300.000 EUR (170 zł) + OC dodatkowe grupowe (15 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 400.000 EUR (210 zł) + OC dodatkowe grupowe (15 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 500.000 EUR (230 zł) + OC dodatkowe grupowe (15 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 1.000.000 EUR (270 zł) + OC dodatkowe grupowe (15 zł) + asysta prawna (3 zł) 

 nieodpłatne rozszerzenie pokrycia w ramach składki: 

 rażące niedbalstwo adwokata 

 umyślność osób działających w imieniu adwokata  

 odpowiedzialność za aplikantów/praktykantów/pracowników 

 klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 100.000 zł 

 klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł 
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 klauzula OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł 

 klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł 

 dodatkowe świadczenia ponad wybraną sumę gwarancyjną – dodatkowa suma w 

wysokości 100% wybranej: 

 koszty postępowania przedsądowego i obrony przed sądem, 

 koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, 

 koszty wykonania zarządzenia o zabezpieczeniu roszczenia, 

 koszty postępowania prowadzonego we własnym imieniu 

 dodatkowe automatycznie rozszerzenia (vide opis poniżej) 

 grupowe ubezpieczenie OC adwokatów (z wyjątkiem 50.000 EUR) 

 usługa asysty prawnej  

 

 dodatkowe grupowe ubezpieczenie OC wszystkich adwokatów 

 obejmuje każdego adwokata, który jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowym na 

sumę 100.000 EUR lub wyższą 

 stanowi automatyczne rozszerzenie OC obowiązkowego (doliczane do wybranej 

składki podstawowej) 

 ma charakter grupowy - jest zawarte na sumę 250.000 EUR na każdego adwokata i 

5.000.000 EUR na wszystkich 

 składka miesięczna 15 zł (doliczana do OC obowiązkowego) 

 

 usługa Asysty Prawnej 

 stanowi automatyczne rozszerzenie OC obowiązkowego (doliczane do wybranej 

składki podstawowej) 

 obejmuje każdego adwokata 

 dotyczy wszystkich nowych spraw szkodowych zgłoszonych od dnia 01 stycznia 

2012 roku 

 zapewnia pomoc prawną dla adwokata w procesie szkodowym 

 składka miesięczna 3 zł (doliczana do OC obowiązkowego) 

 

 opcje towarzyszące do wyboru przy każdym ubezpieczeniu obowiązkowym: 

 ubezpieczenie indywidualne PZU - Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – na 

sumę: 

 25.000 zł (72 zł rocznie) 

 50.000 zł (143 zł rocznie) 

 100.000 zł (370 zł rocznie) 

 ubezpieczenie mienia kancelarii adwokackiej na warunkach PZU Doradca 

(ubezpieczenie pakietowe) – ze składką ryczałtową roczną w zależności od sum 

ubezpieczenia: 

 300 zł rocznie 

 420 zł rocznie 

 540 zł rocznie 

 dodatkowe ubezpieczenie OC aplikanta adwokackiego na sumę: 

 50.000 EUR (302 zł rocznie) 

 100.000 EUR (418 zł rocznie) 

 200.000 EUR (756 zł rocznie) 

 Karta Klienta PZU 

 dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia indywidualne zawierane w PZU 

 wymaga złożenia deklaracji wyboru sumy ubezpieczenia OC obowiązkowego oraz 

wyrażenia zgody na otrzymanie karty 

 

 Certyfikaty OC obowiązkowego oraz grupowego OC dodatkowego 

 każdy adwokat otrzyma własny indywidualny certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC 

obowiązkowego na wybraną sumę gwarancyjną oraz OC grupowego  

 dystrybucja certyfikatów będzie zrealizowana w pierwszym kwartale roku 2013, 

 każdy adwokat potrzebujący certyfikatu we wcześniejszym terminie powinien 

skontaktować się ze swoją Radą 

 

 ubezpieczenie OC nadwyżkowe – dla kancelarii prawnych (na bazie działania lub 



zaniechania) 

 zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku – w dowolnym czasie w 

całym okresie trwania umowy 

 zawsze na okres roczny 

 na sumę od 250.000 zł do 4.000.000 zł 

 składki od 700 zł do 4.750 zł rocznie, przykładowo: 

 dla 500 tys. zł – 1.135 zł 

 dla 1 mln zł – 1.935 zł 

 dla 3 mln zł – 3.910 zł 

 dodatkowo klauzula dokumentów 

 składka płatna w 1/2/4/12 ratach 

 

 Nowe ubezpieczenie OC nadwyżkowe – dla kancelarii prawnych (na bazie roszczeń 

zgłoszonych) 

 zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku – w dowolnym czasie w 

całym okresie trwania umowy 

 zawsze na okres roczny 

 na sumę od 1.000.000 zł do 20.000.000 zł (!) 

 przykładowe wyjściowe składki roczne: 

 dla 5 mln zł – 2.600 zł 

 dla 10 mln zł – 4.900 zł 

 dla 20 mln zł – 11.600 zł 

 dodatkowo klauzula dokumentów 

 składka płatna w 1/2/4/12 ratach 

 


