
DEKLARACJA UBEZPIECZENIA ADWOKATA
WYBORU SUMY OC OBOWIĄZKOWEGO ORAZ POZOSTAŁYCH UBEZPIECZEŃ 
Deklarację należy złożyć w odpowiedniej Izbie Adwokackiej lub przesłać podpisaną w formie skanu emailem na adres: 
adwokat@iexpert.pl. W razie wątpliwości dzwoń: 22 643 41 41 lub 42, 22 646 42 42 lub 52.

UBEZPIECZONY ADWOKAT - DANE OSOBOWE
dane oznaczone (*) są wymagane
* Imię i nazwisko

* PESEL

* Adres email

* Izba

* Nr wpisu

* Adres prowadzenia 
działalności 

Telefon kontaktowy
W adresach kod pocztowy jest wymagany.

UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE (OBOWIĄZKOWE) I DODATKOWE
Wybierz sumę ubezpieczenia podstawowego, która ma obowiązywać w roku 2012 – zaznaczając właściwą.
Możesz w każdym czasie w trakcie trwania roku zmienić sumę na wyższą.
WAŻNE:

 wszystkie sumy z wyjątkiem 50.000 EUR – są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z 
sumą na jedno zdarzenie i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie 5.000.000 EUR (składka 15 zł)

 wszystkie ubezpieczenia dodatkowo objęte są usługą Asysty Prawnej (składka 3 zł miesięcznie)
 Zadeklarowana suma ubezpieczenia obowiązuje zawsze od dnia następnego po złożeniu wniosku. Jednakże 

deklaracje złożone po raz pierwszy w okresie do 11.02.2012r dla OC obowiązkowego są skuteczne od 01 
stycznia.

Suma podstawowa (1): Suma dodatkowa Składka miesięczna (2): Łączna składka roczna

50.000 EUR brak 42 zł + 3 zł 540 zł

100.000 EUR 250.000 EUR 58 zł + 15 zł + 3 zł 912 zł

150.000 EUR 250.000 EUR 80 zł + 15 zł + 3 zł 1.176 zł

200.000 EUR 250.000 EUR 105 zł + 15 zł + 3 zł 1.476 zł

250.000 EUR 250.000 EUR 130 zł + 15 zł + 3 zł 1.776 zł

300.000 EUR 250.000 EUR 170 zł + 15 zł + 3 zł 2.256 zł

400.000 EUR 250.000 EUR 210 zł + 15 zł + 3 zł 2.736 zł

500.000 EUR 250.000 EUR 230 zł + 15 zł + 3 zł 2.976 zł

1.000.000 EUR 250.000 EUR 270 zł + 15 zł + 3 zł 3.456 zł
1 – przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia
2 – możliwa płatność w 1/2/4/miesięcznych ratach; zwyżki za płatność w ratach nie stosuje się dla deklaracji 
składanej do dnia 11 lutego 2012 roku

WAŻNE: nieodpłatne rozszerzenie pokrycia w ramach składki:
 rażące niedbalstwo adwokata
 umyślność osób działających w imieniu adwokata 
 odpowiedzialność za aplikantów / pracowników
 klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 100.000 zł
 klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł
 klauzula OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł
 klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł
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POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW (UBEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE) :

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ADWOKATA (ubezpieczonym jest adwokat)
Wybierz wariant ubezpieczenia zaznaczając odpowiednią składkę:
Zakres Wariant I Wariant II Wariant III
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW lub w wyniku 
zawału serca / krwotoku śródczaszkowego (do 100%)

1% = 250 zł 1% = 500 zł 1% = 1.000 zł

Śmierć w wyniku NW lub w wyniku zawału serca / 
krwotoku śródczaszkowego

25.000 zł 50.000 zł 100.000 zł

Przedmioty ortopedyczne / pomocnicze 3.750 zł 7.500 zł 10.000 zł
Ponowne przeszkolenie zawodowe 3.750 zł 7.500 zł 10.000 zł
Świadczenie za leczenie uciążliwe 1% = 250 zł 1% = 500 zł 1% = 1.000 zł

Składka roczna 72 zł 143 zł 370 zł

Okres ochrony – roczny  /  wyrównany do OC Jeżeli nie jesteś zainteresowany – zaznacz tutaj REZYGNUJĘ.

2) MAJĄTEK KANCELARII ADWOKACKIEJ OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ (miejscem ubezpieczenia jest adres 
prowadzenia działalności). Wybierz wariant ubezpieczenia zaznaczając odpowiednią składkę:

Zakres Suma Ubezpieczenia / limit w PLN
Wariant I Wariant II Wariant III

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
   Wyposażenie 80.000 120.000 160.000
   Nakłady adaptacyjne 20.000 30.000 40.000
   Mienie osobiste pracowników 1.000 1.500 2.000
   Wartości pieniężne 4.000 6.000 8.000
   Niskocenne składniki majątku 10.000 15.000 20.000
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
   Wyposażenie 10.000 15.000 20.000
   Mienie osobiste pracowników 1.000 1.500 2.000
   Wartości pieniężne 4.000 6.000 8.000
   Niskocenne składniki majątku 2.000 3.000 4.000
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
   Szyby i inne elementy szklane 2.000 3.000 4.000
   Reklamy, tablice reklamowe 500 750 1.000
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
   Stacjonarny sprzęt elektroniczny 20.000 30.000 40.000
   Przenośny sprzęt elektroniczny 5.000 7.500 10.000
   Telefony kom. 1.000 1.500 2.000
   Dane 2.000 3.000 4.000
Klauzule dodatkowe
   Przepięcia 5.000 5.000 5.000
   Dewastacja 10.000 10.000 10.000
   Odtworzenie dokumentacji 5.000 5.000 5.000

Składka roczna 300 zł 420 zł 540 zł

Okres ochrony – roczny  /  wyrównany do OC Jeżeli nie jesteś zainteresowany – zaznacz tutaj REZYGNUJĘ.

3) APLIKANCI ADWOKATA (dodatkowe indywidualne ubezpieczenie)
Suma: Składka roczna Wpisz dane aplikanta – imię / nazwisko / Pesel (lub przygotuj załącznik)

50.000 EUR 302 zł

100.000 EUR 418 zł

200.000 EUR 756 zł

Okres ochrony – roczny  /  wyrównany do OC Jeżeli nie jesteś zainteresowany – zaznacz tutaj REZYGNUJĘ.
UWAGA !
Wszystkie ubezpieczenia pakietowe są dobrowolne i opcjonalne.
Okres ubezpieczenia zawsze rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu wniosku (nie wcześniej niż 01.01.2012r.)
Możesz także zawrzeć to ubezpieczenie na takich samych warunkach w każdym czasie w trakcie trwania roku.
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KARTA KLIENTA PZU
Każdy adwokat może otrzymać Kartę Klienta PZU SA, która uprawnia do 10% obniżki składki w zawieranych 
w PZU SA w okresie ważności Karty umowach ubezpieczenia majątkowego, których przedmiotem jest mienie 
stanowiące własność adwokata lub wchodzące w skład wspólności majątkowej małżeńskiej i nie służące do 
prowadzenia działalności oraz umowach ubezpieczenia osobowego.

Zaznacz, czy zgadzasz się na otrzymanie Karty -   ZGADZAM SIĘ   /  NIE WYRAŻAM ZGODY  

PŁATNOŚĆ SKŁADKI:
Jeżeli wybrałeś tylko OC obowiązkowe na sumę 50.000 EUR lub 100.000 EUR -  możesz wybrać płatność

   tradycyjnie do swojej Izby (skonsultuj się z Izbą w sprawie terminów i zasad płatności) wybieram

   do podmiotu obsługującego - iExpert.pl Sp. z o.o. wybieram

Jeżeli wybrałeś OC obowiązkowe na inną sumę albo jakiekolwiek pozostałe ubezpieczenia:

   składka jest płatna zawsze do podmiotu obsługującego - iExpert.pl Sp. z o.o. wybieram

SPOSÓB PŁATNOŚCI:
Jeżeli wybrałeś płatność do podmiotu obsługującego - iExpert.pl Sp. z o.o. - wybierz sposób zapłaty.
Składka jednorazowa lub pierwsza rata jest płatna zawsze w ciągu 10 dni od złożenia wniosku. Z tytułu płatności w 
ratach naliczona będzie zwyżka składki. Terminy płatności pozostałych rat są będą wynikały z wyliczenia składki. 

Jednorazowo Dwie raty Cztery raty Raty miesięczne

WYLICZENIE SKŁADKI
Twoja ostateczna składka oraz schemat płatności zostanie obliczona przez iExpert.pl i przesłana na adres email.
Konto bankowe do zapłaty jest stałe: ING BANK 88 1050 1038 1000 0023 2759 8641 .
W tytule płatności wpisz Imię / Nazwisko / Pesel.

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że wszystkie informacje i oświadczenia podane w niniejszym wniosku o ubezpieczenie są prawdziwe, kompletne i zostały 

przekazane do PZU S.A. w dobrej wierze zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Przyjmuję do wiadomości, iż nie zaznaczenie albo niewyraźne zaznaczenie opcji w ubezpieczeniu podstawowym będzie rozumiane jako 

wybór 100.000 EUR, a w ubezpieczeniach uzupełniających oznacza rezygnację z ich zawarcia.
3. Wszystkie ubezpieczenia adwokatów zawierane w ramach Umowy Generalnej są obsługiwane on-line w systemie iExpert.pl. Składając tę 

deklarację wyrażam zgodę na utworzenie dla mnie konta w systemie iExpert.pl, któego login będzie identyczny jak podany adres email.
4. Administratorem  danych osobowych podanych w związku z  przystąpieniem do niniejszej umowy ubezpieczenia będą: Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 2 - koasekurator prowadzący , adres siedziby:, 00-133 Warszawa oraz HDI 
Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - koasekuratora siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 A, 02-304 Warszawa. Dane te 
będą przetwarzane w celu i zakresie zawiązanym z zawarciem i wykonywaniem niniejszej  umowy ubezpieczenia. Osoba, której dane 
dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. [_] Wyrażam / Nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych następującym podmiotom: PZU 
Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których  siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum 
Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa oraz innym podmiotom powiązanym kapitałowo z PZU SA. Powyższe dane 
podaję dobrowolnie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Umową Generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów z XII.2011r. w części 
dotyczącej ubezpieczeń objętych niniejszą deklaracją oraz:
1. Ogólnymi warunkami zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą nr UZ/110/2008 z dnia 3 

marca 2008r. Zarządu PZU SA, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. oraz uchwałą nr 
UZ/14/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.

2. i Ogólnymi warunkami kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/49/2011 Zarządu PZU SA z dnia 10 
lutego 2011 r.,
ze zmianami wynikającymi z treści powołanej Umowy Generalnej.

Data sporządzenia deklaracji: ___________________________

Podpis Ubezpieczonego (Adwokata) ______________________________________________________

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym obsługującym ubezpieczenia adwokatów w imieniu PZU S.A. jest iExpert.pl Sp. z o.o., z siedzibą 
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 139, 02-776 Warszawa, NIP 5252355248, Regon 140437850, KRS 0000250815 (Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy 100.000 zł.
iExpert.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 
(Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu 
ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej ustawy.
iExpert.pl Sp. z o.o. jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC na sumę 5.000.000 EUR, co stanowi 19.811.000 zł zawartym w PZU S.A., polisy 
nr E/0216208 oraz E/0216375.
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INSTRUKCJA DO DEKLARACJI UBEZPIECZENIA ADWOKATA.

Deklarację należy złożyć w odpowiedniej Izbie Adwokackiej lub przesłać podpisaną w formie skanu emailem na 
adres: adwokat@iexpert.pl. W razie wątpliwości dzwoń: 22 643 41 41 lub 42, 22 646 42 42 lub 52.

Dane osobowe adwokata:
Możesz nie wypełniać innych danych niż imię / nazwisko / nr PESEL / email – jeżeli Twoje dane w KRAiAA są aktualne.
Zwróć szczególną uwagę na aktualność informacji o adresie prowadzenia działalności - będzie to adres do wysyłki 
(pocztą) certyfikatu tak więc podanie błędnego adresu lub jego brak spowoduje niemożność dostarczenia certyfikatu

Adres email:
Bardzo prosimy o podanie rzeczywistego i używanego na bieżąco adresu email. Szczególnie w przypadku wybrania 
sumy ubezpieczenia podstawowego innej niż 100.000 EUR i/lub innych ubezpieczeń. Adres ten będzie wykorzystany 
przez system elektronicznej obsługi wniosków do potwierdzenia deklaracji, a także do wysyłki kalkulacji. Następnie na 
ten adres będą wysyłane przypomnienia o ratach. Adres ten będzie też loginem dostępowym do systemu.

Wybór sumy ubezpieczenia podstawowego.
Zaznaczenie wybranej sumy powinno być wyraźne – najlepiej w formie podkreślenia lub obrysowania.

Wybór pozostałych ubezpieczeń.
Jeżeli wybierasz takie ubezpieczenie - zaznaczenie wybranego wariantu poprzez zaznaczenie składki powinno być 
wyraźne – najlepiej w formie podkreślenia lub obrysowania.
Także rezygnacja musimy być wyraźna – poprzez zaznaczanie słowa Rezygnuję.
Uwaga ! Deklaracja może być uznana za niewypełnioną, jeżeli słowo Rezygnuję (w przypadku rezygnacji) nie zostało 
wyraźnie zaznaczone.
Pozostałe ubezpieczenia są zawsze zawierane na okres roku (365 dni) od dnia następnego po złożeniu deklaracji. Aby 
wyrównać je do OC obowiązkowego wybierz w okresie ubezpieczenia – wyrównany do OC.

Ubezpieczenie aplikanta.
Jeżeli dane ubezpieczanych aplikantów nie zmieszczą się w odpowiednim miejscu na deklaracji – przygotuj (nawet 
odręcznie) odpowiedni załącznik.

Karta Klienta PZU
Koniecznie wyraźnie zaznacz (podkreślenie lub obramowanie właściwego wariantu) czy chcesz ją otrzymać. Nie 
zaznaczenie niczego może spowodować uznanie Deklaracji za niekompletną.

Płatność składki.
Nawet jeśli z wybranej sumy OC podstawowego lub wybranych pozostałych ubezpieczeń wynika, że będziesz płacił do 
iExpert.pl -  koniecznie zaznacz odpowiednią formę płatności.
Jeżeli płacisz do Izby – skontaktuj się z Izbą w celu ustalenia zasad i terminów płatności. Prawdopodobnie zasady te 
będą identyczne jak w latach poprzednich – warto się jednak upewnić.

Sposób płatności:
Jeżeli płacisz do iExpert.pl – koniecznie zaznacz jedną z metod płatności. Nie możemy tego zrobić za Ciebie, a 
Deklaracja może być uznana być za niewypełnioną !

Data i podpis.
Niewpisanie daty lub niepodpisanie deklaracji powoduje, że jest ona nieważna. Wpisanie daty innej niż dzień jej 
złożenia do Izby lub wysłania do iExpert.pl będzie nieskuteczne. Data musi być prawdziwa i musi przypadać 
każdorazowo na „dziś”.
Przypominamy:
Ubezpieczenie podstawowe obowiązuje od 01.01.2012r. roku dla każdej deklaracji złożonej po raz pierwszy w okresie 
do dnia 11.02.2012r. Dla deklaracji złożonych później lub kolejnych – nowa wybrana suma OC obowiązuje od dnia 
następnego.
Pozostałe ubezpieczenia obowiązują zawsze od dnia następnego po złożeniu deklaracji i są zawierane zawsze na okres 
roczny (365 dni). Możesz wyrównać okres ubezpieczenia OC podstawowego i pozostałych.

Deklaracja Ubezpieczenia Adwokata 2012 v9b.odt – Strona 4 z 4 

mailto:adwokat@iexpert.pl

