
Ubezpieczenia adwokatów 2022-2025



Naczelna Rada Adwokacka wynegocjowała nowe warunki ubezpieczeń dla
adwokatów na lata 2022-2025.

Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, Umowa Generalna zawarta ze STU
Ergo Hestia SA obejmuje ubezpieczenia dobrowolne, przydatne w
działalności zawodowej adwokatów i w życiu prywatnym.

Poniżej podstawowe informacje, a w nich:

dostępne rodzaje ubezpieczeń,

wynikające z nich korzyści dla adwokatów



Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
czynności wykraczające poza zakres objęty ubezpieczeniem podstawowym adwokatów

1) Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności zleconych: 
a. syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego, określonych w 

Prawie upadłościowym i Prawie restrukturyzacyjnym, 
b. likwidatora określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, 
c. kuratora, określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego, bądź 

powierzonych na podstawie innych przepisów prawa,
d. mediatora 

(w odniesieniu do kuratorów lub/i mediatorów niniejsze ubezpieczenie 
stanowi nadwyżkę ponad sumy gwarancyjne zapewnione im w ramach 
ubezpieczenia podstawowego adwokatów).

• Ubezpieczenie każdej z wymienionych powyżej funkcji dostępne w pięciu 
wariantach wysokości sum gwarancyjnych (od 100.000 zł do 1.000.000 zł), 

• Minimalna składka roczna wynosi jedynie 140 zł rocznie. 



2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inspektora ochrony danych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych.

• Sześć wariantów sumy gwarancyjnej (od 100.000 zł do 500.000 zł),
• składki roczne rozpoczynają się od 635 zł.



Od 1 marca 2022r. Pakiet ubezpieczeń zostanie rozszerzony o:

3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków statutowych organów lub
dyrekcji spółki oraz prokurentów.

Polisa zapewnia ochronę w zakresie osobistej odpowiedzialności (zarówno
wynikającej z kodeksu spółek handlowych, jak i innych przepisów) osób
pełniących funkcje w spółkach kapitałowych (zarządach, radach nadzorczych,
prokurentów itp.)
Ubezpieczającym będzie spółka, której kondycja finansowa zostanie oceniona
pozytywnie przez Ubezpieczyciela, a Ubezpieczonym - członek jej władz będący
jednocześnie adwokatem (np. pełniącym funkcję w spółce w ramach umowy z
klientem).

• Dostępne są sumy gwarancyjne w przedziale od 100.000 zł do 2.000.000 zł,
• Składki roczne rozpoczynają się od kwoty 1.000 zł



4) Ubezpieczenie odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej. 

Ubezpieczenie uruchamia się w przypadku:
- wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania karnego,
- wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe,
- sporu podatkowego lub kontroli z ZUS lub PIP lub sporu z ZUS lub PIP,
- złożenia przez ZUS do sądu wniosku o nałożenie na ubezpieczonego grzywny na

podstawie przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- złożenia przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) do sądu wniosku o nałożenie na

ubezpieczonego grzywny
Warunek: w/w postępowania muszą dotyczyć czynu zabronionego mającego związek ze
świadczeniem pomocy prawnej przez ubezpieczonego adwokata.

Ubezpieczyciel w razie szkody zapewnia:
- zwrot kosztów poniesionych w związku z postępowaniem (m.in. kosztów sądowych,
wynagrodzenie prawnika, ekspertyz),
- refundację grzywien, mandatów i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar
pieniężnych nałożonych na ubezpieczonego w wyniku naruszenia prawa podatkowego lub
innego prawa regulującego daniny publiczne (w tym na wniosek ZUS, PIP, kary zw. z
obowiązkiem raportowania schematów podatkowych).
• do wyboru jeden z dwóch wariantów sum gwarancyjnych (100.000 zł lub 300.000 zł),

• Składka roczna to, odpowiednio, 1.200 zł lub 1.500 zł.



Inne ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością zawodową

Do pakietu przeznaczonego dla adwokatów prowadzących działalność biznesową
należą:

5) Ubezpieczenie nadwyżkowe kancelarii prawnych. 

Dostępne są dwa warianty, różniące się czasowym zakresem ochrony
ubezpieczeniowej (wg. daty działania/uchybienia, które doprowadziło do szkody –
act comitted lub wg. daty wniesienia roszczenia – claims made). Łącznie
dostępnych jest aż 20 różnych wariantów sum gwarancyjnych, od 250.000 zł do
20.000.000 zł. Składka minimalna to 480 zł rocznie.

6) Ubezpieczenie mienia kancelarii prawnych. 

Pakiet ubezpieczeń majątkowych obejmuje ochronę od ognia i innych zdarzeń
losowych, od kradzieży z włamaniem, szyb i reklam, sprzętu elektronicznego (w
tym sprzętu przenośnego).
Wystarczy wybrać jeden z trzech dostępnych pakietów różniących się sumami
ubezpieczenia. Składka roczna zaczyna się już od 300 zł.



7) Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

Pakiet ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych obejmuje:
- ubezpieczenie danych elektronicznych;
- ubezpieczenie kosztów dodatkowych (w tym ekspertów informatyków), mających
na celu uniknięcie lub zmniejszenie skutków ataku komputerowego
- ubezpieczenie OC w związku z atakiem komputerowym
- fakultatywnie, utratę zysku brutto oraz zwiększone koszty działalności poniesione
przez ubezpieczonego wskutek ataku komputerowego.

Składki za ubezpieczenie cyber rozpoczynają się od 4 930 zł za roczny okres
ubezpieczenia.



Pozostałe ubezpieczenia

8) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich

Osoby wpisane na listę aplikantów adwokackich skorzystać mogą z oferty
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z wykonywania w imieniu
i na rzecz swojego patrona albo innego adwokata czynności określonych w
Ustawie Prawo o Adwokaturze.

9) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W uzupełnieniu do ubezpieczenia NNW, którym objęci są wszyscy adwokaci w
ramach ubezpieczenia podstawowego istnieje możliwość skorzystania z
dodatkowej ochrony NNW w trzech wariantach sum ubezpieczenia: 25, 50 lub
100 tys. złotych. Składki wynoszą odpowiednio: 65, 110 lub 340 zł rocznie.



Niezależnie od wymienionych powyżej rodzajów ubezpieczeń, STU ERGO HESTIA
SA udziela adwokatom objętym ochroną w ramach Umowy grupowego
ubezpieczenia adwokatów dodatkowej zniżki w wysokości 15% przy zawieraniu
ubezpieczeń indywidualnych w Ergo Hestii w ramach pakietu Moja Firma oraz
ERGO 7. Oferta obejmuje m.in. kompleksowe ubezpieczenia majątku prywatnego,
np.: domu, mieszkania, domku letniskowego, domu w budowie i pojazdu, a także
osób.

Pełną ofertę wynegocjowanych ubezpieczeń, jej szczegółowe warunki oraz
kontakt do agenta obsługującego program ubezpieczeń adwokatów – Marsh
Services Sp. z o.o., znajdą Państwo na stronie adwokat.marsh-zawodowe.pl
(Witamy (marsh-zawodowe.pl)).

Zachęcamy do skorzystania z propozycji.

Naczelna Rada Adwokacka przy negocjacjach korzystała z pomocy brokera Marsh
Sp. z o.o.

https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/direct/adwokaci/witamy.aspx

