ANEKS NR 4 DO UMOWY GENERALNEJ NR TO50/000408/17/A:
zawarty w dniu 17 grudnia 2021 roku w Warszawie, pomiędzy:
Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A . z siedzibą w Sopocie,
przy ul. Hestii 1, 81 731 Sopot, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w
rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych , wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańs k-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000024812, NIP 585-000-16-90 o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który
został opłacony w całości reprezentowanym przez :
Pana Kamila Bara - Dyrektora ds. Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w
Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych
Panią Annę Sikorską - Nowik - Kierownika ds. Ubezpieczeń Odpowiedzialności
Cywilnej Zawodowej w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych
zwanym dalej Ubezpieczycielem
a
Naczelną Radą Adwokacką w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa, zwaną dalej NRA reprezentowaną przez:
Pana Przemysława Rosatiego- Prezesa NRA
Pana Henryka Stablę – Skarbnika NRA
zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każd a z osobna „Stroną”.
Niniejszym aneksem wprowadza się Tekst Jednolity Umowy Generalnej Nr
TO50/000408/17/A, który będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia
2025.

UMOWA GENERALNA NR TO50/000408/17/A
W SPRAWIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO DLA
ADWOKATÓW

§1
1.W ramach niniejszej Umowy Generalnej zawiera się:
1) Umowę grupowego ubezpieczenia adwokatów określoną w Załączniku nr 1 do Umowy
Generalnej,
2) Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Naczelnej Rady Adwokackiej i Izb
Adwokackich, określoną w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej,
2. W ramach niniejszej Umowy Generalnej ustala się ponadto warunki zawierania przez
adwokatów indywidualnych umów ubezpieczenia w zakresie:
1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata w ramach pełnionych funkcji
zleconych- określone w Załączniku nr 3 do Umowy Generalnej,
2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich oraz ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) adwokata albo aplikanta adwokackiego - określone
w Załączniku nr 4 do Umowy Generalnej,
3) ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej
kancelarii prawnej z
zastosowaniem triggera act committed- określone w Załączniku nr 5 do Umowy Generalnej,
4) ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej z zastosowaniem
triggera claims made- określone w Załączniku nr 5 do Umowy Generalnej,
5) ubezpieczenia majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń- określone w Załączniku
nr 5 do Umowy Generalnej.
6) ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych -określone w Załączniku nr 6 do Umowy Generalnej
7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem przez adwokata
czynności inspektora ochrony danych (IOD)- określone w Załączniku nr 7 do Umowy Generalnej
8)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków statutowych organów lub dyrekcji spółki
oraz prokurentów -określone w Załączniku nr 8 do Umowy Generalnej
9) ubezpieczenie odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej- określone w Załączniku nr 9 do
Umowy Generalnej.
§2
1. Umowa Generalna zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia
2025r. (cztery okresy roczne).
2. Ubezpieczyciel raz w roku będzie wyliczał wskaźnik szkodowości ze wszystkich umów
ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej. Wyliczenie wskaźnika szkodowości
będzie dokonywane według stanu na koniec 7 miesiąca każdego rocznego okresu trwania Umowy

Generalnej (składka przypisana do końca 7 miesiąca /wypłacone odszkodowania i rezerwy na
zgłoszone roszczenia). Wskaźnik szkodowości zostanie wyliczony i przekazany NRA za
pośrednictwem brokera w ciągu 21 dni od zakończenia 7 miesiąca.
3. Przy obliczaniu rezerw będzie brana pod uwagę tylko kwota nie wyższa niż roszczenie i
nieprzekraczająca spodziewanej maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela równej sumie
gwarancyjnej posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia zawartego w ramach Umowy
Generalnej.
4. Jeżeli z rozliczenia wskaźnika szkodowości wynikać będzie, iż przekroczył on 65%,
wówczas Ubezpieczyciel będzie uprawniony do:
1) wypowiedzenia Umowy Generalnej poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
najpóźniej na trzy miesiące przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia ze skutkiem na koniec
tego rocznego okresu lub
2) zaproponowania podwyższenia stawek i składek za poszczególne ubezpieczenia w kolejnym
rocznym okresie w zależności od wysokości współczynnika szkodowości.
5. NRA może w takim przypadku przyjąć nowe warunki, jednakże w terminie nie dłuższym niż
21 dni od otrzymania pisma w tym zakresie, składając odpowiednie pisemne oświadczenie
Ubezpieczycielowi.
6. Nie przyjęcie nowych warunków przez NRA jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy
Generalnej ze skutkiem na koniec danego rocznego okresu obowiązywania Umowy Generalnej.
7. NRA może również wypowiedzieć Umowę Generalną w każdym przypadku ze skutkiem na
koniec czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Generalnej składając oświadczenie o
wypowiedzeniu Umowy co najmniej na miesiąc przed upływem czteroletniego okresu
obowiązywania Umowy Generalnej.
8. Jeżeli żadna ze Stron nie wypowie Umowy Generalnej uznaje się, że Umowa Generalna jest
kontynuowana na niezmienionych warunkach lub warunkach ustalonych uprzednio za
porozumieniem Stron na kolejny czteroletni okres.
§3
1. Likwidację szkód z tytułu wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w ramach niniejszej
Umowy Generalnej z prowadzi Ubezpieczyciel we współpracy z dedykowaną kancelarią
adwokacką.
2. Strony zobowiązane są składać w formie pisemnej, za pokwitowaniem lub przesłać listem
poleconym na adresy Stron, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z postępowaniem
szkodowym. Zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczonego oraz zawiadomienia i oświadczenia
składane przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu powinny być składane na piśmie. Bieżąca
korespondencja może być prowadzona w formie elektronicznej, przy czym wymaga ona
stosownego potwierdzenia jak w zdaniu poprzedzającym.
§4
1. Ubezpieczyciel na koniec każdego kwartału w terminie do trzydziestego dnia zakończeniu
kwartału i na koniec roku kalendarzowego w terminie do sześćdziesiątego dnia po zakończenia
roku przygotuje raport szkodowy dotyczący zawartych w ramach Umowy Generalnej umów
ubezpieczenia, obejmujący:

1) liczbę zgłoszeń roszczeń w podziale na rok daty błędu wraz z kwotą roszczenia oraz
wyszczególnienie roszczeń dotyczących uchybienia terminowi,
2) liczbę szkód w toku w podziale na rok daty błędu,
3) liczbę szkód zamkniętych odmówionych,
4) liczbę szkód zamkniętych wypłaconych w podziale na rok daty błędu,
5) liczbę szkód otwartych,
6) kwotę rezerw i liczbę szkód, dla których rezerwy zostały utworzone.
2. Ubezpieczyciel na koniec każdego roku kalendarzowego przygotuje raport szkodowy
obejmujący:
1) łączną kwotę i liczbę roszczeń w roku,
2) najwyższe roszczenie,
3) łączną kwotę i liczbę wypłat odszkodowań w roku,
4) najwyższą wypłatę,
5) kwotę rezerw na koniec roku.
3. Przy obliczaniu rezerw będzie brana pod uwagę tylko kwota nie wyższa niż roszczenie i
nieprzekraczająca spodziewanej maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela równej sumie
gwarancyjnej posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia zawartego w ramach Umowy
Generalnej.
4. Raporty, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną przekazane do NRA w postaci pliku .xls za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dyrektor@nra.pl
5. Ubezpieczyciel na żądanie NRA przedstawi w terminie 14 dni od jego zgłoszenia listę kwot
rezerw założonych w poszczególnych sprawach (z rozbiciem na sprawy).
§5
1. Ubezpieczyciel 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.
2. Obsługę techniczną wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej,
w szczególności w zakresie przyjmowania wniosków, wystawiania polis ubezpieczeniowych,
przyjmowania i rozliczania składek ubezpieczeniowych prowadzi Agencja Ubezpieczeniowa
Marsh Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
§6
Powództwo o roszczenia wynikające z zawartych w ramach Umowy Generalnej umów
ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z
umowy ubezpieczenia. Powództwo można wytoczyć również według przepisów o właściwości
ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub
spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§7
W terminie do dnia 31 grudnia 2021 Strony zawrą odrębną umowę, w której uregulują technicznie
kwestie związane z zasadami współpracy, w tym przede wszystkim płatności i rozliczania składek
oraz zgłaszania i obsługi szkód.

§8
1. Wszelkie zmiany Umowy Generalnej mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestię
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów Umowa Generalna
ulegnie stosownej zmianie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Generalnej zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa regulujące działalność ubezpieczeniową,
wykonywanie zawodu oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Umowę Generalną sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
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Załącznik nr 1
UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
ADWOKATÓW
§1
Ubezpieczyciel zawiera Umowę ubezpieczenia grupowego z Ubezpieczającym - NRA na rzecz
adwokatów zwanych dalej na potrzeby tego ubezpieczenia „Ubezpieczonymi”.
§2
1. Umowa ubezpieczenia grupowego zawarta jest na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31
grudnia 2022 r., przy czym ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne roczne okresy, chyba,
że Umowa Generalna na podstawie której została ona zawarta zostanie wypowiedziana.
2. Umowa ubezpieczenia grupowego zawarta jest przez Ubezpieczającego na rachunek wszystkich
adwokatów wykonujących zawód na dzień 1 stycznia 2022 w jednym z wariantów ubezpieczenia,
o którym mowa w par. 3 ust. 1, wskazanym przez Ubezpieczonego.
3. Adwokat, który rozpocznie wykonywanie zawodu po dniu 1 stycznia 2022r., powinien być
zgłoszony do ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów, nie później jednak
niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez niego zawodu. Ochrona
ubezpieczeniowa dla tego adwokata rozpoczyna się od dnia poprzedzającego rozpoczęcie
wykonywania zawodu, a kończy się z upływem rocznego okresu ubezpieczenia, w którym został
on zgłoszony do ubezpieczenia, a następnie ulega automatycznemu przedłużeniu na zasadach
określonych w ust. 1.
4. Dla Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu adwokata po dniu 1 stycznia 2022
roku okres ubezpieczenia kończy się z dniem zakończenia wykonywania przez nich zawodu
adwokata.
§3
1. Adwokat może być objęty ochroną ubezpieczeniową w jednym z
ubezpieczenia:
1) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 100.000 euro,
2) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 150.000 euro
dodatkowym,
3) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 200.000 euro
dodatkowym,
4) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 250.000 euro
dodatkowym,
5) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 300.000 euro
dodatkowym,
6) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 350.000 euro
dodatkowym,

następujących wariantów
wraz z ubezpieczeniem
wraz z ubezpieczeniem
wraz z ubezpieczeniem
wraz z ubezpieczeniem
wraz z ubezpieczeniem

7) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 450.000 euro wraz z ubezpieczeniem
dodatkowym,
8) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 550.000 euro wraz z ubezpieczeniem
dodatkowym,
9) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 1.500.000 euro wraz z ubezpieczeniem
dodatkowym,
10) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 2.000.000 euro wraz z ubezpieczeniem
dodatkowym,
11) ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 2.500.000 euro wraz z ubezpieczeniem
dodatkowym.
2. W każdym czasie, w okresie trwania Umowy ubezpieczenia grupowego, każdy Ubezpieczony
może dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia, w którym został zgłoszony do ubezpieczenia.
3. Zmiany wariantu ubezpieczenia, Ubezpieczony dokonuje poprzez złożenie deklaracji zmiany
wariantu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel potwierdza to wystawieniem aneksu. Ubezpieczony
objęty jest ochroną w zakresie nowego wariantu ubezpieczenia od daty określonej w aneksie po
złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji zmiany wariantu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia podstawowego
§4
1. Do ubezpieczenia podstawowego zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej adwokatów, zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz przepisy Ustawy z dnia 22 maja
2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej „Ustawą o ubezpieczeniach
obowiązkowych”, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie ust.2-7 oraz
par. 5-7 niniejszego załącznika..
2. Ubezpieczeniem podstawowym objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za
szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, które miało miejsce w okresie
ubezpieczenia, podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze, zwanej dalej „Ustawą”.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za
szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz wyrządzone umyślnie lub w wyniku
rażącego niedbalstwa przez aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego oraz inne
osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
Ubezpieczyciel w stosunku do adwokatów oraz osób wskazanych w zdaniu pierwszym rezygnuje
z prawa dochodzenia roszczeń regresowych w przypadku szkody wyrządzonej rażącym
niedbalstwem
4. Za pracowników Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczonego
na podstawie umowy o pracę, a także umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

5. Za aplikanta danego Ubezpieczonego uważa się każdą osobę fizyczną odbywającą aplikację
adwokacką, która została wpisana na listę aplikantów adwokackich przed dniem, w którym miało
miejsce działanie lub zaniechanie aplikanta, z którego wynikła szkoda.
6. Za praktykanta danego Ubezpieczonego uważa się studenta prawa lub absolwenta studiów
prawniczych, który zawarł z tym Ubezpieczonym umowę o odbycie praktyki.
7. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie mienia wyrządzonych przez aplikantów, praktykantów lub pracowników Ubezpieczonego
oraz inne osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność:
1) Ubezpieczonemu, który sprawuje funkcję patrona lub zatrudnia pracownika, aplikanta lub
praktykanta,
2) osobom bliskim Ubezpieczonego, o którym mowa w pkt 1,
3) Ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem Ubezpieczonego, o którym mowa w pkt 1.
§5
1. W ubezpieczeniu podstawowym zdarzeniem ubezpieczeniowym jest:
1) działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia,
podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art.4 ust.1 Ustawy,
2) działanie lub zaniechanie aplikantów, praktykantów lub pracowników Ubezpieczonego, które
miało miejsce w okresie ubezpieczenia, jeżeli powodują one powstanie szkody, do której
naprawienia Ubezpieczony zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa.
2. Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego działania lub zaniechania uważa się za
powstałe wskutek jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, niezależnie od liczby poszkodowanych
i momentu powstania szkody. Przyjmuje się jednocześnie, iż wszystkie te szkody miały miejsce
w chwili powstania pierwszej z nich.
3. Strony ustalają, że ilekroć powstaje wątpliwość, kiedy doszło do działania lub zaniechania
Ubezpieczonego z którego wynikła szkoda objęta zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych adwokata (obowiązkowego lub
dobrowolnego) uznaje się, że stało się to w ostatnim dniu terminu do upływu którego
Ubezpieczony mógł skorygować swój błąd w taki sposób, że do szkody by nie doszło.

§6
Ubezpieczenie podstawowe nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez
Ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej
samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak
również osobie, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu
Ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
2) wyrządzonych przez Ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, a także w okresie
zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania
zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także
aktów terroru;

4) wyrządzonych przez Ubezpieczonego umyślnie.
§7
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego w zależności od wybranego
wariantu ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych polskich kwoty:
1) 100.000 euro,
2)150.000 euro,
3) 200.000 euro,
4) 250.000 euro,
5) 300.000 euro,
6) 350.000 euro,
7) 450.000 euro,
8) 550.000euro,
9) 1.500.000 euro,
10) 2.000.000 euro,
11) 2.500.000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego.
2. Kwota powyższa jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym rozpoczął się dany roczny okres
ubezpieczenia.
3. Ubezpieczyciel jest zobowiązany w granicach zastosowanej w stosunku do danego
Ubezpieczonego sumy gwarancyjnej do:
1) wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego,
2) zwrotu Ubezpieczonemu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu
zapobieżenia zwiększeniu szkody,
3) zwrotu niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i zastępstwa prawnego w
postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą Ubezpieczyciela.
4. Ubezpieczyciel jest zobowiązany ponad sumę gwarancyjną zastosowaną w stosunku do danego
Ubezpieczonego, jednak w granicach nie więcej niż 100% tej sumy i w odniesieniu do jednego
zdarzenia ubezpieczeniowego, do:
1) pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym
mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi
roszczeniami odszkodowawczymi; w przypadku zwrotu kosztów przez przeciwnika procesowego,
Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Ubezpieczycielowi kosztów, które
zostały przez niego pokryte;
2) zwrotu kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego we własnym
imieniu, o ile jest prowadzone w celu ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczonego i jednocześnie, o ile zostały uprzednio zaakceptowane przez Ubezpieczyciela;
wartość tych kosztów do zwrotu przez Ubezpieczyciela określona jest w wysokości wyliczanej
według minimalnych stawek za czynności adwokackie w obowiązującym, w czasie prowadzenia
sprawy, Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie;
3) poniesienia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez
Ubezpieczonego;

4) pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o
zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego
sumy pieniężnej; jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie
zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi
odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez Ubezpieczyciela pokryte.
§8
1. W ramach ubezpieczenia podstawowego każdy Ubezpieczony objęty jest również
ubezpieczeniem:
1) odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z
posiadaniem mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności zawodowej (wyposażenia
biura Ubezpieczonego) z sumą gwarancyjną 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia z rozszerzeniem o szkody w dokumentach (uszkodzenie, zniszczenie, utrata) z
sublimitem 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz o szkody
wyrządzone pracownikom w następstwie wypadków przy pracy (kl.004) z sublimitem 200.000 zł
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
2) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną 100.000 zł na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
3) odpowiedzialności cywilnej adwokata pełniącego funkcje kuratora lub/i mediatora z sumą
gwarancyjną 100.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
4) następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Do ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt 1 zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania
mienia z dnia 24-09-2018 zwane dalej „OWU”, z zastrzeżeniem następujących zmian:
1) Par.5. ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność
cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobie trzeciej w związku
z posiadaniem przez Ubezpieczonego mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności
zawodowej (wyposażenia biura),
2) Odmiennie niż to stanowi par.8. ust. 1.pkt 5 OWU zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody
w dokumentach polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,
3) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w
następstwie wypadków przy pracy (kl.004)
3. Do ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt 2 zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym z dnia 24-09-2018.
4. Do ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt 3 zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018 zwane dalej OWU
z zastrzeżeniem poniższych zmian:
1) Par.4 pkt. 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się działanie
lub zaniechanie związane z wykonywaniem przez adwokata czynności kuratora lub/i mediatora
określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego lub innych przepisów z mocy których
adwokatowi powierzone zostało pełnienie obowiązków kuratora lub zlecone zostały czynności
mediacyjne.
2) Par.5 ust. 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczeniem jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu

czystych strat finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych.
5. Do ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt 4 zastosowanie mają Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 1-08- 2021 r., przy czym:
1) ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest w zakresie obejmującym:
a) świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wg systemu świadczeń proporcjonalnych
– wariant I – par. 24 ust.1 pkt 2 OWU,
c) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych,
d) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością,
e) świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia,
f) assistance na terytorium RP,
2) suma ubezpieczenia wynosi:
a) dla świadczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 25.000 zł,
b) dla świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu do 25.000 zł.
§9
1. Składka ubezpieczeniowa za każdego Ubezpieczonego za ubezpieczenie podstawowe wynosi
w zależności od wybranej sumy gwarancyjnej:
1) dla 100.000 euro - 120 zł rocznie (rata miesięczna składki -10 zł),
2) dla 150.000 euro - 228 zł rocznie (rata miesięczna składki - 19 zł),
3) dla 200.000 euro - 564 zł rocznie(rata miesięczna składki - 47 zł),
4) dla 250.000 euro - 720 zł rocznie (rata miesięczna składki - 60 zł),
5) dla 300.000 euro - 1020 zł rocznie (rata miesięczna składki - 85 zł),
6) dla 350.000 euro - 1356 zł rocznie (rata miesięczna składki – 113 zł),
7) dla 450.000 euro - 1692 zł rocznie (rata miesięczna składki - 141 zł),
8) dla 550.000 euro - 1860 zł rocznie(rata miesięczna składki - 155 zł,
9) dla 1.500.000 euro - 2184 zł rocznie (rata miesięczna składki- 182 zł)
10) dla 2.000.000 euro - 2772 zł rocznie (rata miesięczna składki - 231 zł)
11) dla 2.500.000 euro - 3468 zł rocznie (rata miesięczna składki - 289 zł)
2. Płatnikiem składki ubezpieczeniowej jest Ubezpieczający, przy czym na poczet wykonania
przez niego tego obowiązku zaliczane są wpłaty dokonane przez Izbę adwokacką, której
członkami są Ubezpieczeni.
3. W odniesieniu do adwokatów, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie zawodu w
trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia, należna jest składka ubezpieczeniowa za okres
ubezpieczenia danego Ubezpieczonego.
4. Szczegółowe zasady współpracy w zakresie sposobu wyboru wariantu ubezpieczenia, sposobu
płatności składki oraz rozliczania składek zostaną określone w umowie o współpracy technicznej
zawieranej odrębnie pomiędzy Stronami na okres trwania Umowy ubezpieczenia grupowego.
Zakres ubezpieczenia dodatkowego
§10

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-8 oraz par. 11-12, ubezpieczenie dodatkowe zawarte jest na warunkach
takich samych jak ubezpieczenie podstawowe w zakresie określonym w par. 4 , z tym że w
odniesieniu do ubezpieczenia dodatkowego nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych i Rozporządzenia w zakresie w jakim nie określają one
warunków ochrony ubezpieczeniowej.
2. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście zdarzenia ubezpieczeniowego przy
czym za zdarzenie ubezpieczeniowe uważa się łącznie:
1) działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia
(obowiązującego w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia grupowego oraz w okresie
poprzedzającym jej zawarcie, jednak nie wcześniej niż 1.01.2012 roku), podczas wykonywania
czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust.1 Ustawy albo działanie lub zaniechanie
aplikantów, praktykantów lub pracowników Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie
ubezpieczenia, w wyniku którego powstała szkoda, za którą odpowiedzialność cywilną ustawową
ponosi Ubezpieczony, oraz
2) zgłoszenie po raz pierwszy przez poszkodowanego lub uprawnionego pisemnego roszczenia z
tytułu, o którym mowa w pkt 1, w okresie ubezpieczenia określonym w ramach niniejszej Umowy
ubezpieczenia grupowego i przed upływem okresu przedawnienia tego roszczenia w stosunku do
Ubezpieczyciela. Na równi z pisemnym zgłoszeniem roszczenia traktuje się wytoczenie
powództwa przeciwko Ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi przed sądem właściwym do
rozpatrywania spraw danego rodzaju oraz wszczęcie innej procedury określonej ustawowo,
służącej do dochodzenia roszczenia wobec Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela.
3. Ochroną w zakresie ubezpieczenia dodatkowego nie są objęci Ubezpieczeni, którzy w ramach
ubezpieczenia podstawowego objęci są ochroną w wariancie z sumą gwarancyjną 100.000 euro.
4. W przypadku nie zawarcia przez Ubezpieczyciela z Ubezpieczającym Umowy ubezpieczenia
grupowego obejmującej ubezpieczenie dodatkowe na kolejne roczne okresy ubezpieczenia albo w
przypadku Ubezpieczonych, dla których ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wskutek
zakończenia wykonywania zawodu adwokata, Ubezpieczyciel udziela w ramach ubezpieczenia
dodatkowego, przez okres 36 miesięcy następujących bezpośrednio po zakończeniu
obowiązywania ubezpieczenia, przedłużonej ochrony ubezpieczeniowej z tytułu szkód będących
następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem, że
roszczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zgłoszone po raz pierwszy w tym 36
miesięcznym okresie i przed upływem przedawnienia tego roszczenia w stosunku do
Ubezpieczyciela (dodatkowy okres zgłaszania roszczeń).
5. Wszelkie roszczenia zgłaszane w trakcie dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń będą
uważane za zgłoszone w okresie ubezpieczenia.
6. Każdy Ubezpieczony, dla którego wskutek zakończenia wykonywania zawodu adwokata
ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie po dniu 1 stycznia 2022r., może indywidualnie, za zapłatą
dodatkowej składki, przedłużyć dodatkowy okres zgłaszania roszczeń ponad 36 miesięcy, nie
dłużej jednak niż o 84 miesiące (7 lat).
7.Wprowadza się w ramach niniejszego ubezpieczenia dodatkowego podwójny czasowy zakres
ochrony (podwójny trigger). Oznacza to, że poza obowiązującym czasowym zakresem ochrony
uregulowanym w ust. 2-6 (trigger claims made) wprowadza się dodatkową definicję zdarzenia
ubezpieczeniowego za które uważa się również działania lub zaniechania Ubezpieczonego do
których doszło w okresie ubezpieczenia (obowiązującego w ramach niniejszej Umowy

ubezpieczenia grupowego), podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4
ust.1 Ustawy albo działania lub zaniechania aplikantów, praktykantów lub pracowników
Ubezpieczonego, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, w wyniku których powstała
szkoda, za którą odpowiedzialność cywilną ustawową ponosi Ubezpieczony (trigger act
committed).
8. Ubezpieczenie dodatkowe nie obejmuje zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną na
podstawie innego ubezpieczenia obejmującego wcześniejszy okres ubezpieczenia, w tym
obowiązkowego albo dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również
objętych ubezpieczeniem podstawowym, w zakresie w jakim konsekwencje określonego
zdarzenia są pokrywane przez te ubezpieczenia.
9. W takiej sytuacji ubezpieczenie dodatkowe pełni role ubezpieczenia nadwyżkowego, co
oznacza, że ochrona w ramach ubezpieczenia dodatkowego może uruchomić się dopiero po
wyczerpaniu limitów z ubezpieczeń o których mowa w ust.8.
§11
Ubezpieczenie dodatkowe nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez
ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej
samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak
również osobie, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu
Ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
2) wyrządzonych przez Ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, a także w okresie
zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania
zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także
aktów terroru,
4) wyrządzonych przez Ubezpieczonego umyślnie.
§12
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia dodatkowego wynosi równowartość w złotych polskich
kwoty 250.000 euro na każdego Ubezpieczonego na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w
okresie ubezpieczenia wraz z dodatkowym okresem zgłaszania roszczeń, o ile ma zastosowanie
oraz 7.000.000 euro na wszystkich Ubezpieczonych łącznie i wszystkie zdarzenia
ubezpieczeniowe w danym rocznym okresie ubezpieczenia wraz z dodatkowym okresem
zgłaszania roszczeń, o ile ma zastosowanie.
Sumy te są przeliczane według średniego kursu euro obowiązującego w Narodowym Banku
Polskim w pierwszym dniu danego rocznego okresu ubezpieczenia.
2. Pierwszeństwo w wykorzystaniu sumy gwarancyjnej na zaspokojenie wszystkich roszczeń
określa się według kolejności dokonywania zgłoszeń roszczeń do Ubezpieczyciela
3. Z chwilą, gdy wartość zgłoszonych do Ubezpieczyciela roszczeń osiągnie w danym rocznym
okresie ubezpieczenia poziom 80% sumy gwarancyjnej na zaspokojenie wszystkich roszczeń,

Ubezpieczyciel jest obowiązany do powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczającego oraz
przedstawienia oferty uzupełniającej dla Umowy ubezpieczenia grupowego, w której określona
zostanie nowa suma gwarancyjna.
4. Ubezpieczyciel jest zobowiązany w granicach sumy gwarancyjnej ustalonej na każdego
Ubezpieczonego, o której mowa w ust.1, do:
1) wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego,
2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
5. Ubezpieczyciel jest zobowiązany ponad sumę gwarancyjną ustaloną na każdego
Ubezpieczonego, o której mowa w ust.1, jednak w granicach nie więcej 100% tej sumy i w
odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, do:
1) pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym
mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi
roszczeniami odszkodowawczymi oraz kosztów obrony w postępowaniu karnym; w przypadku
zwrotu kosztów przez przeciwnika procesowego, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie
do zwrotu Ubezpieczycielowi, kosztów które zostały przez niego pokryte;
2) zwrotu kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego we własnym
imieniu, o ile jest prowadzone w celu ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczonego i jednocześnie o ile zostały uprzednio zaakceptowane przez Ubezpieczyciela;
wartość tych kosztów do zwrotu przez Ubezpieczyciela określona jest w wysokości wyliczanej
według minimalnych stawek za czynności adwokatów w obowiązującym, w czasie prowadzenia
sprawy, Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie;
3) poniesienia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego;
4) pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o
zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego
sumy pieniężnej; jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie
zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi
odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez Ubezpieczyciela pokryte.
§13
1. Składka ubezpieczeniowa za każdego Ubezpieczonego za ubezpieczenie dodatkowe wynosi 54
zł rocznie (4,50 zł miesięcznie).
2. Płatnikiem składki ubezpieczeniowej jest Ubezpieczający, przy czym na poczet wykonania
przez Ubezpieczającego tego obowiązku zaliczane są wpłaty dokonane przez Izbę Adwokacką
której członkami są Ubezpieczeni.
3. W odniesieniu do adwokatów, którzy rozpoczną, bądź też zakończą wykonywanie zawodu w
trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia, należna jest składka ubezpieczeniowa za okres
ubezpieczenia danego Ubezpieczonego.
4. Składka ubezpieczeniowa za przedłużenie dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wynosi 120
zł za każdy rok.
5. Szczegółowe zasady współpracy w zakresie płatności i rozliczania składek zostaną określone w
umowie o współpracy technicznej zawieranej odrębnie pomiędzy Stronami na okres trwania
Umowy ubezpieczenia grupowego.

Postanowienia wspólne dla ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego
§14
1. Jeżeli Ubezpieczony powziął wiadomość o wyrządzeniu szkody w następstwie swego działania
lub zaniechania, podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust. Ustawy,
zobowiązany jest:
1) niezwłocznie podjąć starania w celu zapobieżeniu zwiększenia szkody oraz zabezpieczyć
dowody;
2) niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości o roszczeniu
poszkodowanego, które może rodzić odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, zawiadomić o
tym Ubezpieczyciela i stosować się do jego wskazówek, o ile nie będą one naruszały
obowiązujących przepisów i obowiązujących adwokata zasad etyki zawodowej.
2. W razie powzięcia informacji o możliwym roszczeniu jeszcze przed złożeniem przez
poszkodowanego roszczenia na piśmie, Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić
Ubezpieczyciela, o możliwości wniesienia roszczenia przez poszkodowanego.
3. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego, Ubezpieczony zobowiązany jest
przesłać do Ubezpieczyciela, zawiadomienie o zgłoszonym roszczeniu oraz załączyć jego kopię,
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.
4. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne,
cywilne lub inne, dotyczące zdarzenia mogącego rodzić odpowiedzialność ubezpieczeniową
Ubezpieczyciela, Ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym
Ubezpieczyciela
5. Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać do Ubezpieczyciela rozstrzygnięcie organu w
sprawie karnej, administracyjnej, cywilnej lub innej związanej z wyrządzoną przez
Ubezpieczonego szkodą, z którego wynika odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczonego
w takim czasie, aby umożliwić Ubezpieczycielowi zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka
odwoławczego, o ile Ubezpieczyciel nie brał udziału w tymże postępowaniu.
6. Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia
szkody oraz niedopuszczenia do jej zwiększenia, zobowiązany jest on również umożliwić
Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania
szkody, zasadności i wysokości roszczenia.
7. Na żądanie Ubezpieczyciela Ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia niezbędnej pomocy,
wyjaśnień, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów
wyrządzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
8. W przypadku braku albo niewystarczających wyjaśnień lub nie przedłożenia przez
Ubezpieczonego dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej
szkody, Ubezpieczyciel może zwrócić się do właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej lub do
Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o udzielenie pomocy w ustaleniu okoliczności i rozmiarów

wyrządzonej szkody, ustaleniu odpowiedzialności Ubezpieczonego oraz przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego. Organy Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Naczelnej Rady
Adwokackiej są zobowiązane do udzielenia Ubezpieczycielowi pomocy w wyżej wymienionym
zakresie.
9. Ubezpieczyciel jest zobowiązany poinformować Ubezpieczającego o każdym fakcie przyjęcia
zawiadomienia o szkodzie lub możliwości jej powstania, podając informacje dotyczące
Ubezpieczonego oraz rodzaju, przedmiotu i rozmiaru szkody, a także poszkodowanego.
§15
1. W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania działań
zmierzających do uznania i zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z poszkodowanym ani
zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, chyba że Ubezpieczyciel wyrazi na to zgodę w formie
pisemnej.
2. Uznanie lub zaspokojenie roszczeń, zawarcie ugody z poszkodowanym bądź zrzeczenie się
zarzutu przedawnienia nie powoduje zobowiązania Ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego ani do zwrotu na rzecz Ubezpieczonego kosztów uiszczonego przez niego
odszkodowania, chyba że po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przez
Ubezpieczyciela okaże się, że roszczenie poszkodowanego było zasadne.
3. Uznanie i zaspokojenie roszczenia, zawarcie ugody z poszkodowanym bądź zrzeczenie się
zarzutu przedawnienia przez Ubezpieczonego bez konsultacji z Ubezpieczycielem uprawnia
Ubezpieczyciela do zawiadomienia właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej lub Naczelnej Rady
Adwokackiej o nienależytym wykonywaniu Umowy przez Ubezpieczonego, chyba że roszczenie
poszkodowanego jest zasadne.
4. Uznanie przez Ubezpieczonego nienależnego roszczenia może uzasadnić powstanie roszczenia
po stronie Ubezpieczyciela o naprawienie wyrządzonej szkody.
§16
1. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia
poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sądu. Odszkodowanie wypłacane jest także Ubezpieczonemu, jeżeli
zaspokoił on roszczenie poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w zakresie
akceptowanym przez Ubezpieczyciela, gdy roszczenie poszkodowanego było zasadne.
2. Odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego oraz
poniesionych przez niego kosztów, o których mowa w par. 7 ust. 3 i 12 ust. 4, nie więcej jednak
niż do wysokości sumy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem postanowień par. 7 ust. 4 i par. 12 ust. 5.
3. Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek (zawiadomienie o
szkodzie) poszkodowanego, Ubezpieczonego, spadkobierców tych osób albo na wniosek innej
osoby uprawnionej, zgłoszony do Ubezpieczyciela.
4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku
(zawiadomienia o szkodzie), o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 4, okoliczności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania,
okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy

zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak
niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się
postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 4, Ubezpieczyciel
zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w
całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska
względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
6. Jeżeli odszkodowanie lub zwrot kosztów nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż
określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę
występującą z wnioskiem (zawiadomieniem o szkodzie) o ich zapłatę - w terminie, o którym mowa
w ustępach poprzedzających, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę ich wypłaty, jak również na przyczyny, dla których odmówił
wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą taki wniosek
(zawiadomienie o szkodzie). Pismo Ubezpieczyciela powinno zawierać pouczenie o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i
dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokość
odszkodowania oraz kosztów. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez
Ubezpieczyciela przekazanych informacji, bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez
Ubezpieczyciela kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych
czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.
8. W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym albo jego
spadkobiercami lub następcami prawnymi, nawet jeżeli są wątpliwości co do zasadności
roszczenia albo zakresu odpowiedzialności, Ubezpieczyciel może wystąpić w charakterze
interwenienta ubocznego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Ubezpieczyciela o toczącym
się postępowaniu ze wskazaniem wszelkich dostępnych zawiadamiającemu danych o tym
postępowaniu.
9. Ubezpieczony nie może reprezentować poszkodowanego w postępowaniu sądowym z
powództwa poszkodowanego przeciwko Ubezpieczycielowi w sprawie roszczenia tego
poszkodowanego skierowanego do tego Ubezpieczonego. W przypadku naruszenia tego
obowiązku, Ubezpieczyciel jest uprawniony do zawiadomienia właściwej Okręgowej Rady
Adwokackiej o nienależytym wykonywaniu Umowy przez Ubezpieczonego.
§17
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również sytuację, gdy roszczenie poszkodowanego
skierowane jest w pierwszej kolejności do zespołu adwokackiego lub spółki o której mowa w art.
4a Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, która nie posiada ubezpieczenia OC,
a za powstałą szkodę ponosi odpowiedzialność wyłącznie adwokat – członek zespołu lub wspólnik
takiej spółki, który jest objęty ubezpieczeniem OC w ramach niniejszej Umowy i byłby objęty
ochroną ubezpieczeniową, gdyby roszczenie zostało skierowane do tego adwokata.
§18
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, osoba,

która dochodzi roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej lub zleceniodawca gwarancji
ubezpieczeniowej mogą wnieść reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię
lub agenta ubezpieczeniowego.
2. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez ERGO Hestię oraz agenta wyłącznego
ERGO Hestii, to jest działającego wyłącznie w imieniu lub na rzecz jednego ubezpieczyciela.
1) Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl;
b) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555;
c) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii
1, 81-731 Sopot;
d) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń
ERGO Hestia SA.
2) Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd
ERGO Hestii.
3) Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną – na wniosek osoby,
która zgłasza reklamację.
4) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w terminie
60 dni od dnia jej otrzymania. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi na
reklamację osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w 30-dniowym terminie.
5) W niestandardowych sprawach osoby wymienione w ust. 1 mogą zwrócić się do Rzecznika
Klienta ERGO Hestii poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl.
6) Osoba fizyczna składająca reklamację może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do
Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.
3. Zasady wnoszenia reklamacji na usługi świadczone przez tzw. multiagenta, to jest agenta, który
działa w imieniu lub na rzecz ERGO Hestii oraz innych ubezpieczycieli – w zakresie
niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
1) Reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową należy składać
bezpośrednio agentowi, który świadczył usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Reklamacje
rozpatrywane są bezpośrednio przez tego agenta. W przypadku wpływu takiej reklamacji do
ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie agentowi, informując o tym
jednocześnie osobę występującą z reklamacją.

Załącznik nr 2
UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ I IZB ADWOKACKICH
§1
1. Ubezpieczyciel zawiera Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Naczelną Radą
Adwokacką zwaną dalej „Umową ubezpieczenia”.
2. Umowę ubezpieczenie, o której mowa w ust. 1 zawiera się z Ubezpieczającym - Naczelną
Radą Adwokacką (NRA) na rachunek Ubezpieczonych- Krajowego Zjazdu Adwokatury
Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA),
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika
Dyscyplinarnego Adwokatury oraz jego zastępców, Wyższej Komisji Rewizyjnej, a także Izb
Adwokackich (IA) oraz organów IA: Zgromadzenia Izby, Okręgowych Rad Adwokackich, Sądów
Dyscyplinarnych, Rzeczników Dyscyplinarnych oraz ich zastępców, Komisji Rewizyjnych oraz
członków wszystkich wyżej wymienionych organów Adwokatury i Izb Adwokackich z tytułu
wykonywania przez nich czynności wynikających z Ustawy z dnia 26 maja 1982 r Prawo o
Adwokaturze, zwanej dalej „Ustawą”.
§2
Do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają Ogólne warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018 z zastrzeżeniem poniższych zmian:
1) Par. 4 pkt. 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się
wykonywanie przez Ubezpieczonych czynności wynikających z Ustawy, z wyłączeniem
czynności, o których mowa w art.4 tejże Ustawy,
2) Par. 5 ust. 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu
czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych.
§3
Suma gwarancyjna wynosi 5.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
§4
1. Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022
r., przy czym ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne roczne okresy, chyba, że Umowa
Generalna na podstawie której została ona zawarta zostanie wypowiedziana.
2. W terminie do dnia 30 stycznia każdego roku trwania niniejszej Umowy, Ubezpieczyciel
przekaże NRA dokument stanowiący dowód zawarcia Umowy ubezpieczenia w powyższym
zakresie (polisę).

Załącznik nr 3
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ADWOKATA W
RAMACH PEŁNIONYCH FUNKCJI ZLECONYCH
§1
1. Ubezpieczyciel zapewnia ponadto każdemu adwokatowi możliwość zawarcia wszystkich lub
niektórych z następujących ubezpieczeń:
1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności syndyka, nadzorcy
sądowego lub zarządcy przymusowego, określonych w Prawie upadłościowym i Prawie
restrukturyzacyjnym,
2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności kuratora
określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego, bądź powierzonych na podstawie innych
przepisów prawa lub likwidatora określonych w Kodeksie Spółek Handlowych,
3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności mediatora.
2. W odniesieniu do kuratorów lub/i mediatorów niniejsze ubezpieczenie stanowi nadwyżkę ponad
sumy gwarancyjne zapewnione im w ramach ubezpieczenia podstawowego.
3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, zawierane będą indywidualnie z
zainteresowanymi adwokatami na warunkach i w zakresie ustalonym w niniejszym Załączniku.
§2
1. Do ubezpieczenia, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1 będą miały zastosowanie Ogólne
warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-092018 z zastrzeżeniem poniższych zmian:
1) Par. 4 pkt 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się
wykonywanie przez Ubezpieczonego czynności syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy
przymusowego określonych w Prawie upadłościowym i Prawie restrukturyzacyjnym,
2) Par. 5 ust.1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu
czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych.
2. W ubezpieczeniu będą miały zastosowanie następujące sumy gwarancyjne na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia oraz odpowiadające im składki
ubezpieczeniowe:
1) suma gwarancyjna 100.000 zł - składka roczna 140 zł,
2) suma gwarancyjna 200.000 zł - składka roczna 210 zł,
3) suma gwarancyjna 300.000 zł, składka roczna 240 zł,
4) suma gwarancyjna 500.000 zł, składka roczna 490 zł,
5) suma gwarancyjna 1.000.000 zł, składka roczna 740 zł.
3.Wyboru sumy gwarancyjnej dokonuje Ubezpieczający.
4. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
lub w ratach na warunkach określonych w tej umowie.

§3
1. Do ubezpieczenia, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 2 będą miały zastosowanie Ogólne
warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-092018 z zastrzeżeniem poniższych zmian:
1) Par. 4 p.1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się
wykonywanie przez Ubezpieczonego czynności kuratora określonych w Kodeksie Postępowania
Cywilnego
lub
likwidatora
określonych
w
Kodeksie
Spółek
Handlowych,
2) Par. 5 ust. 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu
czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych.
2. W ubezpieczeniu będą miały zastosowanie następujące sumy gwarancyjne na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia oraz odpowiadające im składki
ubezpieczeniowe:
1) suma gwarancyjna 100.000 zł - składka roczna 140 zł,
2) suma gwarancyjna 200.000 zł - składka roczna 210 zł,
3) suma gwarancyjna 300.000 zł, składka roczna 240 zł,
4) suma gwarancyjna 500.000 zł, składka roczna 490zł,
5) suma gwarancyjna 1.000.000 zł, składka roczna 740 zł.
3.Wyboru sumy gwarancyjnej dokonuje Ubezpieczający.
4. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
lub w ratach na warunkach określonych w tej umowie.
§4
1. Do ubezpieczenia, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 3 będą miały zastosowanie Ogólne
warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-092018 z zastrzeżeniem poniższych zmian:
1) Par. 4 p.1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się
wykonywanie
przez
Ubezpieczonego
czynności
mediatora,
2) Par. 5 ust.1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu
czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych.
2. W ubezpieczeniu będą miały zastosowanie następujące sumy gwarancyjne na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia oraz odpowiadające im składki
ubezpieczeniowe:
1) suma gwarancyjna 100.000 zł - składka roczna 140 zł,
2) suma gwarancyjna 200.000 zł - składka roczna 210 zł,
3) suma gwarancyjna 300.000 zł, składka roczna 240 zł,

4) suma gwarancyjna 500.000 zł, składka roczna 490 zł,
5) suma gwarancyjna 1.000.000 zł, składka roczna 740 zł.
3.Wyboru sumy gwarancyjnej dokonuje Ubezpieczający.
4. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
lub w ratach na warunkach określonych w tej umowie.

Załącznik nr 4
POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA
OFEROWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA ADWOKATOM i APLIKANTOM
ADWOKACKIM
§1
1. Ubezpieczyciel zapewnia adwokatowi albo aplikantowi adwokackiemu możliwość zawarcia
wszystkich lub niektórych z następujących ubezpieczeń:
1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich,
2) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
2. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW adwokatów niniejsze ubezpieczenie stanowi nadwyżkę
ponad sumy gwarancyjne zapewnione im w ramach ubezpieczenia podstawowego.
3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, zawierane będą indywidualnie z
zainteresowanymi adwokatami albo aplikantami adwokackimi na warunkach i w zakresie
ustalonym dla poszczególnych ubezpieczeń w niniejszym Załączniku.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich
§2
1. Ubezpieczenie, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1, oferowane będzie osobom wpisanym na
listę aplikantów adwokackich, o której mowa w art. 75 ust. 2 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze zwanej dalej „Ustawą”.
2. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018, z zastrzeżeniem poniższych zmian:
1) Par. 4 pkt. 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się
wykonywanie przez Ubezpieczonego będącego aplikantem adwokackim w imieniu i na rzecz
swojego patrona albo innego adwokata czynności określonych w Ustawie,
2) Par. 5 ust. 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu
czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych.
3. W ubezpieczeniu będą miały zastosowanie następujące sumy gwarancyjne na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia oraz odpowiadające im składki
ubezpieczeniowe:
1) suma gwarancyjna 50.000 euro składka roczna 140 zł
2) suma gwarancyjna 100.000 euro- składka roczna 190 zł,
3) suma gwarancyjna 200.000 euro- składka roczna 240 zł,
4) suma gwarancyjna 500.000 euro - składka roczna 490 zł,
5) suma gwarancyjna 1.000.000 euro - składka roczna 990 zł.

4.Wyboru sumy gwarancyjnej dokonuje Ubezpieczający.
5.Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub
w ratach na warunkach określonych w tej umowie.
6. Ubezpieczenie zawierane będzie na okres jednego roku, chyba że okres ubezpieczenia będzie
dostosowany do okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej patrona. W
takim przypadku składka będzie naliczona proporcjonalnie za okres udzielonej ochrony.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
§3
1. Do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) określonych w par.
1 ust. 1 pkt 2 będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 1
sierpnia 2021 r. z następującymi zmianami:
1) par. 22 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa
nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane
zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie oraz następstwa zawałów
serca lub udarów mózgu doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
oraz za granicą,
2) par. 24 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: W wariancie I Ubezpieczyciel wypłaca następujące
rodzaje świadczeń:
a) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, jeżeli
nastąpiła ona w okresie 2 lat od daty jego wystąpienia – 100% określonej w umowie sumy
ubezpieczenia,
b) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
- w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie
- w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi
trwałego uszczerbku na zdrowiu,
3) par. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Ubezpieczyciel dokonuje również zwrotu kosztów:
- nabycia wyrobów medycznych, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie
dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia na trwały
uszczerbek, nie więcej niż 10 000 zł,
- przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością, pod warunkiem, że zostały one
poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 10% sumy
ubezpieczenia na trwały uszczerbek nie więcej niż 10 000 zł,
- odbudowy stomatologicznej zębów – do wysokości 5 000 zł
e) świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia – zgodnie z definicją:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia postanawia się, że Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w
wysokości 1% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1.000 zł, jeżeli w związku z nieszczęśliwym
wypadkiem nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale leczenie Ubezpieczonego
wiązało się z koniecznością hospitalizacji trwającą co najmniej 3 dni. Świadczenie wypłacane jest
na podstawie dokumentacji medycznej przedłożonej przez Ubezpieczonego. Z tytułu niniejszej
klauzuli Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie w okresie ubezpieczenia.

f) assistance na terytorium RP – zgodnie z par.25 ust. 4 OWU.
4) Ubezpieczonemu przysługują w zależności od wysokości wybranej sumy ubezpieczenia
następujące świadczenia:
Zakres
Suma Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia
/limit w PLN
/limit w PLN
/limit w PLN
Świadczenie z tytułu
trwałego uszczerbku
na zdrowiu z
włączeniem ryzyka
zawału serca i udaru
mózgu: 1%
uszczerbku na
zdrowiu = 1% sumy
ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu
śmierci w wyniku
NW z włączeniem
ryzyka zawału serca
udaru mózgu
Koszty nabycia
wyrobów
medycznych
zwracane są do
wysokości 15% sumy
ubezpieczenia z tytułu
trwałego uszczerbku
na zdrowiu, ale nie
więcej niż 10.000,00
PLN
Koszty przeszkolenia
zawodowego osób z
niepełnosprawnością
zwracane są do
wysokości 15 %
sumy ubezpieczenia z
tytułu trwałego
uszczerbku, ale nie
więcej niż 10.000,00
PLN
Świadczenie za
leczenie uciążliwe
więcej niż 1.000 zł.)
assistance na
terytorium RP

25.000
1% = 250

50.000
1% = 500

100.000
1% = 1 000

25.000

50.000

100.000

3.750

7.500

10.000

3.750

7.500

10.000

250

500

1.000

Zgodnie z OWU

Zgodnie z OWU

Zgodnie z OWU

2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wyliczane będzie według wariantu I, o
którym mowa w par. 24 ust. 1 OWU.
3. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie stosownie do dokonanego wyboru następujące sumy
ubezpieczenia:
1) 25.000 zł,
2) 50.000 zł,
3) 100.000 zł.
4. Roczna składka ubezpieczeniowa od jednego Ubezpieczonego w zależności od wybranej sumy
ubezpieczenia wynosić będzie:
1) 65 zł dla sumy ubezpieczenia 25.000 zł
2) 110 zł dla sumy ubezpieczenia 50.000 zł
3) 340 zł dla sumy ubezpieczenia 100.000 zł
5. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
lub w ratach na warunkach określonych w tej umowie.
6. Ubezpieczenie zawierane będzie na okres jednego roku, chyba że okres ubezpieczenia będzie
dostosowywany do okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W takim
przypadku składka będzie naliczona proporcjonalnie za okres udzielonej ochrony.

Załącznik nr 5
UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII PRAWNYCH ORAZ
UBEZPIECZENIE MIENIA KANCELARII PRAWNYCH
§1
1. Ubezpieczyciele zapewniają ponadto każdej kancelarii adwokackiej, zespołowi adwokackiemu,
spółce, o której mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze zwanej
dalej „Ustawą” możliwość zawarcia wszystkich lub niektórych z następujących ubezpieczeń:
1) nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem
triggera act committed,
2) nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem
triggera claims made,
3) ubezpieczenia mienia kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń.
2. Umowy ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 zawierane będą indywidualnie z
zainteresowanymi kancelariami adwokackimi, zespołami adwokackimi, spółkami, o których
mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy na warunkach i w zakresie ustalonym dla poszczególnych
ubezpieczeń w niniejszym Załączniku.
Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem
triggera act committed
§2
Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem triggera act
committed oferowane jest wyłącznie kancelariom adwokackim, zespołom adwokackim i spółkom,
o których mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy, zwanym dalej na potrzeby tego ubezpieczenia
„Ubezpieczonymi”, w których łączna liczba wszystkich adwokatów, radców prawnych i doradców
podatkowych oraz rzeczników patentowych, włącznie z adwokatem prowadzącym kancelarię
adwokacką (w przypadku kancelarii adwokackiej) albo włącznie ze wszystkimi wspólnikami
spółki, o której mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy (w przypadku tej spółki), uprawnionych do
wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w szczególności jako członek
organu uprawnionego do reprezentacji, pracownik, współpracownik, wspólnik, udziałowiec,
partner), nie przekracza 25 osób.
§3
1. Do ubezpieczenia, o którym mowa w par.2, będą miały zastosowanie Ogólne warunki
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018 z
zastrzeżeniem następujących zmian:
1) Par. 4 pkt 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się
świadczenie przez Ubezpieczonego pomocy prawnej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie
opinii prawnych ( w tym na podstawie prawa Unii Europejskiej), opracowywanie projektów aktów
prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami,

2) Par. 5 ust 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu
czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych,
3) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o kl.002/I.Z. w której wprowadza się następujące zmiany:
a) Ustęp 2 klauzuli przyjmuje następujące brzmienie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wyłącznie przez podwykonawców
wymienionych we wniosku o ubezpieczenie, z którymi Ubezpieczony zawarł umowy na piśmie.
Ubezpieczony zobowiązany jest przechowywać oryginały tych umów oraz pozostawić je do
wglądu Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody, a także umożliwić Ubezpieczycielowi
sporządzenie ich kopii,
b) Dodaje się ustęp 3 o następującej treści: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy wobec zlecającego, zlecającego wobec
podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wobec innego podwykonawcy.
c) Dodaje się ustęp 4 o następującej treści: W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę
wyrządzoną przez podwykonawcę, Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu wobec tego
podwykonawcy,
4) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o klauzulę 003/I.Z.,
5) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia
tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody –na niniejsze rozszerzenie
ustala się sublimit w wysokości 100.000 zł,
6) W Par. 6 ust. 3 pkt 2 dodaje się po przecinku słowa: chyba, że w chwili powstania wypadku
ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność,
7) W par. 6 ust. 3 pkt 3 skreśla się słowa nieterminowego wykonania całości lub części
zobowiązania i dodaje się pkt. 14 i 15 o następującym brzmieniu:
14) związane w jakikolwiek sposób, bezpośrednio łub pośrednio, z azbestem lub rzeczami
zawierającymi azbest W jakiejkolwiek postaci lub ilości;
15) spowodowane emisją, wyciekiem lub uwolnieniem cieczy, ciała stałego lub gazu,
powodujących podrażnienie, skażenie lub zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody
powierzchniowej lub gruntowej.
§4
1. Ubezpieczenie, o którym mowa w par. 2, ma zawsze charakter nadwyżkowy, co oznaczą że
odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum
gwarancyjnych z innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zespołu, spółki,
kancelarii, adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, chyba
że dany wypadek ubezpieczeniowy nie będzie pokryty przez którekolwiek z tych ubezpieczeń.
2. W ubezpieczeniu, w zależności od wybranego wariantu, ma zastosowanie jedna z następujących
sum gwarancyjnych na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia i
odpowiadająca jej podstawowa składka ubezpieczeniowa:
1) suma gwarancyjna 250.000 zł - składka 470 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
2) suma gwarancyjna 500.000 zł - składka 763 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust .3,
3) suma gwarancyjna 750.000 zł- składka 1017 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,

4) suma gwarancyjna 1.000.000pln- składka 1380 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
5) suma gwarancyjna 1.500.000 zł - składka 1705 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
6) suma gwarancyjna 2.000.000 zł- składka 2070 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
7) suma gwarancyjna 3.000.000 zł - składka 2685 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
8) suma gwarancyjna 4.000.000pln - składka 3270 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3.
9) suma gwarancyjna 5.000.000 zł - składka 3923 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3.
10) suma gwarancyjna 10.000.000 zł- składka 7120 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3.
W przypadku spółki cywilnej Ubezpieczonymi są wszyscy wspólnicy, a suma gwarancyjna
ustalona jest łącznie na wszystkich wspólników.
3. Składka płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub w ratach na
warunkach określonych w tej umowie.
4. Składka obliczana jest w zależności od liczby adwokatów, radców prawnych, doradców
podatkowych oraz rzeczników patentowych uprawnionych do wykonywania czynności
zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w szczególności jako członek organu uprawnionego do
reprezentacji, pracownik, współpracownik, wspólnik, udziałowiec, partner).
5. Ubezpieczający jest zobowiązany podać na wniosku o ubezpieczenie dane osobowe wszystkich
adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych
uprawnionych do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego oraz
informować Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach tych danych.
6.Składka podstawowa, o której mowa w ust. 2, ustalona jest na jednego (pierwszego) adwokata
(w przypadku kancelarii adwokackiej), członka zespołu (w przypadku zespołu adwokackiego) i
wspólnika adwokata (w przypadku spółki, o której mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy). .
7.Składka ta będzie ulegała podwyższeniu o 30% za drugiego i każdego następnego uprawnionego
do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego, będącego adwokatem,
radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.
8. Stosuje się następujące zniżki w składce:
1) z tytułu nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia tego samego Ubezpieczonego - w wysokości
5%,
2) z tytułu bezszkodowej historii ubezpieczenia danego Ubezpieczonego (z uwzględnieniem
historii szkodowej u poprzedniego Ubezpieczyciela) - 7% za każdy pełny rok obowiązywania
ubezpieczenia, nie więcej niż 35%.
9. Uznaje się, że dany Ubezpieczony był w poprzednim roku bezszkodowy, jeżeli Ubezpieczyciel
nie wypłacił w tym roku żadnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zawodowej żadnego z adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych oraz
rzeczników patentowych uprawnionych do wykonywania czynności zawodowych w imieniu tego
Ubezpieczonego i podanych na wniosku o wznowienie ubezpieczenia.
10. Ubezpieczenie, o którym mowa w par.2, będzie zawierane na okres jednego roku.
11. Bez względu na liczbę osób odpowiedzialnych za daną szkodę, maksymalna odpowiedzialność
Ubezpieczyciela z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego nie może przekroczyć najwyższej
sumy gwarancyjnej przewidzianej przez umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tych
osób.

Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem
triggera claims made
§5
Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem triggera
claims made oferowane jest wyłącznie kancelariom adwokackim, zespołom adwokackim i
spółkom, o których mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy, zwanym dalej na potrzeby tego ubezpieczenia
„Ubezpieczonymi”, w których łączna liczba wszystkich adwokatów, radców prawnych, doradców
podatkowych oraz rzeczników patentowych, włącznie z adwokatem prowadzącym kancelarię
adwokacką (w przypadku kancelarii adwokackiej) albo włącznie ze wszystkimi członkami zespołu
adwokackiego (w przypadku zespołu adwokackiego) albo włącznie ze wszystkimi wspólnikami
spółki, o której mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy (w przypadku tej spółki), uprawnionych do
wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w szczególności jako członek
organu uprawnionego do reprezentacji, pracownik, współpracownik, wspólnik, udziałowiec,
partner), nie przekracza 25 osób.
§6
Do ubezpieczenia, o którym mowa w par.5, będą miały zastosowanie Ogólne warunki
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018, z
zastrzeżeniem następujących zmian:
1) Par. 4 pkt 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się
świadczenie przez Ubezpieczonego pomocy prawnej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie
opinii prawnych (w tym na podstawie prawa Unii Europejskiej), opracowywanie projektów aktów
prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami,
2) W par. 4 dodaje się pkt 13 i 14 o następującym brzmieniu:
13) za datę początkową - uważa się dzień początku okresu ubezpieczenia określony w pierwszej
umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawartej na rachunek
Ubezpieczonego z zastosowaniem wypadku ubezpieczeniowego określonego w par.5 ust.3 OWU,
pod warunkiem jej nieprzerwanego kontynuowania, jednakże przypadający nie wcześniej niż 1
stycznia 2012 r.,
14) za dodatkowy okres zgłaszania roszczeń – uważa się określony w par. 5 ust. 3 OWU okres,
następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, o ile
Ubezpieczony nie zawarł z Ubezpieczycielem kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zawodowej na warunkach kontynuacji; w okresie tym Ubezpieczyciel udziela ochrony
ubezpieczeniowej w razie wniesienia w tym okresie po raz pierwszy roszczenia przeciwko

Ubezpieczonemu wyłącznie z tytułu działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało
miejsce w okresie ubezpieczenia
3. Par. 5 ust. 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu
czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych,
4. Par. 5 ust. 3 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki
wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia lub po
dacie początkowej, o ile roszczenia z tytułu tych wypadków zostały zgłoszone po raz pierwszy w
okresie ubezpieczenia lub dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń nie dłuższym niż 3 lata.
5. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o kl.002/I.Z. w której wprowadza się następujące zmiany:
1) Ust. 2 klauzuli przyjmuje następujące brzmienie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wyłącznie przez podwykonawców
wymienionych we wniosku o ubezpieczenie, z którymi Ubezpieczony zawarł umowy na piśmie.
Ubezpieczony zobowiązany jest przechowywać oryginały tych umów oraz pozostawić je do
wglądu Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody a także umożliwić Ubezpieczycielowi
sporządzenie ich kopii,
2) Dodaje się ustęp 3 o następującej treści: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy wobec zlecającego, zlecającego wobec
podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wobec innego podwykonawcy.
3) Dodaje się ustęp.4 o następującej treści: W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę
wyrządzoną przez podwykonawcę, Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu wobec tego
podwykonawcy.
6. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o klauzulę 003/I.Z.
7. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia
tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody –na niniejsze rozszerzenie
ustala się sublimit w wysokości 100.000 zł
8. W par. 6 ust. 3 pkt 2 dodaje się po przecinku słowa: chyba, że w chwili powstania wypadku
ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność
9. W par. 6 ust. 3 pkt 3 skreśla się słowa nieterminowego wykonania całości lub części
zobowiązania i dodaje się pkt. 14, 15, 16, 17, 18 o następującym brzmieniu:
14) związane w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z azbestem lub rzeczami
zawierającymi azbest W jakiejkolwiek postaci lub ilości;
15) spowodowane emisją, wyciekiem lub uwolnieniem cieczy, ciała stałego lub gazu,
powodujących podrażnienie, skażenie lub zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody
powierzchniowej lub gruntowej;
16) o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia
wiedzieli lub przy dołożeniu należytej staranności mogli się dowiedzieć;
17) dotyczące działania lub zaniechania, mogących doprowadzić do wniesienia roszczenia, o
których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedzieli przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a
które miały miejsce pomiędzy datą początkową a dniem początku okresu ubezpieczenia;

18) wynikające lub związane z jakimkolwiek postępowaniem sądowym rozstrzygniętym
uprzednio albo będącym w toku przed datą początkową lub z jakimkolwiek postepowaniem, w
którym przytaczane są te same, bądź co do zasady te same fakty.

§7
1. Ubezpieczenie, o którym mowa w par. 5, ma zawsze charakter nadwyżkowy, co oznacza, że
odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum
gwarancyjnych z innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zespołu, spółki,
kancelarii, adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, chyba, że dany wypadek
ubezpieczeniowy nie będzie pokryty przez którekolwiek z tych ubezpieczeń.
2. W ubezpieczeniu, w zależności od wybranego wariantu, ma zastosowanie jedna z następujących
sum gwarancyjnych na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia i
odpowiadająca jej podstawowa składka ubezpieczeniowa:
1) suma gwarancyjna 1.000.000 zł - składka 870 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
2) suma gwarancyjna 1.500.000 zł - składka 1050 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust. 3,
3) suma gwarancyjna 2.000.000 zł - składka 1235 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
4) suma gwarancyjna 2.500.000 zł- składka 1342 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
5) suma gwarancyjna 3.000.000 zł - składka 1488 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
6) suma gwarancyjna 4.000.000 zł składka 1707 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
7) suma gwarancyjna 5.000.000 zł - składka 1888 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
8) suma gwarancyjna 10.000.000 zł - składka 3560 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3,
9) suma gwarancyjna 15.000.000 zł - składka 6466 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3
10) suma gwarancyjna 20.000.000 zł- składka 8429 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3.
W przypadku spółki cywilnej Ubezpieczonymi są wszyscy wspólnicy, a suma gwarancyjna
ustalona jest łącznie na wszystkich wspólników.
3. Składka płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy lub w ratach na warunkach
odrębnie określonych.
4. Składka obliczana jest w zależności od liczby adwokatów, radców prawnych i doradców
podatkowych oraz rzeczników patentowych uprawnionych do wykonywania czynności
zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w szczególności jako członek organu uprawnionego do
reprezentacji, pracownik, współpracownik, wspólnik, udziałowiec, partner).
5. Ubezpieczający jest zobowiązany podać na wniosku o ubezpieczenie dane osobowe wszystkich
adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych
uprawnionych do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego oraz
informować Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach tych danych.
6. Składka podstawowa, o której mowa w ust. 2, ustalona jest na jednego (pierwszego) adwokata
(w przypadku kancelarii adwokackiej), członka zespołu (w przypadku zespołu adwokackiego) i
wspólnika adwokata (w przypadku spółki, o której mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy).
7. Składka ta będzie ulegała podwyższeniu o 30% za drugiego i każdego następnego uprawnionego
do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego, będącego adwokatem,
radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.
8. Stosuje się następujące zniżki w składce:

1) z tytułu nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia tego samego Ubezpieczonego w wysokości
5%,
2) z tytułu bezszkodowej historii ubezpieczenia danego Ubezpieczonego - (z uwzględnieniem
historii szkodowej u poprzedniego Ubezpieczyciela) -7% za każdy pełny rok obowiązywania
ubezpieczenia, nie więcej niż 35%.
9. Uznaje się, że dany Ubezpieczony był w poprzednim roku bezszkodowy, jeżeli Ubezpieczyciel
nie wypłacił w tym roku żadnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zawodowej żadnego z adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych oraz
rzeczników patentowych uprawnionych do wykonywania czynności zawodowych w imieniu tego
Ubezpieczonego i podanych na wniosku o wznowienie ubezpieczenia.
10. Ubezpieczenie będzie zawierane na okres jednego roku.
11. Bez względu na liczbę osób odpowiedzialnych za daną szkodę, maksymalna
odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego nie może
przekroczyć najwyższej sumy gwarancyjnej przewidzianej przez umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej tych osób.
Ubezpieczenie majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń
§8
1. Do ubezpieczenia majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń o którym mowa w par.1
ust. 1.pkt 3 zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
z dnia 24-09-2018.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) wyposażenie,
2) nakłady adaptacyjne,
3) mienie osobiste pracowników,
4) wartości pieniężne,
5) niskocenne składniki majątku.

Wariant
Wyposażenie
Nakłady adaptacyjne
Mienie osobiste pracowników
Wartości pieniężne
Niskocenne składniki majątku

I
80 000
20 000
1 000
4 000
10 000

Suma Ubezpieczenia w PLN
II
120 000
30 000
1 500
6 000
15 000

III
160 000
40 000
2 000
8 000
20 000

Limity na ryzyka kradzieży z włamaniem
Wariant
Wyposażenie
Mienie osobiste pracowników
Wartości pieniężne
Niskocenne składniki majątku

I
10 000
1 000
4 000
2 000

Suma Ubezpieczenia w PLN
II
15 000
1 500
5 000
3 000

III
20 000
2 000
8 000
4 000

I
2 000
500

Suma Ubezpieczenia w PLN
II
3 000
1 000

III
4 000
1 000

Limity dla szyb i reklam
Wariant
Szyby i inne element szklane
Tablice reklamowe
Limit dla sprzętu elektronicznego:
Suma Ubezpieczenia w PLN
Wariant

I

II

III

Stacjonarny sprzęt elektroniczny

20 000

30 000

40 000

Przenośny sprzęt elektroniczny

4 000

6 500

10 000

Telefony komórkowe

1 000

1 500

2 000

Dane

2 000

3 000

4 000

3. Dodatkowo zastosowanie mają:
1) Klauzula przepięć w następującym brzmieniu:
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zrekompensuje
szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć, za które uważa się gwałtowny
wzrost napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych wyłącznie, jeżeli:
a) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciwpiorunowej,
b) instalacje wewnątrz budynku są uziemione.
2. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co
do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego
ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników,
odgromników,
czujników,
żarówek,
lamp,
grzejnych
urządzeń
elektrycznych.
4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi 5000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
1) Klauzula włączenia dewastacji. Dewastacja: umyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem
kradzieży z włamaniem – maksymalnie do sumy wybranego wariantu nie więcej niż 10 000 zł
(wyłączone szkody w szybach i tablicach reklamowych)
2) Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji. Odtworzenie dokumentacji (akt, planów,
dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie
koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji, z włączeniem przeprowadzenia
niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była
zawarta; powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu 5% wartości szkody,
jednak nie więcej niż 5 000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie
ubezpieczenia.
4. Składka zależna jest od wybranego wariantu sumy ubezpieczenia i wynosi:
1) Wariant I - składka roczna 300 zł,
2) Wariant II - składka roczna 400 zł,
3) Wariant III - składka roczna 500 zł.
5. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
lub w ratach na warunkach określonych w tej umowie.
6. Ubezpieczenie zawierane będzie na okres jednego roku, chyba że okres ubezpieczenia będzie
dostosowywany do okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W takim
przypadku składka będzie naliczona proporcjonalnie za okres udzielonej ochrony.
7. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych znosi się franszyzy.

Załącznik nr 6
UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH
§1
1. Ubezpieczyciel zapewnia adwokatom możliwość zawarcia ubezpieczenia od ryzyk
cybernetycznych.
2. Do umowy ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych zastosowanie mają Ogólne Warunki
Ubezpieczenia od Ryzyk Cybernetycznych z dnia 24 09. 2018 zwane dalej „OWU”.
§2
1. Ubezpieczenie składa się z się z czterech sekcji (trzech stanowiących wariant obligatoryjny
i czwartej stanowiącej wariant fakultatywny), obejmujących:
- sekcja I: ubezpieczenie danych elektronicznych;
- sekcja II: ubezpieczenie kosztów dodatkowych;
- sekcja III: ubezpieczenie OC w związku z atakiem komputerowym;
- sekcja IV: ubezpieczeniowy zysk brutto.
2. Dla zakresu ochrony wskazanej w Sekcjach: I, II, III, IV ustala się wspólny limit
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
3. W ramach ustalonego łącznego limitu odpowiedzialności, o czym mowa w ust. 2 powyżej,
wskazano sublimity odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte w umowie ubezpieczenia
dla poszczególnych zakresów i rozszerzeń ochrony, określonych klauzulami wskazanymi
w umowie ubezpieczenia.
§3
1.Przedmiotem umowy ubezpieczenia w ramach wariantu obligatoryjnego są:
a) w sekcji I - dane elektroniczne używane lub gotowe do użytku zgodnie z przeznaczeniem,
b) w sekcji II – poniesione koszty dodatkowe, mające na celu uniknięcie lub zmniejszenie
skutków ataku komputerowego, objętego ochroną ubezpieczeniową i nie wymienione w
pozostałych sekcjach ubezpieczenia,
c) w sekcji III – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom
trzecim w następstwie ataku komputerowego, za który ponosi on odpowiedzialność w związku
z wykonywaniem czynności związanych z wprowadzaniem lub przetwarzaniem danych
elektronicznych dla celów wykonywania własnej działalności gospodarczej.
2. Przedmiotem umowy ubezpieczenia w ramach wariantu fakultatywnego, ujętego w sekcji IV,
jest utrata zysku brutto oraz zwiększone koszty działalności poniesione przez ubezpieczonego
w okresie odszkodowawczym wskutek ataku komputerowego, objętego zakresem ubezpieczenia
w sekcji I. Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

§4
1.Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia
i wybranej wysokości limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a także osiąganych przez
ubezpieczonego przychodów z działalności gospodarczej, osiągniętych za ostatni zamknięty
roczny okres rozliczeniowy. Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływ ma także ewentualny
wybór wariantu fakultatywnego.
2.Możliwe warianty ubezpieczenia dla ubezpieczonych z przychodem do 5.000.000 zł (włącznie)
z działalności gospodarczej za ostatni zamknięty roczny okres rozliczeniowy przedstawia poniższa
tabela:
WARIANTY DLA KANCELARII ADWOKACKICH Z OBROTEM DO 5.000.000 PLN

Sekcja

I

II

III
IV

zakres obligatoryjny
kl. 1000
kl. 1001
kl. 1002
kl. 1003
zakres obligatoryjny
kl. 2000
kl. 2001
kl. 2002
kl. 2003
zakres obligatoryjny
kl. 3000
kl. 3001
kl. 3002

Wariant I
limit odpowiedzialności 500.000
PLN
franszyza
sublimit
składka
odpowiedzialności
redukcyjna
3 000
50 000

zakres fakultatywny

Wariant II
limit odpowiedzialności 1.000.000
PLN
franszyza
sublimit
składka
odpowiedzialności
redukcyjna
5 000

1232,5

2 000

50 000

Wariant III
limit odpowiedzialności 2.000.000
PLN
sublimit
franszyza
odpowiedzialnoś
składka
redukcyjna
ci
5 000

1 743

2 000

100 000

Wariant III
limit odpowiedzialności 3.000.000 PLN
sublimit
odpowiedzialności

10 000

2 550

5 000

franszyza
redukcyjna

100 000

składka

3 188

5 000

3 000

1232,5

5 000

1 743

5 000

2 550

10 000

3 188

3 000

2 465

5 000

3 485

5 000

5 100

10 000

6 375

12h

2125

Razem (zakres
obligatoryjny):
Razem (pełen
zakres):

500 000

12h
Razem (zakres
obligatoryjny):
Razem (pełen
zakres):

4 930
7 055

2125

500 000

12h
Razem (zakres
obligatoryjny):
Razem (pełen
zakres):

6 970
9 095

2125

500 000

12h
Razem (zakres
obligatoryjny):
Razem (pełen
zakres):

10 200
12 325

2125
12 750
14 875

3. Możliwe warianty ubezpieczenia dla ubezpieczonych z przychodem wyższym, niż 5.000.000
zł, ale nie większym, niż 20.000.000 zł z działalności gospodarczej za ostatni roczny okres
rozliczeniowy przedstawia poniższa tabela:
WARIANTY DLA KANCELARII ADWOKACKICH Z OBROTEM DO 20.000.000 PLN

Sekcja

I

II

III
IV

zakres obligatoryjny
kl. 1000
kl. 1001
kl. 1002
kl. 1003
zakres obligatoryjny
kl. 2000
kl. 2001
kl. 2002
kl. 2003
zakres obligatoryjny
kl. 3000
kl. 3001
kl. 3002
zakres fakultatywny

Wariant I
limit odpowiedzialności 500.000
PLN
franszyza
sublimit
składka
odpowiedzialności
redukcyjna
3 000
50 000

Wariant II
limit odpowiedzialności 1.000.000
PLN
franszyza
sublimit
składka
odpowiedzialności
redukcyjna
5 000

1487,5

2 000

50 000

Wariant III
limit odpowiedzialności 2.000.000
PLN
sublimit
franszyza
odpowiedzialnoś
składka
redukcyjna
ci
5 000

2 125

2 000

100 000

Wariant III
limit odpowiedzialności 3.000.000 PLN
sublimit
odpowiedzialności

10 000

2 975

5 000

franszyza
redukcyjna

100 000

składka

3 613

5 000

3 000

1487,5

5 000

2 125

5 000

2 975

10 000

3 613

3 000

2 975

5 000

4 250

5 000

5 950

10 000

7 225

12h
Razem (zakres
obligatoryjny):
Razem (pełen
zakres):

2550
5 950
8 500

500 000

12h
Razem (zakres
obligatoryjny):
Razem (pełen
zakres):

2550
8 500
11 050

500 000

12h
Razem (zakres
obligatoryjny):
Razem (pełen
zakres):

2550
11 900
14 450

500 000

12h
Razem (zakres
obligatoryjny):
Razem (pełen
zakres):

2550
14 450
17 000

4. W przypadku, gdy ubezpieczony rozpoczyna działalność gospodarczą, wówczas wskazuje
szacowaną wysokość przychodów z tej działalności za okres wnioskowanej ochrony
ubezpieczeniowej i na tej podstawie dokonywany jest wybór wariantu ubezpieczenia oraz limitu
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
§5
Klauzule dodatkowe, wymienione w tabelach (kolumna „sekcja”) w § 4 ust. 2 i ust. 3 powyżej,
mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia są opisane i zdefiniowane w OWU. Klauzule
dodatkowe to:
a) Klauzula 1000 błędu ludzkiego,
b) Klauzula 1001 przechowywania danych elektronicznych w chmurach obliczeniowych - ochrona
ubezpieczeniowa obowiązuje dla danych elektronicznych przechowywanych w niżej
wymienionych chmurach:
-Google
-Microsoft
-Apple
-Amazon
-Oracle
-IBM
- Dropbox
- Kleos (Wolters Kluwer),
c) Klauzula 1002 zakresu terytorialnego dla danych elektronicznych,
d) Klauzula 1003 e-kradzieży lub utraty wartości pieniężnych,
e) Klauzula 2000 kosztów dodatkowych w wyniku naruszenia bezpieczeństwa danych,
f) Klauzula 2001 kosztów okupu,
g) Klauzula 2002 kar i grzywien,
h) Klauzula 2003 szkód w mieniu,
i) Klauzula 3000 naruszenia bezpieczeństwa danych,
j) Klauzula 3001 odpowiedzialności cywilnej za działalność multimedialną,
k) Klauzula 3002 odpowiedzialności cywilnej w zakresie postępowania i kary administracyjnej
osób trzecich.
§6
Postanowienia dodatkowe mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawieranej w ramach
Umowy Generalnej:
a) zmianie ulega § 1 OWU, który otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A, zwane dalej „Ubezpieczycielem”, zawiera umowy
ubezpieczenia danych elektronicznych z osobami fizycznym, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, zwanymi dalej „Ubezpieczającymi”.
i w związku z powyższym zdefiniowanego w § 4 ust. 27 OWU pojęcia „reprezentant”
Ubezpieczającego nie stosuje się w odniesieniu do osoby fizycznej;
b) zmianie ulega definicja złośliwego oprogramowania, określona w § 4 ust. 39 OWU, która
otrzymuje brzmienie:
„złośliwe oprogramowanie - uważa się wrogie lub inwazyjne oprogramowanie lub kody (takie
jak wirusy, programy szpiegujące, robaki komputerowe, keyloggery, konie trojańskie,
ransomware
i inne szkodliwe oprogramowania), których celem jest uzyskanie dostępu do danych
elektronicznych (znajdujących się na przykład w systemach komputerowych) i/lub zakłócenie
ich pracy”;
c) zmianie ulega § 8 ust. 2 OWU, który otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem § 29, Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek ataku
komputerowego, który wystąpił po dacie początkowej i został wykryty w okresie ubezpieczenia
lub w terminie 7 dni następujących po okresie ubezpieczenia. Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia
wygasł przed tym terminem. W odniesieniu do sekcji I, II i IV zgłoszenie szkody powstałej w
okresie ubezpieczenia wskutek ataku komputerowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, musi
nastąpić niezwłocznie po jego wykryciu. Jeżeli w toku likwidacji szkody nie można ustalić daty
ataku komputerowego, czyli wskazać, czy szkoda wydarzyła się w okresie ubezpieczenia z
uwzględnieniem daty początkowej, Ubezpieczyciel przyjmuje swoją odpowiedzialność za taki
atak, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w § 20, § 21 oraz § 31 i § 37. W odniesieniu do sekcji
III, w razie powstania wypadku, do obowiązków Ubezpieczającego należy niezwłoczne - po
powstaniu
wypadku
lub uzyskaniu o nim wiadomości - zawiadomienie o tym Ubezpieczyciela.”
d) w § 21 dodaje się, jako nowy, ust. 4, zawierający klauzulę cyberterroryzmu, w brzmieniu:
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje aktów terroryzmu, przy czym wyłączenie aktów
terroryzmu nie dotyczy cyberterroryzmu. Przez cyberterroryzm uważa się akt dokonany w
postaci ataku komputerowego na infrastrukturę teleinformatyczną, w tym na dane elektroniczne
Ubezpieczonego, w celach politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, również
z zamiarem wpłynięcia na dowolny rząd i/lub w celu wzbudzenia strachu w społeczeństwie
lub w części społeczeństwa.”

Załącznik nr 7
UBEZPIECZENIE OC ADWOKATA W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM FUNKCJI
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
§1
1. Ubezpieczyciel zapewnia adwokatom możliwość zawarcia ubezpieczenia w związku z
wykonywaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych do którego będą miały
zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
zawodu z dnia 24.09.2018 , z zastrzeżeniem poniższych zmian:
a)skreśla się par.3 ust.1 p.4 OWU
b) par. 4 p.1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się działanie
lub zaniechanie związane z wykonywaniem zadań Inspektora Danych Osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych w zakresie zadań określonych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (w zakresie określonym w art.39 ust.1 p. a-e Rozporządzenia).
c)par.4 p.2 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czystą stratę finansową uważa się określony
w pieniądzu uszczerbek majątkowy poniesiony przez poszkodowaną osobę trzecią niewynikający
ze szkody w mieniu lub na osobie oraz należne zadośćuczynienie w przypadku, gdy doszło do
naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej
d)par.4 p.11 OWU przyjmuje następujące brzmienie: za wypadek uważa się wystąpienie czystej
straty finansowej, śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub
zniszczenie mienia
e) par.5 ust.1 OWU przyjmuje następujące brzmienie : Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu
czystych strat finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych
f) skreśla się par.5 ust.2 OWU
g) par.6 ust.3 p 3. przyjmuje następujące brzmienie: wynikłe z niepodjęcia lub przerwania
wykonania zobowiązania, nieterminowego wykonania całości lub części zobowiązania lub
powstałe po odwołaniu z funkcji Inspektora Danych Osobowych
h) par.6 ust.3 p.5 przyjmuje następujące brzmienie: wynikłe z naruszenia praw autorskich,
patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych lub przyznanych licencji

i) par.6 ust.4 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Zakres ochrony nie obejmuje grzywien
sądowych i wymierzonych w postępowaniu karno-skarbowym, kar umownych, innych grzywien
i kar pieniężnych.

§2
1. Każdy adwokat może zawrzeć ubezpieczenie w zakresie o którym mowa w par.4 na okres
ubezpieczenia 12 miesięcy na sumę gwarancyjną i za składkę wskazaną poniżej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

suma gwarancyjna 100.000 zł – składka 635 zł
suma gwarancyjna 150.000 zł – składka 750 zł
suma gwarancyjna 200.000 zł– składka 980 zł
suma gwarancyjna 300.000 zł – składka 1280 zł
suma gwarancyjna 400.000 zł– składka 1500 zł
suma gwarancyjna 500.000 zł – składka 1750 zł

2. W przypadku zainteresowania ubezpieczeniem na wyższą sumę gwarancyjną lub jeśli
Ubezpieczonym w zakresie o którym mowa w par.4 ma być kancelaria prawna- Ubezpieczyciel
przedstawi indywidualną wycenę po osobnej ocenie ryzyka.

Załącznik nr 8
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW
STATUTOWYCH ORGANÓW LUB DYREKCJI SPÓŁKI ORAZ PROKURENTÓW
§1
1. Ubezpieczyciel zapewnia adwokatom od 1.03.2022 r. możliwość zawarcia ubezpieczenia w
związku z wykonywaniem funkcji członków statutowych organów lub dyrekcji spółki oraz
prokurentów na okres 12 miesięcy na sumy gwarancyjne i za składkę określoną poniżej:
1)
2)
3)
4)
5)

suma gwarancyjna 100.000 zł – składka 1.000 zł
suma gwarancyjna 300.000 zł – składka 1.500 zł
suma gwarancyjna 500.000 zł– składka 2.000 zł
suma gwarancyjna 1.000.000 zł– składka 3.000 zł
suma gwarancyjna 2.000.000 zł– składka 5.000 zł

2. Sumy gwarancyjne i składki wskazane w ust.1 są aktualne pod warunkiem, że ubezpieczenie
będzie zawarte w konstrukcji, gdzie Ubezpieczającym będzie spółka, której kondycja finansowa
zostanie oceniona pozytywnie przez Ubezpieczyciela, a Ubezpieczonym -członek jej władz
będący jednocześnie adwokatem.
§2
Do niniejszego ubezpieczenia będą miały zastosowanie Warunki Ubezpieczenia
Odpowiedzialności cywilnej Członków Statutowych Organów lub Dyrekcji Spółki oraz
Prokurentów z dnia 24.09.2018 , z zastrzeżeniem poniższych zmian:
a) Skreśla się par.6 ust.2 p.6 i 9 WU
b) Skreśla się par.6 ust.6 WU

Załącznik nr 9
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I KARNEJ SKARBOWEJ
§1
Ubezpieczyciel zapewnia adwokatom od 1.03.2022 r. możliwość zawarcia ubezpieczenia
odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej na okres 12 miesięcy na sumy gwarancyjne i za
składkę określoną poniżej :
1) suma gwarancyjna 100.000 zł- składka 1.200 zł
2) suma gwarancyjna 300.000 zł- składka 1.500 zł
§2
Do niniejszego ubezpieczenia będzie miała zastosowanie KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA
ZAKRES UBEZPIECZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ I KARNO- SKARBOWĄ o
poniższej treści:
Postanowienia wstępne
§1
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wniosek adwokata może zostać
rozszerzona o ubezpieczenie odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej na warunkach
niniejszej klauzuli
Wypadek Ubezpieczeniowy
§2
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest:
1) wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie lub wszczęcie postepowania karnego
albo wszczęcie postępowania o przestępstwo skarbowe lub wszczęcie postępowanie o
wykroczenie skarbowe, lub
2) wszczęcie Sporu podatkowego lub Kontroli z ZUS lub PIP lub Sporu z ZUS lub PIP,
3) złożenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do sądu wniosku o nałożenie na
Ubezpieczonego grzywny na podstawie przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, lub
4) złożenie przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) do sądu wniosku o nałożenie na
Ubezpieczonego grzywny na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku
o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 786),
o ile miało to miejsce w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczony

§3
1) Ubezpieczonymi są osoby fizyczne będące adwokatami.
2) W zakresie odpowiedzialności Ubezpieczonego związanej z przekazywaniem informacji o
schematach podatkowych, ubezpieczonymi są adwokaci będący:
a) osobami fizycznymi będącymi promotorami, wspomagającymi, korzystającymi, a także
osobami będącymi podmiotami z nimi powiązanymi;
b) osobami fizycznymi będącymi Pracownikami promotorów, wspomagających,
korzystających, a także podmiotów z nimi powiązanych;
w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa.
Zakres ubezpieczenia
§4
1)

2)

3)

4)

Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu:
a) Koszty Wynagrodzenia Prawnika,
b) koszty Ekspertyz,
c) koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w
postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub
wykonawczego,
d) grzywny , mandaty i kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne,
nałożone w wyniku naruszenia prawa podatkowego lub innego prawa regulującego
daniny publiczne,
e) grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne nałożone przez sąd na wniosek ZUS lub PIP,
f) kary pieniężne związane obowiązkiem dotyczącym przekazywania informacji o
schematach podatkowych, nałożone na Ubezpieczonego na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa: w drodze decyzji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
lub nałożone na Ubezpieczonego w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem
sądu czynu wymienionego w art. 80f ustawy Kodeks karny skarbowy,
jeżeli powstały w wyniku Wypadku Ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem
zawartym na podstawie niniejszej klauzuli, bez względu na to kiedy zostały poniesione.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione wyżej koszty tylko wtedy, gdy
postępowanie dotyczy czynu zabronionego, mającego związek z wykonywaniem
świadczenia pomocy prawnej, który według zarzutu miał zostać popełniony w trakcie
bieżącego okresu ubezpieczenia
Jeżeli Ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli po
raz pierwszy, bądź też zawiera umowę niebędąca kontynuacją poprzednio zawartej
umowy (przerwa pomiędzy okresami ubezpieczenia),ochrona ubezpieczeniowa nie
obejmuje kosztów postępowań wszczętych w ciągu pierwszych 21 dni okresu
ubezpieczenia.
Karencja, o której mowa powyżej w pkt 3), nie obowiązuje, jeżeli ubezpieczenie
zawierane na podstawie niniejszej klauzuli jest kontynuacją takiej samej lub podobnej
umowy ubezpieczenia zawartej u innego ubezpieczyciela.

Definicje
§5
Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia rozumie się:
Prawnik
adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny posiadający uprawnienia do świadczenia
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej zgodnie z polskim prawem;
Wynagrodzenie Prawnika
1) wynagrodzenie Prawnika według zawartej z nim umowy, za uprzednią zgodą i akceptacją
Ubezpieczyciela;
2) uzasadnione i uprzednio zaakceptowane przez Ubezpieczyciela koszty dodatkowe
związane ze świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności koszty przejazdu lub
noclegu Prawnika,
3) wynagrodzenie Prawnika poniesione w celu przygotowania obrony lub uzyskania porady
w związku z okolicznościami co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo
zaistnienia Wypadku ubezpieczeniowego,
Koszty Ekspertyz
koszty niezbędnych opinii ekspertów (w tym biegłych, doradców podatkowych) sporządzonych
na zlecenie Ubezpieczonego, o ile UNIQA uprzednio zgodziła się na piśmie na ich pokrycie
Wyłączenia
§6
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) kosztów, do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych; niniejsze wyłączenie nie dotyczy kosztów
Wynagrodzenia Prawnika oraz Ekspertyz;
2) kosztów, do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony;
3) kosztów powstałych wskutek zlecenia pomocy prawnej przez Ubezpieczonego bez
uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela, a która nie była konieczna do obrony
Ubezpieczonego bądź też dotyczyła środków dowodowych nieistotnych z punktu
widzenia przebiegu postępowania;
4) kosztów wynikłych ze świadomego udzielenia przez Ubezpieczonego nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd informacji albo ze świadomego dostarczenia sfałszowanych
dokumentów;
5) kosztów wynikłych ze świadomego zatajenia przez Ubezpieczonego informacji lub
dokumentów mogących mieć wpływ na przebieg postępowania lub sposób świadczenia
pomocy prawnej z nim związanej,
6) kosztów Wynagrodzenia Prawnika w sytuacji gdy Ubezpieczony występuje w
jakimkolwiek sporze lub w postępowaniu osobiście.
Obowiązek zachowania tajemnicy
§7
Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani zachować w tajemnicy fakt zawarcia
ubezpieczenia ochrony prawnej. Obowiązek ten nie dotyczy informacji udzielanej organom

samorządu zawodowego oraz sytuacji, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Ubezpieczony jest obowiązany do udzielenia informacji na ten temat, w tym również w sytuacji
przedstawienia takiego żądania przez urząd skarbowy, Szefa KAS, ZUS lub PIP.
Obowiązki Ubezpieczonego w przypadku wszczęcia postępowania
§8
Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dowiedzenia się o wszczęciu
sporu lub postępowania objętego ubezpieczeniem, zawiadomić o tym fakcie
Ubezpieczyciela; zawiadomienie powinno zawierać w szczególności informacje:
a) o treści zarzutu,
b) w podstawowym zakresie o okolicznościach popełnienia zarzucanego czynu
zabronionego,
c) o podjętych do tej pory czynnościach w ramach wszczętego sporu lub postępowania;
2) we właściwym czasie podjąć czynności zapobiegające zwiększeniu rozmiaru szkody;
3) dokonać samodzielnie wyboru Prawnika i poinformować o tym Ubezpieczyciela bądź
zwrócić się o to do Ubezpieczyciela;
4) udzielić stosownego pełnomocnictwa Prawnikowi oraz wyczerpująco i zgodnie z prawdą
poinformować go o okolicznościach sprawy, wskazać dowody i dostarczyć odpowiednie
dokumenty;
5) uzyskać pisemną zgodę Ubezpieczyciela na pokrycie Wynagrodzenia Prawnika za pomoc
prawną, oraz ewentualnych Kosztów Ekspertyz;
6) na żądanie Ubezpieczyciela poinformować Prawnika o stanie sprawy oraz w razie
konieczności przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu dalszego wyjaśnienia stanu
faktycznego;
7) przedłożyć Ubezpieczycielowi bez zbędnej zwłoki otrzymane od Prawników, ekspertów
oraz sądów rachunki, pokwitowania i inne dokumenty stwierdzające poniesione koszty.
Naruszenie obowiązków przez Ubezpieczonego
§9
Jeżeli na skutek naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
wymienionych wyżej obowiązków nastąpiło zwiększenie kosztów lub Ubezpieczyciel został
pozbawiony możliwości ustalenia okoliczności i skutków Wypadku Ubezpieczeniowego,
Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie.
Wybór Prawnika
§ 10
1)

2)

Ubezpieczony ma prawo wybrać Prawnika samodzielnie lub zwrócić się o to do
Ubezpieczyciela
Po zawarciu umowy z Prawnikiem, wybranym zgodnie z powyższym postanowieniem,
zmiana Prawnika może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmianę Prawnika, jeżeli jest to konieczne ze względu
na okoliczności, np. brak możliwości świadczenia pomocy prawnej spowodowany
chorobą Prawnika.

Odpowiedzialność za świadczenie pomocy prawnej
§ 11
1)

2)

Ubezpieczyciel nie ma obowiązku podejmowania z własnej inicjatywy jakichkolwiek
działań zmierzających do obrony interesu prawnego Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób świadczenia pomocy prawnej
ani za wynik postępowania sądowego, w tym w szczególności za następstwa uchybienia
terminom procesowym oraz w podjęciu obrony interesów prawnych Ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia
§ 12
Świadczenia Ubezpieczyciela z tytułu wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych zaistniałych
w ciągu tego samego okresu ubezpieczenia są ograniczone do wysokości sumy ubezpieczenia.
Franszyza integralna
§ 13
Obowiązek świadczenia Ubezpieczycie powstaje, gdy koszty objęte ubezpieczeniem
przekroczą kwotę 200 PLN (franszyza integralna). Jeżeli łączna wartość kosztów przekroczy
franszyzę integralną, wypłata odszkodowania następuje tak, jakby nie uzgodniono franszyzy.

