FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY Z UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ADWOKATÓW
Formularz należy wypełnić i przesłać do:
1. TUiR „WARTA” S.A., Skrytka Pocztowa nr 1020, 00-950 Warszawa
lub
2. drogą elektroniczną na adres: zgloszenie@warta.pl
Zgłoszenia można także dokonać telefonicznie pod numerem: 801 308 308, + 48 502 308 308 (dla
klientów dzwoniących z zagranicy)

1. Poszkodowany/Poszkodowana
Imię/Imiona/Firma:

Nazwisko:

Adres:

1

Adres do korespondencji :

PESEL:

REGON:

Numer telefonu:

NIP:

Adres e-mail:

Czy zgadza się Pan/Pani na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej?
Tak
Nie
Nr rachunku bankowego, na który powinno zostać wypłacone odszkodowanie w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za
szkodę:
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Dane właściciela rachunku bankowego :

Czy Poszkodowany/Poszkodowana jest dla Ubezpieczonego/Ubezpieczonej małżonkiem, wstępnym, zstępnym,
rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej
małżonkiem, jak również osobą, z którą Ubezpieczony/Ubezpieczona pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innym
Ubezpieczonym/Ubezpieczoną będącym wspólnikiem?

2. Ubezpieczony/Ubezpieczona
Imię/Imiona:

Nazwisko:

Adres:
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Adres do korespondencji :

1

wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/siedziby
wypełnić, jeśli właścicielem nie jest Poszkodowany/Poszkodowana
3
wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/siedziby
2

1

PESEL:

Numer telefonu:

REGON:

NIP:

Adres e-mail:

Czy zgadza się Pan/Pani na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej?
Tak
Nie
4
Forma wykonywania zawodu :

Czy Ubezpieczony/Ubezpieczona został/a skreślony/a z listy adwokatów lub zawieszony/a w prawach wykonywanie
zawodu (jeśli tak, proszę wpisać od kiedy)?

Czy przeciwko Ubezpieczonemu/Ubezpieczonej wszczęto w związku ze szkodą postępowanie karne, administracyjne,
dyscyplinarne (jeśli tak, proszę podać dane organu oraz sygnaturę sprawy)?

3. Szkoda
Orientacyjna data uchybienia skutkującego powstaniem
szkody:

Data udzielenia pełnomocnictwa/data wyznaczenia adwokata
pełnomocnikiem/obrońcą z urzędu:
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Proszę wskazać wysokość dochodzonego przez Poszkodowanego/Poszkodowaną roszczenia :

Postępowanie, w którym Ubezpieczony/Ubezpieczona reprezentował Poszkodowanego/Poszkodowaną (proszę wskazać
6
dane organu i sygnaturę akt sprawy) :

Czy Poszkodowany/Poszkodowana przyczynił/a się do powstania szkody?

4

np. adwokat wykonujący czynności zawodowe w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim, w spółce cywilnej, w spółce jawnej, w spółce partnerskiej, w
spółce komandytowej
5
ze wskazaniem z jakich elementów składa się dochodzona kwota
6
z uwzględnieniem organów wyższej instancji i ich sygnatur
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Proszę wskazać:
a) na czym polega szkoda;
b) co jest przyczyną szkody (jakie działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania szkody);
c) kto spowodował szkodę;
d) jeśli sprawcą szkody jest inna osoba niż Ubezpieczony/Ubezpieczona, prosimy wskazać dane sprawcy oraz
podstawę wykonywania czynności, w wyniku której powstała szkoda.
e) stanowisko Ubezpieczonego/Ubezpieczonej w kwestii zgłoszonego roszczenia – tak co do zasady, jak
i wysokości.
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Czy szkoda została zgłoszona do TUiR WARTA S.A. z tytułu innego ubezpieczenia (np. kancelarii) lub do innego
Ubezpieczyciela (jeśli tak, to proszę wskazać odpowiednie dane)?

Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy postępowanie, w wyniku którego miało dojść do powstania szkody
w majątku osoby wymienionej w pkt. 1 niniejszego formularza zostało prawomocnie zakończone i nie zostało wszczęte
żadne postępowanie mające na celu wzruszenie prawomocnego orzeczenia zapadłego w sprawie.

_____________________________________________
(data i podpis składającego oświadczenie)
W przypadku, gdy postępowanie nie zostało jeszcze zakończone prawomocnym orzeczeniem lub zostało wszczęte
postępowanie mające na celu wzruszenie prawomocnego orzeczenia zapadłego w sprawie, prosimy o wskazanie na jakim
etapie obecnie znajduje się postępowanie:

Podanie powyższych informacji jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przez TUiR WARTA SA.
Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki
prawne”.
Na powyższe pytania odpowiedziano zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy.

_______________________________, dnia _________________
(miejscowość)
________________________________________
(czytelny podpis osoby zgłaszającej szkodę)

Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chmielnej 85/87, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich
danych osobowych, przetwarzanych w celach ubezpieczeniowych, statutowych oraz marketingowych.

_____________________________________________
(data i podpis składającego oświadczenie)
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Dokumenty, które warto dodać:
a) umowy/pełnomocnictwa, na podstawie której/którego działał Ubezpieczony w sprawie;
b) w przypadku uchybienia Ubezpieczonego/Ubezpieczonej powodującego oddalenie słusznego powództwa lub
8
zasądzenie niesłusznego :
a. wszelkie pisma procesowe w sprawie, tj.: pozew wraz załącznikami, odpowiedź na pozew wraz
z załącznikami, wyrok sądu I instancji wraz z uzasadnieniem, apelacja wraz załącznikami, odpowiedź na
apelację wraz załącznikami, wyrok sądu II instancji wraz z uzasadnieniem, pozostałe pisma procesowe
stron postępowania wraz z załącznikami, postanowienia sądu,
b. protokołów rozpraw,
c. opinii biegłych – jeżeli takowe zostały w sprawie sporządzone,
d. inne dowody wskazujące na zasadność bądź niezasadność powództwa;
c) dowody dokonanych opłat w sprawie.
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Dołączenie dokumentów do samego zgłoszenia szkody nie jest obligatoryjne. Jednakże konieczne będzie uzupełnienie wskazanych dokumentów w trakcie
postępowania likwidacyjnego. Ponadto TUiR WARTA S.A. w razie stwierdzenia, iż do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysokości świadczenia
niezbędne są jeszcze inne, dodatkowe dokumenty lub informacje zwróci się do Pani/Pana o ich uzupełnienie.
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jeśli uchybienie nie dotyczy sprawy cywilnej, prosimy o dołączenie analogicznych dokumentów z innego rodzaju postępowania.
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