
KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich 
w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA



Umowa Generalna w sprawie programu 
ubezpieczeniowego dla adwokatów

Program ubezpieczeń adwokatów zrzeszonych w Izbach Adwokackich, określony w Umowie Generalnej z 
PZU SA i TUiR Warta SA z dnia 16.12.2014, daje cały szereg możliwości wszechstronnej i skutecznej ochrony 
działalności adwokatów.

Umowę Generalną od 2012 roku obsługuje iExpert.pl. Za naszym 
pośrednictwem można zawrzeć ubezpieczenie i uzyskać wsparcie w 
obszarze doboru ubezpieczenia do formy i skali prowadzonej działalności.  

Przeszło czteroletnia współpraca z Naczelną Radą Adwokackąi i iExpert.pl 
zaowocowała stworzeniem programu ubezpieczeniowego gwarantującego 
adwokatom kompleksową ochronę wykonywanych czynności. 
Ubezpieczenia przewidziane Umową Generalną dzięki temu, że obejmują 
kilkadziesiąt tysięcy członków Izb Adwokackich, mają atrakcyjną składkę
i szeroki zakres.

Instrumenty ubezpieczeniowe dostępne dla członków Izb Adwokackich:

• podstawowe i dodatkowe OC adwokata

• nadwyżkowe OC dla kancelarii, zespołów i spółek adwokackich

• dobrowolne OC aplikanta

• dobrowolne OC z tytułu wykonywania funkcji zleconych

• ubezpieczenie majątku kancelarii

• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

iExpert.pl obsługujący Umowę Generalną kładzie duży nacisk na redukcję formalności i minimalizację czasu
zawarcia polisy. Wszystkie ubezpieczenia można kupić online, składając wniosek w systemie elektronicznym.

współpracy z NRA



Obowiązkowe OC adwokata

               
    Do ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
    Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
    odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. Nr 217, poz. 2134). §

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów składa się z dwóch elementów:

• OC Podstawowe

• OC Dodatkowe

OC Podstawowe

• szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 50 tys. do 1 mln euro na każde zdarzenie osobno

• ochrona pracowników adwokata - obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników zatrudnionych 
na umowie o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło

• w ramach składki ochroną objęta jest: OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem mienia, 
zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie dokumentów, szkody wyrządzone pracownikom, OC adwokata 
pełniącego funkcje kuratora, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW oraz asysta prawna.

OC Dodatkowe

• ubezpieczenie jest naliczane automatycznie, do każdego OC Podstawowego, gdy suma gwarancyjna 
przekroczy lub gdy jest równa 100 tys. euro

• jedna suma gwarancyjna – 250 tys. euro

• przedłużony okres zgłaszania szkody - warunkowo do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia



Dodatkowa ochrona w ramach OC adwokata

• odpowiedzialność cywilną adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł

• odpowiedzialność za każdego aplikanta działającego w imieniu adwokata

• odpowiedzialność za praktykantów i pracowników

• ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł (dla uszczerbków powyżej 20%)

• klauzula OC za działalność biurową w związku z posiadaniem mienia wykorzystywanego do  
prowadzenia działalności

• klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100 tys. zł

• klauzula OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100 tys. zł

W ramach składki za obowiązkowe OC każdy adwokat objęty jest również ochroną rozszerzoną 
o inne ryzyka:

Wysokości składek poszczególnych wariantów ubezpieczenia OC

Wariant Suma
podstawowa

Suma 
dodatkowa

Składka miesięczna Składka 
kwartalna

Składka 
roczna

1 50.000 EUR brak 18 zł + 3 zł = 21 zł 63 zł 252 zł

2 100.000 EUR 250.000 EUR 25 zł + 10 zł + 3 zł = 38 zł 114 zł 456 zł

3 150.000 EUR 250.000 EUR 72 zł + 10 zł + 3 zł = 85 zł 255 zł 1020 zł

4 200.000 EUR 250.000 EUR 99 zł + 10 zł + 3 zł = 112 zł 336 zł 1 344 zł

5 250.000 EUR 250.000 EUR 123 zł + 10 zł + 3 zł = 136 zł 408 zł 1 632 zł

6 300.000 EUR 250.000 EUR 161 zł + 10 zł + 3 zł = 174 zł 522 zł 2 088 zł

7 400.000 EUR 250.000 EUR 199 zł + 10 zł + 3 zł = 212 zł 633 zł 2 544 zł

8 500.000 EUR 250.000 EUR 218 zł + 10 zł + 3 zł = 231 zł 693 zł 2 772 zł

9 1.000.000 EUR 250.000 EUR 256 zł + 10 zł + 3 zł = 269 zł 807 zł 3 228 zł



Nadwyżkowe OC dla kancelarii, zespołów 
i spółek adwokackich

? Kto powinien się ubezpieczyć

Kancelarie i spółki, które:

• potrzebują ubezpieczenia na większa sumę gwarancyjną niż przewidziana w obowiązkowym 
ubezpieczeniu OC

• szukają szerszej ochrony niż zakres OC obowiązkowego (np. podwykonawcy)

• prowadzą działalność w formie spółki, ponieważ te podmioty nie posiadają ochrony w ramach OC 
obowiązkowego

• obsługują duże podmioty gospodarcze lub sprawy, których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 
suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia

• starają się o kontrakty i chcą spełnić wymagania zdefiniowane w przetargach na obsługę prawną

• potrzebują zabezpieczenia wymaganego przez klienta

• zatrudniają w kancelariach lub spółkach radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych

JAKO JEDYNA FIRMA NA RYNKU UBEZPIECZAMY TAKŻE SPÓŁKI CYWILNE.

Schemat funkcjonowania dwóch wariantów ubezpieczenia nadwyżkowego



Zalety ubezpieczenia:

• szeroki zakres sum gwarancyjnych od 250 tys. zł do 20 mln zł

• ubezpieczenie podwykonawców 
podwykonawcy współpracujący z kancelarią są objęci ochroną. Dotyczy zarówno adwokatów, radców prawnych i 
doradców podatkowych

• ubezpieczenie aplikantów 
ochroną są objęte szkody wyrządzone przez aplikantów Ubezpieczonego

• ubezpieczenie dokumentów 
dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie dokumentów

• dwa wariany: Claims Made i Act Committed

Wariant Act Commited Wariant Claims Made

• Szeroki zakres sum gwarancyjnych 
od 250 tys. zł do 4 mln zł

• Wydłużony okres ochrony 
Szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu 
ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie 
powodujące szkodę zaszło w okresie trwania 
ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są 
terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.

• Szeroki zakres sum gwarancyjnych 
od 1 mln zł do 20 mln zł

• Wydłużony czas ochrony 
Szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania 
ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po 
jego wygaśnięciu.

https://adwokaci.iexpert.pl/oc-nadwyzkowe-kancelarii-zespolow-adwokackich-spolek/
https://adwokaci.iexpert.pl/ubezpieczenie-oc-nadwyzkowe-claims-made/


Dobrowolne OC z tytułu wykonywania funkcji zleconych

? Kto powinien się ubezpieczyć

Dla adwokatów powołanych na stanowisko:

• syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym

• kuratora według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego

• likwidatora według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych

Zalety ubezpieczenia:

• składka roczna już od 500 zł

• możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 100 tys. zł lub 200 tys. zł

• zapewnia pełną ochronę w zakresie wykonywanych czynności

• minimalizacja ryzyka zawodowego - ochrona wszystkich czynności w ramach funkcji zleconych

Ubezpieczenie OC aplikanta

Kto powinien się ubezpieczyć?
• aplikant adwokacki wpisany na listę aplikantów

• kancelaria, w której zatrudnieni są aplikanci

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego w 
imieniu i na rzecz swojego patrona albo innego adwokata czynności określonych w Ustawie, ubezpieczony 
zobowiązany jest do naprawienia szkody wobec tego patrona albo tego adwokata.

Zalety ubezpieczenia:

• składka roczna już od 302 zł

• możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 50 tys. - 100 tys. - 200 tys. euro

• zapewnia pełną ochronę w zakresie czynności wykonywanych przez aplikanta

• minimalizacja ryzyka zawodowego - ochrona czynności wykonywanych w imieniu lub na rzecz patrona

https://adwokaci.iexpert.pl/oc-syndyka/
https://adwokaci.iexpert.pl/oc-aplikanta-adwokata/


Ubezpieczenie majątku kancelarii adwokackiej

Kto powinien się ubezpieczyć?
Kancelarie lub spółki, którzy prowadzą działalność we własnym lub wynajmowanym lokalu. Ubezpieczenie 
gwarantuje wszechstronną ochroną na wypadek strat majątkowych przy niskim poziomie składek.

Zalety ubezpieczenia:

• szeroki wybór sum ubezpieczenia: 80 tys. – 120 tys. – 160 tys. zł

• pełna ochrona mienia kancelarii prawniczej

wyposażenie, nakłady adaptacyjne, sprzęt elektroniczny, wartości pieniężne, mienie osobiste 
pracowników, szyby i inne elementy szklane, tablice informacyjne, ubezpieczenie przepięć, dewastacji, 
odtworzenia dokumentacji

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW adwokata to produkt uzupełniający portfel ubezpieczeń adwokatów.
Zapewnia wszechstronną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i 
prywatnym.

Kto powinien się ubezpieczyć?
• adwokat

• aplikant adwokacki

Zalety ubezpieczenia:

• składka roczna już od 72 zł.

• możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 25 tys. – 50 tys. – 100 tys. zł

• szeroki zakres ochrony  
obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Włączenie do ochrony m.in. zawału serca i 
krwotoków śródczaszkowych (tzw. wylew)

• zawiera assistance na terytorium Polski 

polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów usług do 2 tys. zł, w tym: wizyty lekarskie, wizyty w placówce 

medycznej, wizyty pielęgniarki, transportu ubezpieczonego

https://adwokaci.iexpert.pl/nnw-adwokata/
https://adwokaci.iexpert.pl/majatek-kancelarii-adwokata/


Szczegółowe informacje o programach ubezpieczeniowych na stronach 
internetowych Okręgowych Rad Adwokackich oraz iExpert.pl

Lidia Rumianek
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel. 882 024 303  
lidia.rumianek@iexpert.pl

iExpert.pl w liczbach

Oferujemy ubezpieczenia dla 

12 grup zawodowych
Każdego roku ubezpieczamy

60 tys. specjalistów
Bezpośrednio współpracujemy z

6 izbami zawodowymi

Sprzedajemy produkty

10 ubezpieczycieli
Oferujemy 11 rodzajów

polis ubezpieczeniowych   

Jesteśmy jednym z najlepiej 
ubezpieczonych pośredników 

- na sumę 5 mln zł   

iExpert.pl
Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa

e-mail: biuro@iexpert.pl
tel. 22 646 42 42

Zgłaszanie szkód 

Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA 
- Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych

TUiR WARTA S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych

Al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa


