
DEKLARACJA WYBORU WARIANTU UBEZPIECZENIA OC OBOWIĄZKOWEGO (NADWYŻKOWEGO)

*Imiona i nazwisko

*PESEL i nr legitymacji * Pesel: Nr legitymacji:

I. Sekcja dla rozpoczynających działalność

Data rozpoczęcia wykonywania zawodu: 

Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów adwokat jest objęty ubezpieczeniem od dnia poprzedzającego 
dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu.

II. Sekcja dla zmieniających wariant OC

Data zmiany wariantu ubezpieczenia: 

Uwaga! Zmiana wariantu obowiązywać będzie najwcześniej od dnia następnego po wpływie deklaracji.

*Izba

*Adres prowadzenia 
działalności 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Adres do 
korespondencji 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miejscowość:

*Adres email

Telefon kontaktowy

dane oznaczone (*) są wymagane

UBEZPIECZENIE  OBOWIĄZKOWE (NADWYŻKOWE)
Wybierz sumę ubezpieczenia, która ma obowiązywać w roku 2018 – zaznaczając właściwą.
Możesz w każdym czasie w trakcie trwania roku zmienić sumę na inną dowolnie wybraną.

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

150.000 EUR [__] 46 zł 138 zł 553 zł

200.000 EUR [__] 59 zł 177 zł 708 zł

250.000 EUR [__] 84 zł 253 zł 1.011 zł

300.000 EUR [__] 112 zł 335 zł 1.339 zł

400.000 EUR [__] 140 zł 419 zł 1.676 zł

500.000 EUR [__] 154 zł 462 zł 1.849 zł

1.000.000 EUR [__] 181 zł 542 zł 2.169 zł

1.500.000 EUR [__] 230 zł 691 zł 2.765 zł

2.000.000 EUR [__] 288 zł 864 zł 3.456 zł

1 – Kwota sumy gwarancyjnej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po
raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia.
2- Składka uwzględnia zniżkę za kontynuację ubezpieczenia w PZU oraz lata bezszkodowe.

Czy ostatnie ubezpieczenie OC obowiązkowe było zawarte w PZU SA ? [X]  TAK    [   ]  NIE

Lata bezszkodowego ubezpieczenia: [   ] brak   [   ] 1 rok   [   ] 2 lata   [   ] 3 lata   [X] 4 lata i więcej

Liczba wypłaconych szkód w ostatnich 3 latach: [X] brak szkód    [   ]  1 szkoda   [   ]  2 szkody i więcej

Płatność składki:  [    ] roczna   [    ] kwartalna  [    ] miesięczna
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KARTA KLIENTA PZU 

Każdy adwokat może otrzymać Kartę Klienta PZU SA, która uprawnia do 10% obniżki składki w zawieranych w PZU SA w okresie 
ważności Karty umowach ubezpieczenia majątkowego, których przedmiotem jest mienie stanowiące własność adwokata lub 
wchodzące w skład wspólności majątkowej małżeńskiej i nie służące do prowadzenia działalności oraz umowach ubezpieczenia 
osobowego.

Zaznacz, czy zgadzasz się na otrzymanie Karty - WYRAŻAM ZGODĘ [__] / NIE WYRAŻAM ZGODY [__] 

PŁATNOŚĆ SKŁADKI:

Za ubezpieczenie OC obowiązkowe (nadwyżkowe) składka jest płatna do iExpert.pl na wskazany numer 
rachunku:  Alior Bank SA:  93 2490 0005 0000 4600 5743 5168 

OŚWIADCZENIA:

Konieczne do zawarcia tej umowy ubezpieczenia:

1. * [__] Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. 2003 r. nr 217, poz. 2134) oraz 
Postanowieniami dodatkowymi które stanowią Załącznik 1 do niniejszej deklaracji.

Konieczne do technicznej obsługi umowy ubezpieczenia (tylko tej):

2. Informujemy, iż administratorem danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy 
ubezpieczenia jest: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą  przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa PZU Pomoc 
S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-133, Al. Jana Pawła II 24..Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Celem przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonywanie umowy ubezpieczenia. 
Podanie powyższych danych jest obowiązkowe.

3. * [__] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez iExpert.pl SA, z siedzibą w Warszawie Al. 
Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa KRS 426530 (jako administratora danych) w celu zawarcia, wykonywania (obsługi) i 
odnowienia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem iExpert.pl SA. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą 
udostępniane innym odbiorcom danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich 
poprawiania. Zgody w w wyżej określonym zakresie udziela Pani/Pan dobrowolnie. 

Konieczne w celu utrzymywania kontaktu z ubezpieczonym przez email / telefon (tylko w sprawie tej umowy):

4. * [__] Wyrażam zgodę / [__] Nie wyrażam zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez iExpert.pl SA (KRS 
426530) w celu umożliwienia kontaktu poprzez email (to znaczy otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych 
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i kontaktu poprzez sms i telefon (to znaczy na 
wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów 
marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne). Zastrzegam, że bez mojej zgody 
dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich 
poprawiania. Zgody powyższej udzielam dobrowolnie 

Marketingowe (od czasu do czasu mamy ciekawe promocje i oferty - tylko w ten sposób będziemy mogli je zaprezentować):

5. [__] Wyrażam zgodę / [__] Nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych spółkom:
PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU 
Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, Link4 TU SA z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 
Warszawa oraz innym podmiotom powiązanym kapitałowo z PZU SA. Mam prawo dostępu do treści i poprawiania moich danych 
osobowych.
 

6.  [__] Wyrażam zgodę / __] Nie wyrażam zgody na umieszczenie danych osobowych podanych w deklaracji w bazie danych iExpert.pl 
SA oraz ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
ze zm.) w celu prezentacji warunków ubezpieczeń obsługiwanych przez iExpert.pl SA

Upoważnienie do kontaktu z ORA 

7. [__] Niniejszym upoważniam iExpert.pl SA (KRS 0000426530) do przekazania do właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej 
informacji o zawieranej przeze mnie na podstawie niniejszej deklaracji umowie ubezpieczenia obowiązkowego - w zakresie 
zgodnym z wymaganiami ORA.

Oświadczenia oznaczone (*) są wymagane                                                                                                            
Data sporządzenia deklaracji:  31.12.2017

Podpis Ubezpieczonego (Adwokata) _____________________________________________________

Kod: _______________________
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Załącznik 1
Warunki ubezpieczenia obowiązkowego adwokata w PZU SA:

1. Przedmiotem niniejszej umowy ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w 
następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego podczas wykonywania czynności adwokata,  o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 635 z późn. zm.).

2. Niniejsza umowa ubezpieczenia została zawarta na warunkach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. 2003 r. nr 217, poz. 2134).

3. Kwota sumy gwarancyjnej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
po raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia.

Postanowienia dodatkowe (rozszerzenia odpowiedzialności PZU SA):

1. Ubezpieczenie to ma charakter nadwyżkowy, co oznacza, że odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod 
warunkiem wyczerpania sum gwarancyjnych z innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata, chyba że 
dany wypadek ubezpieczeniowy nie będzie pokryty przez którekolwiek z tych ubezpieczeń lub też ubezpieczony nie posiada
takiego ubezpieczenia.

2. W przypadku roszczenia poszkodowanego skierowanego do kancelarii prawnej prowadzonej w formie spółki osobowej, jeśli
sprawcą szkody jest ubezpieczony adwokat, będący wspólnikiem tej spółki i dokonania przez tę spółkę zawiadomienia PZU 
o powstaniu szkody, PZU na wniosek ubezpieczonego adwokata przeprowadzi proces likwidacji szkody w ramach 
ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej adwokata wskazanego przez tę spółkę jako odpowiedzialnego 
za tę szkodę. 

3. W odniesieniu do adwokatów, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie zawodu w trakcie trwania rocznego okresu
ubezpieczenia, należna jest składka ubezpieczeniowa za wykorzystany okres ubezpieczenia.

4. W każdym czasie, w okresie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony może dokonać zmiany sumy umowy 
ubezpieczenia polegającej na zwiększeniu sumy ubezpieczenia.

5. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  PZU gwarantuje i jest zobowiązany do zwrotu:
a) ubezpieczonemu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody,
b) niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, 
podjętych na polecenie lub za zgodą PZU

6. Ponad sumę gwarancyjną, jednak nie więcej niż 100% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego w odniesieniu do 
jednego wypadku ubezpieczeniowego PZU jest zobowiązany do:

a) 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 
PZU, kosztów które zostały przez nich pokryte; 
b) poniesienia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego;
c) pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczającego 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;
d) 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 PZU określana 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.

7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego, a także  
aplikantów, praktykantów, pracowników Ubezpieczonego oraz inne osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
PZU rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem.

8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie przez aplikantów, 
praktykantów i pracowników oraz inne osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność .

9. Za pracowników Ubezpieczonego uważa się osoby fzyczne zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o 
pracę, a także umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

10. Za aplikantów danego Ubezpieczonego uważa się osoby fzyczne odbywające aplikację adwokacką, jeżeli fakt ten został 
zgłoszony radzie właściwej Izby Adwokatów przed dniem, w którym miało miejsce działanie lub zaniechanie aplikanta, 
z którego wynikła szkoda.

11. Za praktykanta danego Ubezpieczonego uważa się studentów prawa lub absolwentów studiów prawniczych, którzy zawarli 
z tym Ubezpieczonym umowę o odbycie praktyki.

12. 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:

a) Ubezpieczonemu, który sprawuje funkcje patrona lub zatrudnia pracownika, aplikanta lub praktykanta, 
b) osobom bliskim Ubezpieczonego, o którym mowa w lit. a,
c) Ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem Ubezpieczonego, o którym mowa w lit. a.

13. Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego działania lub zaniechania uważa się za powstałe wskutek jednego 
wypadku ubezpieczeniowego, niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania szkody. Przyjmuje się 
jednocześnie, iż wszystkie te szkody miały miejsce w chwili powstania pierwszej z nich.
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