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Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Nadwyżkowego Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej dla kancelarii 

adwokackiej / zespołu adwokackiego / spółki 
 

Ubezpieczający (płatnik składki)               Ubezpieczający jest także Ubezpieczonym [_] TAK  [_] NIE    

Nazwa ______________________________________________________________________________________ 

Adres _______________________________________________________________________________________ 

Kontakt: telefon  _________________________________ email ______________________________________ 

NIP ____________________________________________ REGON _____________________________________ 

 

Ubezpieczony 

Nazwa ______________________________________________________________________________________ 

Adres _______________________________________________________________________________________ 

Kontakt: telefon  _________________________________ email ______________________________________ 

NIP ____________________________________________ REGON _____________________________________ 

 

Wspólnicy, członkowie zespołu adwokackiego, inni prawnicy stale zatrudnieni w kancelarii 
 

Lp.  Imię i Nazwisko    PESEL   Uprawnienia    Nr wpisu na listę 

1.   __________________________________________________________________________________________________ 

2.   __________________________________________________________________________________________________ 

3.   __________________________________________________________________________________________________ 

4.   __________________________________________________________________________________________________ 

5.   __________________________________________________________________________________________________ 

6.   __________________________________________________________________________________________________ 

7.    __________________________________________________________________________________________________ 

8.   __________________________________________________________________________________________________ 

9.   __________________________________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________________________________ 

11.  __________________________________________________________________________________________________ 

12.  __________________________________________________________________________________________________ 

13.  __________________________________________________________________________________________________ 

14.  __________________________________________________________________________________________________ 

15.  __________________________________________________________________________________________________ 

16.  __________________________________________________________________________________________________ 

17. __________________________________________________________________________________________________ 

18.  __________________________________________________________________________________________________ 

19.  __________________________________________________________________________________________________ 

20. __________________________________________________________________________________________________ 

21.  __________________________________________________________________________________________________ 

22.  __________________________________________________________________________________________________ 

23.  __________________________________________________________________________________________________ 

24. __________________________________________________________________________________________________ 

25. __________________________________________________________________________________________________ 
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Historia szkodowa Ubezpieczonego 

 

Rok  Ubezpieczyciel        Ilość roszczeń Wartość roszczeń     Ilość wypłat      Kwota wypłat 

2018    _______________________________________________________________________________________ 

2017    _______________________________________________________________________________________ 

2016    _______________________________________________________________________________________ 

 

Informacje o wnioskowanym ubezpieczeniu 

 

Okres ubezpieczenia  od _____________________             do _________________ 

Liczba lat bezszkodowych : _________________ 

Nieprzerwana kontynuacja ubezpieczenia nadwyżkowego      [_] TAK  [_] NIE 

poprzednia polisa nr _____________________    do dnia ______________________ 

 

Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej        [_] TAK  [_] NIE 

na bazie działania lub zaniechania (trigger act committed )   

     

Suma gwarancyjna - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

  [   ]  250.000 PLN     [   ]  2.000.000 PLN 

  [   ]  500.000 PLN     [   ]  3.000.000 PLN 

  [   ]  750.000 PLN     [   ]  4.000.000 PLN 

  [   ]  1.000.000 PLN   [   ]  5.000.000 PLN 

  [   ]  1.500.000 PLN   [   ]  10.000.000 PLN 

 

Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej       [_] TAK  [_] NIE 

na bazie roszczeń zgłoszonych (trigger claims made) 

 

Suma gwarancyjna - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

  [   ]  1.000.000 PLN     [   ]  4.000.000 PLN 

  [   ]  1.500.000 PLN      [   ]  5.000.000 PLN 

  [   ]  2.000.000 PLN      [   ]  10.000.000 PLN 

  [   ]  2.500.000 PLN      [   ]  15.000.000 PLN 

  [   ]  3.000.000 PLN     [   ]  20.000.000 PLN 

 

Płatność składki:     [   ] jednorazowo    [   ] II raty    [   ] IV raty     [   ]  XII rat 
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OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO: 
 
Konieczne do zawarcia tej umowy ubezpieczenia: 
 

1) *[    ] Oświadczam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem i zapoznałem(am) się z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r. 
wraz z klauzulą nr 31 - Klauzula odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej oraz  Postanowieniami dodatkowymi które 
stanowią Załącznik 1 do niniejszego wniosku.  
Akceptuję je oraz zobowiązuję się do poinformowania o ich treści osoby ubezpieczone. 
 
Techniczne (niezbędne do obsługi tej umowy ubezpieczenia): 
 

2) * [__] Administrator danych osobowych PZU SA: 
Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą w dostarczonym mi 
dokumencie „Informacja Administratora danych osobowych”. 
 

3) *[__] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o ubezpieczenie, 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. Moja zgoda dotyczy także: 
     *[__] kontaktu poprzez email (poczta elektroniczna), 
     *[__] kontaktu poprzez sms i telefon (wiadomości tekstowe i połączenia głosowe). 
Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek oraz że 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): 
 

4) [__] Wyrażam zgodę / [__] Nie wyrażam zgody na udostępnianie danych osobowych Ubezpieczającego / Ubezpieczonego 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. 
 

5) [__] Wyrażam zgodę / [__] Nie wyrażam zgody na umieszczenie danych osobowych Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w 
bazie danych iExpert.pl SA oraz ich przetwarzanie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych w 
celu prezentacji warunków ubezpieczeń oferowanych przez iExpert.pl SA. Niniejsza zgoda dotyczy kontaktu poprzez email 
oraz osobno poprzez telefon i sms. Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek oraz 
że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody powyższej udzielam 
dobrowolnie. 
 
(*) udzielenie zgody niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.  
 
W  zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. 
Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, 
ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. 
 

 

 
 
 
 
 
Data sporządzenia wniosku: _____________________          *Podpis Ubezpieczającego: _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Podpis Ubezpieczonego: ________________________________ 
 
 

Pola oznaczone (*) są wymagane    
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Załącznik 1 
 

I. Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kancelarii adwokackiej w PZU SA : 
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia została zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności 

Cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r., wraz z klauzulą nr 31 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawniczej. 
 

2. Kancelaria adwokacka rozumiana jest jako kancelaria prowadzona indywidualnie przez adwokata bądź jako spółka 
określona w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze. 

 
II. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej kancelarii adwokackiej zawierane indywidualnie na bazie działania lub 
zaniechania: 

1. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie od 
momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu 
przedawnienia.  

 
III. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej kancelarii adwokackiej zawierane indywidualnie na bazie roszczeń zgłoszonych: 

1. Odmiennie niż stanowi to definicja par. 4 p. 23 OWU przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się wniesienie po raz 
pierwszy w okresie ubezpieczenia roszczenia przeciwko Ubezpieczonemu. 
Przez roszczenie rozumie się : 
a) jakiekolwiek pisemne żądanie ze strony jakiejkolwiek osoby wyrażającej zamiar tej osoby przypisania ubezpieczonemu 

odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem, 
b) wszczęcie jakiegokolwiek procesu lub jakiegokolwiek postępowania przeciwko Ubezpieczonemu lub 

Ubezpieczycielowi o odszkodowanie. Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego 
w okresie ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń, które zaszły po dacie początkowej, 
a przed końcem okresu ubezpieczenia. Przez zdarzenie rozumie się działanie lub zaniechanie adwokata podczas 
wykonywania czynności zawodowych. Datą początkową jest data 01 stycznia 2012 roku. 

 

2. Do umów ubezpieczenia stosuje się dodatkowy okres zgłaszania roszczeń - określony w umowie ubezpieczenia okres, 
następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, o ile ubezpieczający nie zawarł z 
PZU  kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej na warunkach kontynuacji albo następujący 
bezpośrednio po wygaśnięciu ochrony dla ubezpieczonego wskutek zakończenia wykonywania zawodu; w okresie tym PZU  
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; wszelkie 
roszczenia zgłoszone w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń uważane są za zgłoszone w okresie ubezpieczenia 
bezpośrednio poprzedzającym okres dodatkowy 

 

IV. Postanowienia wspólne: 
1. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców zgodnie z postanowieniami klauzuli nr 13 w brzmieniu 

określonym poniżej: 
Klauzula nr 13 rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu 
(OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu) 
a) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne, bez prawa PZU do regresu. 

b) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z 
którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów przechowywane są przez 
ubezpieczonego i w razie powstania szkody pozostają do wglądu PZU.  

 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy wobec zlecającego, zlecającego wobec 

podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wobec innego podwykonawcy 
 

3. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów 
zgodnie z postanowieniami klauzuli nr 61 w brzmieniu określonym poniżej:  
Klauzula nr 61 odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia 
wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. Z zachowaniem pozostałych nie 
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów  do  
limitu 100.000 zł. 
 

4. Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod 
warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność 
 

5. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii 
Europejskiej. 
 

6. 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. 
 

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


