
DEKLARACJA WYBORU WARIANTU UBEZPIECZENIA OC OBOWIĄZKOWEGO (NADWYŻKOWEGO)
(wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC obowiązkowego / nadwyżkowego adwokata w PZU SA)

Ubezpieczony

*Imiona i nazwisko

*PESEL i nr legitymacji * Pesel: Nr legitymacji:

Ubezpieczający (jeżeli inny niż Ubezpieczony)

Imię nazwisko/Nazwa

Adres

PESEL/REGON

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) w PZU SA
Wybierz sumę ubezpieczenia, która ma obowiązywać w roku 2019 – zaznaczając właściwą.
Możesz w każdym czasie w trakcie trwania roku zmienić sumę na wyższą dowolnie wybraną.

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

150.000 EUR [__] 55 zł 164 zł 657 zł

200.000 EUR [__] 70 zł 210 zł 841 zł

250.000 EUR [__] 100 zł 300 zł 1.200 zł

300.000 EUR [__] 133 zł 398 zł 1.590 zł

400.000 EUR [__] 166 zł 498 zł 1.990 zł

500.000 EUR [__] 183 zł 549 zł 2.196 zł

1.000.000 EUR [__] 215 zł 644 zł 2.575 zł

1.500.000 EUR [__] 274 zł 821 zł 3.283 zł

2.000.000 EUR [__] 342 zł 1.026 zł 4.104 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 ? [  ]  TAK    [    ]  NIE

 Strona 1 z 4 

dzień               miesiąc    rok

dzień               miesiąc    rok



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

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

Płatność składki:  [    ] roczna   [    ] kwartalna  [    ] miesięczna

Kod: _______________________
PŁATNOŚĆ SKŁADKI:

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

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.

[__] Zamawiam Kartę Zniżkową Klienta PZU SA.

Upoważnienie do kontaktu z ORA 

[__] 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:

(*) Udzielenie zgody w zakresie oświadczeń oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Prawne - konieczne do zawarcia tej umowy ubezpieczenia:
1.  *[__]  Oświadczam,  iż  przed  zawarciem  umowy  ubezpieczenia  otrzymałem,  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. oraz, że otrzymałem(am)
Dokument zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym. 
Zobowiązuje się do poinformowania ubezpieczonego o treści w/w dokumentów.

W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają
zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy
ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU
powinny  być  doręczone  Ubezpieczonemu  przed  objęciem go ochroną  ubezpieczeniową.  Przekazanie  OWU  na trwałym  nośniku,
wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej
powinności.

2. *[__] Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie zawierane w PZU SA, jest ubezpieczeniem, którego głównym
przedmiotem i zakresem ochrony jest:

• odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania podczas 
wykonywania czynności zawodowych adwokata

• odpowiedzialność ubezpieczyciela za błędy osób zatrudnionych przez adwokata - pracowników, aplikantów praktykantów

Jestem świadomy, że:

• umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy
• zawierając ubezpieczenie oc zawodowe adwokata spełniam obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów
• ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu w przypadku szkody 

Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką 
jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej decyzji.

Informacje o dystrybutorze oraz dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne na stronie 
https://iexpert.pl/informacje-dla-klientow.

Techniczne (niezbędne do obsługi tej umowy ubezpieczenia):
3. *[__] Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów, w tym OWU oraz dokumentu zawierającego informacje o produkcie,
a także informacji, o których mowa w art. 9 ust.1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które mają związek z wnioskowaną lub zawartą
umową ubezpieczenia w PZU SA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na
wskazany przeze mnie numer telefonu lub adres mailowy. W razie zmiany podanych przeze mnie danych kontaktowych, zobowiązuję
się uaktualniać moje dane, dzięki którym będę otrzymywać informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
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4. *[__] Administrator danych osobowych PZU SA:
Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą w dostarczonym mi dokumencie 
„Informacja o Administratorze danych osobowych”.

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. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.

5. *[__] 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 0000426530 (jako administratora danych) w celu przesyłania informacji i
dokumentów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej niezbędnych do zawarcia, wykonywania (obsługi) i odnowienia
umowy ubezpieczenia, w tym:
    *a)[__] kontaktu poprzez email (poczta elektroniczna),
    *b)[__] kontaktu poprzez sms i telefon (wiadomości tekstowe i połączenia głosowe).
Zgody powyższej udzielam dobrowolnie i mogę odwołać ją w każdym czasie wysyłając e-mail na adres iod@iexpert.pl albo pismo na 
adres iExpert.pl SA, Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Marketingowe (od czasu do czasu mamy ciekawe promocje i oferty - tylko w ten sposób będziemy mogli je zaprezentować):
6. [__] Wyrażam zgodę / [__] Nie wyrażam zgody na udostępnienie przez PZU SA moich danych osobowych podmiotom z grupy PZU,
tj. PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA , PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA , PEKAO SA, Alior Bank SA w ich
własnych  celach  marketingowych,  obejmujących  profilowanie  zmierzające  do  określenia  preferencji  lub  potrzeb  w  zakresie
produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

7. [__] 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. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgody powyższej udzielam dobrowolnie.

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY:
Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym obsługującym ubezpieczenie w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. jest
iExpert.pl SA, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa, NIP 5252355248, Regon 140437850, KRS
0000426530 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy 100.000 zł.

Pełne nazwy spółek:
PZU SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Życie SA - Powszechny Zakład
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al.Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PTE PZU SA - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU
Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; TFI PZU SA – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, al.
Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Pomoc SA - PZU Pomoc Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Zdrowie
SA - PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; PZU CO SA - PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna, ul.
Konstruktorska  13,  02-673  Warszawa;  Link4  TU  SA  -  Link4  Towarzystwo  Ubezpieczeń  Spółka  Akcyjna,  ul.  Postępu  15,  02-676
Warszawa; PEKAO SA - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa; Alior Bank SA - Alior Bank
Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

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

Podpis Ubezpieczonego (Adwokata) _____________________________________________________

Podpis Ubezpieczającego _____________________________________________________
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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 fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o 
pracę, a także umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

10. Za aplikantów danego Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne 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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