
 ZAŁĄCZNIK - warunki szczególne i odmienne dla OC kancelarii prawnej w PZU 

 
 

I. Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kancelarii w PZU SA: 
 
1. OWU Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 
2018r z zastosowanie klauzuli nr 46 w przypadku gdy ubezpieczonym jest radca prawny lub klauzuli nr  31 gdy 
ubezpieczonym jest kancelaria prawna. 
 
2. Kancelaria prawna rozumiana jest jako kancelaria prowadzona indywidualnie przez radcę prawnego bądź spółka 
określona w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 
 
II. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej kancelarii prawnej zawierane indywidualnie na bazie działania lub 
zaniechania (act committed): 
 
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. 
 
2. Ubezpieczeni, którzy w roku 2019 zawarli umowę ubezpieczenia nadwyżkowego w ramach umowy generalnej 
zawartej w dniu 17 października 2013 r., w przypadku wyboru ubezpieczenia nadwyżkowego na rok 2020 na bazie 
roszczeń zgłoszonych mogą wykupić przedłużony okres zgłaszania roszczeń. Okres ten wynosi do 72 miesięcy. Składka 
za przedłużony okres zgłaszania roszczeń wynosi 50% składki ostatniej umowy ubezpieczenia za każde 12 miesięcy 
przedłużonego okresu ubezpieczenia. 
 
3. Bez względu na liczbę Ubezpieczonych w ramach programu zawartego z KIRP, którzy ponoszą odpowiedzialność za 
zaistniałą szkodę, maksymalna odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego równa 
jest najwyższej sumie gwarancyjnej osób i podmiotów odpowiedzialnych za szkodę 
 
III. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej kancelarii prawnej zawierane indywidualnie na bazie roszczeń 
zgłoszonych (claims made): 
 
1. Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia określonego  
w umowie ubezpieczenia grupowego, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy  uważa się łącznie: 

a) działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, 

b) zgłoszenie po raz pierwszy przez poszkodowanego lub uprawnionego pisemnego roszczenia z tytułu, o którym mowa 
w pkt 1, w okresie ubezpieczenia i przed upływem okresu przedawnienia tego roszczenia w stosunku do Ubezpieczycieli.   

2. Zastosowanie ma data retroaktywna ochrony. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych warunków 
ubezpieczenia ustalana jest na 36 miesięcy przed początkiem okresu ubezpieczenia. Przez okres ubezpieczenia należy 
rozumieć również wszystkie wcześniejsze okresy ubezpieczenia nadwyżkowego wynikające z indywidualnych umów 
ubezpieczenia zawartych na bazie roszczeń zgłoszonych na podstawie warunków określonych w ramach współpracy z 
KIRP. 
 
3. W przypadku odmowy przez Ubezpieczycieli zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia nadwyżkowego na kolejny 
roczny okres ubezpieczenia albo w przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego, 
adwokata lub doradcy podatkowego w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia ubezpieczenie to obejmuje również po 
raz pierwszy pisemnie zgłoszone do Ubezpieczonego lub Ubezpieczycieli w ciągu dodatkowego  (przedłużonego okresu 
zgłaszania roszczeń) wynoszącego 36 miesięcy od daty wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej i wynikających z 
działania lub zaniechania. 
 
IV. Postanowienia wspólne: 
 
1. Zakres ubezpieczenia zostaje bezskładkowo rozszerzony o zwrot zapłaconych przez Ubezpieczonego kar i grzywien 
nałożonych na Ubezpieczonego w wyniku decyzji Szefa KAS (kara administracyjna). Ochrona dotyczy tylko prawników 
posiadających uprawnienia radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego , rzecznika patentowego  wymienionych 
na liście ubezpieczonych na polisie i reprezentujących ubezpieczonego. 
Limit odpowiedzialności wynosi 100.000 zł na każdego prawnika. 
 
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców – zgodnie z postanowieniami klauzuli nr 13: 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone 
przez podwykonawców 

a) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy względem zlecającego, 
zlecającego względem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy względem innego podwykonawcy. 

b) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z 
którymi Ubezpieczony zawarł pisemne umowy. Oryginały tych umów przechowywane są przez Ubezpieczonego i w razie 
szkody pozostają do wglądu PZU S.A., który będzie mógł w takich wypadkach sporządzić kopię umowy oraz potwierdzić 
ją  za zgodność z oryginałem. 



 

c) W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności podwykonawcy PZU rezygnuje z prawa regresu do 
tego podwykonawcy. 

3. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju 
dokumentów, z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł zgodnie z postanowieniami klauzuli nr 61 w brzmieniu: 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciele obejmują ochroną 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia 
wszelkiego rodzaju dokumentów. 

Za zwiększenie limitu odpowiedzialności ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w zależności od wybranego limitu: 
 

a) limit 200.000 zł – składka 300 zł, 
b) limit 300.000 zł – składka 450 zł, 
c) limit 400.000 zł – składka 600 zł, 
d) limit 500.000 zł – składka 750 zł, 
 
4. Ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii Europejskiej, z wyłączeniem 
prawa wewnętrznego innych państw Unii Europejskiej. 
 
5. 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. Nie 
dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu. 
 
6. Ochrona ubezpieczenia obejmuje pokrycie kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu 
o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody - na niniejsze rozszerzenie ustala się limit sumy w wysokości 100 000 
zł. 
 
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. Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody 
wyrządzonej rażącym niedbalstwem. 
 
8. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest z uwzględnieniem klauzuli 46, par. 7 pkt 2 OWU otrzymuje 
brzmienie: Jeżeli nie umówiono się inaczej, w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wynikającym z przepisów ustaw lub umów międzynarodowych, warunkiem udzielenia 
ochrony na podstawie OWU w zakresie, o którym mowa w ust. 1 jest uprzednie zawarcie umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
9. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest z uwzględnieniem klauzuli 46, nie stosuje się zapisu par 7 pkt 3 
OWU. 
 
 

 

 

 


