INFORMATOR
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW
PRAWNYCH NA ROK 2015
1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15
(a) charakter – indywidualne,
(b) okres ubezpieczenia – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
(c) warunki – zgodne z Rozporządzeniem oraz postanowienia szczególne
(d) odpowiedzialność – ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia
i zgłoszone do PZU z zachowaniem okresu przedawnienia,
(e) suma gwarancyjna – 100.000 EUR (430.780 zł) oraz dodatkowo 50.000 EUR
(215.390 zł) na koszty obrony,
(f) płatnik składki – KIRP (w ramach składki członkowskiej).
2. Dodatkowe - polisa nr 07 KIRP/2/15
(a) charakter – grupowe,
(b) okres ubezpieczenia – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
(c) warunki – tak jak Podstawowe oraz postanowienia szczególne,
(d) odpowiedzialność – ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia oraz
począwszy od 01-01-2005 r. i zgłoszone do PZU w okresie ubezpieczenia,
(e) suma gwarancyjna nadwyżkowa dla każdego radcy - 250.000 EUR (1.076.950 zł) oraz
dodatkowo 125.000 EUR (538.475 zł) na koszty obrony,
(f) płatnik składki – KIRP (dodatkowa opłata w ramach składki członkowskiej).
3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - polisa nr 07 KIRP/3/15
(a) charakter – grupowe,
(b) okres ubezpieczenia – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
(c) warunki – OWU PZU zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków z dnia 29.03.2013 r.,
(d) odpowiedzialność - ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia oraz
począwszy od 01-01-2005 r. i zgłoszone do PZU w okresie ubezpieczenia,
(e) suma ubezpieczenia dla każdego radcy na wypadek śmierci – 25.000 zł,
(f) suma ubezpieczenia dla każdego radcy na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu –
25.000 zł, (franszyza integralna w wysokości 20% trwałego uszczerbku),
(g) płatnik składki – KIRP (w ramach składki członkowskiej).

Obsługa ubezpieczeń
Wszystkie ubezpieczenia obsługiwane są przez agencję ubezpieczeniową:
iExpert.pl SA
tel: 22 646 42 42
email: radcaprawny @iexpert.pl
zawieranie ubezpieczeń : www.iExpert.pl
W razie pytań albo wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z ww. agencją.

Pojęcia wspólne
dla ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego
Ubezpieczający - Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
Ubezpieczony - radca prawny wykonujący zawód w jednej z form przewidzianych
ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Kancelaria – kancelaria prowadzona indywidualnie przez radcę prawnego bądź spółka
określona w art. 8 ust. Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Wypadek ubezpieczeniowy - działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego związane z
wykonywaniem zawodu radcy prawnego, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda.
Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego działania lub zaniechania uważa się za
jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu
powstania oraz przyjmuje się że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody i
zostały zgłoszone do PZU w chwili pierwszego zgłoszenia.
Okres ubezpieczenia – rok kalendarzowy lub krótszy okres, na jaki zawarto umowę
ubezpieczenia.
Osoby bliskie - małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii
lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, lub osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu.
Dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu – dzień złożenia ślubowania przez radcę
prawnego lub dzień zawiadomienia przez radcę prawnego właściwej Okręgowej Izby
Radców Prawnych o ponownym rozpoczęciu wykonywania zawodu radcy prawnego.
Dzień zakończenia wykonywania zawodu – dzień prawomocnego skreślenia
Ubezpieczonego z listy radców prawnych, dzień prawomocnego zawieszenia
Ubezpieczonemu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, bądź dzień
zawiadomienia przez Ubezpieczonego właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych o
zaprzestaniu wykonywania zawodu radcy prawnego.
Wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej
PZU nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód:
- polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez
Ubezpieczonego osobom bliskim, lub innemu Ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
- wyrządzonych przez Ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych, a
także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest
następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
- powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów
i zamieszek, a także aktów terroru;
- wyrządzone wskutek winy umyślnej.

Warunki ubezpieczenia podstawowego
Ubezpieczenie podstawowe jest zawierane na warunkach określonych w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r., Nr 217,
poz. 2135), ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest objęta odpowiedzialność radcy
prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania
ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania
czynności radcy prawnego, o których mowa w art . 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o
radcach prawnych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone w wyniku rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego oraz wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego
niedbalstwa przez aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego, jeżeli
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych osób i w
zakresie, w którym Ubezpieczony ponosi tę odpowiedzialność. Ubezpieczyciele rezygnują
z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym
niedbalstwem. Jednakże w przypadku wszelkich szkód wyrządzonych umyślnie, za które
Ubezpieczyciele wypłacili odszkodowanie, przysługuje im prawo dochodzenia roszczeń
regresowych od osób, które ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą za te szkody.
Za pracowników Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne zatrudnione przez
Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, a także umowy zlecenia lub umowy o
dzieło.
Za aplikantów Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne odbywające aplikację
radcowską, w stosunku do których dany Ubezpieczony sprawuje funkcję patrona,
stosownie do regulaminu aplikacji, bądź występuje w charakterze pracodawcy lub
zleceniodawcy, jak również sytuację gdy aplikant radcowski zastępuje innego
Ubezpieczonego radcę prawnego przy wykonywaniu w jego imieniu powierzonych mu
do wykonania czynności prawnych.
Za praktykanta Ubezpieczonego uważa się studentów prawa lub absolwentów studiów
prawniczych, którzy zawarli z danym Ubezpieczonym umowę o odbycie praktyki.
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
Ubezpieczonemu, który sprawuje funkcję patrona lub zatrudnia pracownika, aplikanta
lub praktykanta, jak również osobom bliskim Ubezpieczonego lub Ubezpieczonemu
będącemu wspólnikiem tego Ubezpieczonego który sprawuje funkcję patrona lub
zatrudnia pracownika, aplikanta lub praktykanta.
W przypadku wyrządzenia szkody przez Ubezpieczonego Ubezpieczycielom (wszystkim,
niektórym lub każdemu z osobna), szkoda taka będzie objęta ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2015 r. i trwa do dnia
31 grudnia 2015 r.
W przypadku Ubezpieczonych, którzy rozpoczną wykonywanie tego zawodu po
1 stycznia 2015 r., odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez nich
wykonywania zawodu.
W przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego
po dniu 1 stycznia 2015 r., odpowiedzialność PZU trwa do dnia zakończenia przez nich
wykonywania zawodu radcy prawnego.
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest:
– działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, podczas
wykonywania czynności radcy prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1
ustawy o radcach prawnych,
– działanie lub zaniechanie aplikantów, praktykantów lub pracowników
Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia,
jeżeli powodują one powstanie szkody do której naprawienia Ubezpieczony
zobowiązany jest na podstawie przepisów ustawy.
Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego działania lub zaniechania uważa się za
jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu
powstania szkody oraz przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej
szkody.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego wynosi równowartość w złotych
polskich kwoty 100.000,00. (sto tysięcy) EURO w odniesieniu do jednego wypadku
ubezpieczeniowego. Kwota powyższa jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym
rozpoczął się dany roczny okres ubezpieczenia.
Ubezpieczyciele są zobowiązani w granicach sumy gwarancyjnej do:
- wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczonego,
- zwrotu Ubezpieczonemu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych
w celu zapobieżenia zwiększenia szkody
- zwrotu niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i zastępstwa
prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą PZU.
Ubezpieczyciele są zobowiązani ponad sumę gwarancyjną, jednak w granicach nie więcej
50% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, do:
– pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed
sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze
zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, W przypadku zwrotów kosztów przez
przeciwnika procesowego, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu
Ubezpieczycielom, kosztów które zostały przez nich pokryte,
– zwrotu kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego we
własnym imieniu, o ile jest prowadzane w celu ustalenia istnienia lub zakresu
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego i jednocześnie o ile zostały uprzednio
zaakceptowane przez PZU.

Wartość tych kosztów do zwrotu przez Ubezpieczycieli określona jest w wysokości
wyliczanej według minimalnych stawek za czynności radców prawnych w
obowiązującym, w czasie prowadzenia sprawy, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
w sprawie opłat za czynności radcowskie.
– poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub poszkodowanego,
– pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego 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 Ubezpieczycielom
odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez Ubezpieczycieli pokryte.
Płatnikiem składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonego jest Krajowa Izba Radców
Prawnych.
W odniesieniu do radców prawnych, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie
zawodu w trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia, należna jest składka za okres
ubezpieczenia danego Ubezpieczonego.
Warunki ubezpieczenia dodatkowego
Ubezpieczenie dodatkowe jest zawierane na warunkach takich samych jak ubezpieczenie
podstawowe, z tym że nie znajdują w odniesieniu do ubezpieczenia dodatkowego
zastosowania przepisu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
UFG oraz PBUK oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
oraz, że warunkiem odpowiedzialność Ubezpieczycieli jest łącznie:
- działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie
ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym okres ubezpieczenia, nie wcześniej jednak
niż przed dniem 1 stycznia 2005 r., podczas wykonywania czynności radcy prawnego, o
których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych albo działanie lub
zaniechanie aplikantów, praktykantów lub pracowników Ubezpieczonego które miało
miejsce w okresie ubezpieczenia, w wyniku których powstała szkoda, za którą
odpowiedzialność cywilną ustawową ponosi Ubezpieczony, oraz
- pisemne zgłoszenie po raz pierwszy roszczenia przez poszkodowanego lub
uprawnionego w okresie ubezpieczenia i zarazem przed upływem przedawnienia
roszczeń w stosunku do Ubezpieczycieli.
Na równi z pisemnym zgłoszeniem roszczenia traktuje się wytoczenie powództwa
przeciwko Ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielom przed sądem właściwym do
rozpatrywania spraw danego rodzaju oraz wszczęcie innej procedury określonej
ustawowo służącej do dochodzenia roszczeń wobec Ubezpieczonego lub Ubezpieczycieli.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia grupowego albo w przypadku
Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego w trakcie
rocznego okresu ubezpieczenia, ubezpieczenie to obejmuje również roszczenia po raz
pierwszy pisemnie zgłoszone do PZU przed upływem przedawnienia w ciągu
przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń wynoszącego 36 miesięcy następujących

bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia i wynikające z działania lub
zaniechania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
Przedłużony okres zgłaszania roszczeń, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się w dniu
bezpośrednio następującym po zakończeniu ostatniego okresu ubezpieczenia.
Wszelkie roszczenia zgłaszane w trakcie przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń będą
uważane za zgłoszone w trakcie okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie dodatkowe nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych objętych
ochroną na podstawie innego ubezpieczenia zawartego wcześniej, w tym
obowiązkowego albo dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak
również objętych ubezpieczeniem podstawowym, w zakresie w jakim są pokrywane
przez te ubezpieczenia.
Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2015 r. i trwa do dnia
31 grudnia 2015 r.
W przypadku Ubezpieczonych, którzy rozpoczną wykonywanie tego zawodu po
1 stycznia 2015 r., okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez nich
wykonywania zawodu.
W przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego
po dniu 1 stycznia 2015 r., okres ubezpieczenia trwa do dnia zakończenia przez nich
wykonywania zawodu radcy prawnego.
Ubezpieczeni, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego po dniu 1 stycznia
2015 r., mogą odrębnie wykupić wydłużenie przedłużonego okresy zgłaszania roszczeń
ponad 36 miesięcy na warunkach określonych dalej.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego wynosi równowartość w złotych
polskich kwoty 250.000,00. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR na każdego
Ubezpieczonego na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe ORAZ 15.000.000,00.
(piętnaście milionów) EUR na wszystkich ubezpieczonych łącznie i wszystkie roszczenia
zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Sumy te są przeliczane według średniego kursu
złotego polskiego obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu
rocznego okres ubezpieczenia.
PZU jest zobowiązana w granicach sumy gwarancyjnej do:
- wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczonego,
- zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe,
chociażby okazały się bezskuteczne, PZU jest zobowiązana ponad sumę gwarancyjną,
jednak w granicach nie więcej 50% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego
wypadku ubezpieczeniowego, do:
– pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed
sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze
zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi oraz kosztów obrony w postępowaniu
karnym, W przypadku zwrotów kosztów przez przeciwnika procesowego, Ubezpieczony

zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Ubezpieczycielom, kosztów które zostały przez
nich pokryte,
– zwrotu kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego we
własnym imieniu, o ile jest prowadzane w celu ustalenia istnienia lub zakresu
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego i jednocześnie o ile zostały uprzednio
zaakceptowane przez PZU. Wartość tych kosztów do zwrotu przez Ubezpieczycieli
określona jest w wysokości wyliczanej według minimalnych stawek za czynności radców
prawnych w obowiązującym, w czasie prowadzenia sprawy, rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radcowskie,
– poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub poszkodowanego,
– pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego 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 Ubezpieczycielom odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały
wcześniej przez Ubezpieczycieli pokryte.
Płatnikiem dodatkowej składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonego jest Krajowa Izba
Radców Prawnych.
W odniesieniu do radców prawnych, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie
zawodu w trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia, należna jest składka
ubezpieczeniowa za okres danego ubezpieczenia.
Ubezpieczeni, którzy zakończą wykonywanie zawodu w trakcie trwania rocznego okresu
ubezpieczenia mogą wydłużyć przedłużony okres zgłaszania roszczeń wynoszący 36
miesięcy poprzez zapłacenie z góry należnej składki do końca trwania bieżącego okresu
ubezpieczenia i składki za dalsze lata ponad 36 miesięcy (nie więcej niż siedem lat) w
wysokości 48 zł za każdy rok.
Obowiązki Ubezpieczonego i Ubezpieczycieli w przypadku szkody
Jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę w następstwie swojego działania lub zaniechania,
podczas wykonywania czynności radcy prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6
ust. 1 ustawy o radcach prawnych, zobowiązany jest:
- niezwłocznie podjąć starania w celu zapobieżeniu zwiększania szkody oraz
zabezpieczyć dowody;
- niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości o
konkretnym roszczeniu poszkodowanego, które może rodzić odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego, zawiadomić o tym Ubezpieczycieli i stosować się do ich wskazówek, o
ile nie będą one naruszały obowiązujących przepisów i obowiązujących radcę prawnego
zasad etyki zawodowej.
Zaspokojenie przez Ubezpieczonego roszczeń poszkodowanego lub uznanie przez
Ubezpieczonego jego roszczeń bez uprzedniej zgody PZU, nie powoduje powstania
zobowiązania Ubezpieczycieli do zapłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego, ani
też zobowiązania do zwrotu Ubezpieczonemu kosztów zapłaconego przez niego
odszkodowania, chyba że roszczenie było zasadne.

Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne,
cywilne lub inne - mogące rodzić odpowiedzialność ubezpieczeniową Ubezpieczycieli Ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Ubezpieczycieli.
Na żądanie PZU Ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, dostarczenia
dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody oraz
ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego.
W przypadku braku albo niewystarczających wyjaśnień lub nie przedłożenia przez
Ubezpieczonego dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów
wyrządzonej szkody, PZU może zwrócić się do właściwej Okręgowej Izby Radców
Prawnych lub do Krajowej Izby Radców Prawnych z prośbą o udzielenie pomocy w
ustaleniu okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody, w ustaleniu odpowiedzialności
Ubezpieczonego oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Organy
Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Izby Radców Prawnych są
zobowiązane do udzielenie pomocy PZU w wyżej wymienionym zakresie.
Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać do Ubezpieczycieli rozstrzygnięcie organu w
sprawie karnej, administracyjnej, cywilnej lub innej – związanej z wyrządzoną przez
Ubezpieczonego szkodą, z którego wynika odpowiedzialność odszkodowawcza
Ubezpieczonego w takim czasie, aby umożliwić Ubezpieczycielom zajęcie stanowiska
odnośnie wniesienia środka odwoławczego – o ile Ubezpieczyciele nie brałi udziału w
tymże postępowaniu.
Strony zobowiązane są składać w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przesłać
listem poleconym na adresy Stron, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z
postępowaniem szkodowym.
Zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczonego oraz zawiadomienia oraz świadczenia
składane przez PZU w stosunku do Ubezpieczonego powinny być składane na piśmie.
Likwidację szkód (zgłoszenia szkód, likwidacja szkód, korespondencja dotycząca szkód,
decyzje szkodowe) prowadzi Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa.
Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych
tel. (22) 566 55 55 lub 801 102 102
e-mail: ocprof@pzu.pl
Ustalenie i wypłata odszkodowania
Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie uznania przez PZU roszczenia
uprawnionego z umowy ubezpieczenia wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sądu. Odszkodowanie wypłacane jest także Ubezpieczonemu,
jeżeli zaspokoił on roszczenie poszkodowanego lub innej osoby uprawnionej, w zakresie
akceptowanym przez PZU.

Odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego
oraz poniesionych przez niego kosztów, o których mowa w §14 ust. 3 i §18 ust. 4, nie
wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem postanowień §14 ust.
4 i §18 ust. 5.
Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek
(zawiadomienie o szkodzie) poszkodowanego, Ubezpieczonego, spadkobierców tych osób
albo na wniosek innej osoby uprawnionej, zgłoszony do PZU.
PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku
(zawiadomienia o szkodzie), o którym mowa jest w ustępie powyżej.
W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. powyżej,
okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli albo wysokości
odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia
o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczycieli albo wysokości
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W
terminie, o którym mowa w ust. 4, PZU zawiadamia na piśmie uprawnionego o
przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o
przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń
uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
Jeżeli odszkodowanie lub zwrot kosztów nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości, PZU informuje o tym na piśmie osobę występującą z wnioskiem
(zawiadomieniem o szkodzie) o ich zapłatę - w terminie, o którym mowa w ustępach
poprzedzających, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę ich wypłaty, jak również na przyczyny, dla których
odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę
zgłaszającą taki wniosek (zawiadomienie o szkodzie).
Pismo PZU powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń
na drodze sądowej.
PZU, na pisemne żądanie ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub
uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie
odpowiedzialności Ubezpieczycieli i wysokość odszkodowania oraz kosztów. Osoby te
mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczycieli przekazanych informacji,
bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez PZU kopii udostępnionych
dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę,
która żąda tych czynności.
W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym albo jego
spadkobiercami lub następcami prawnymi, nawet jeżeli są wątpliwości co do zasadności
roszczenia albo zakresu odpowiedzialności, PZU może wystąpić w charakterze
interwenienta ubocznego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia PZU o toczącym
się postępowaniu ze wskazaniem wszelkich dostępnych zawiadamiającemu danych o
postępowaniu.

Jeżeli poszkodowanym z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, na podstawie umowy
generalnej, jest jeden z Ubezpieczycieli , to postępowanie szkodowe będzie prowadzone
zgodnie z postanowieniami tej umowy.
Warunki grupowego ubezpieczenia NNW
Każdy radca prawny opłacający składkę za ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe, w
ramach tej składki jest objęty ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie to jest zawierane na warunkach określonych w ogólnych warunkach
zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalonych uchwałą
Zarządu PZU S.A. Nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
Każdemu Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia:
- świadczenie z tytułu śmierci - 25.000 zł,
- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - wariant III - do 25.000 zł,
nie mniej niż 5.000 zł (franszyza integralna w wysokości 20% trwałego uszczerbku),
- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
- świadczenie z tytułu leczenia uciążliwego,
- świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP.
Ochrona w ramach tego ubezpieczenia rozpoczyna się dnia 01 stycznia 2015 roku, a
kończy w dniu wygaśnięcia niniejszej Umowy Generalnej.
W odniesieniu do radców prawnych, którzy rozpoczną wykonywanie zawodu po tym
dniu ochrona rozpoczyna się w chwili opłacenia do właściwej OIRP pierwszej
miesięcznej składki zawierającej koszt ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego.
W odniesieni do radców prawnych, którzy zakończą wykonywanie zawodu przed datą
wygaśnięcia niniejszej Umowy Generalnej, ochrona ubezpieczeniowa kończy się w
ostatnim dniu miesiąca za który radca prawny opłacił do właściwej OIRP miesięczną
składkę zawierającą koszt ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego.

