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WARUNKI UBEZPIECZEŃ OBLIGATORYJNYCH 
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMOWY GENERALNEJ 

W SPRAWIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO DLA RADCÓW PRA WNYCH 

 
zawartej w dniu 11.12.2019 roku w Warszawie, pomiędzy: 
 
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpiecze ń i Reasekuracji S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 
51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy Krajowy Rejestr Sądowy: XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 271543, NIP 107-000-61-55, o kapitale zakładowym: 107.912.677,- zł – wpłacony w całości. 
zwaną dalej „AXA”  
 
a  
 
Krajow ą Izbą Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00–540 Warszawa, 
NIP: 526-10-43-011, REGON: 1041716,  
zwaną dalej „KIRP”, 
 
zwanymi także dalej wspólnie „Stronami ” lub każda z osobna „Stron ą”, 
 
przy udziale brokera ubezpieczeniowego WIllis Towers Watson Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Domaniewskiej 34a, 02 – 672 Warszawa,  
zwaną dalej „Brokerem ”, 
 
zwana dalej „Umow ą”. 
 

Program Ubezpieczeniowy 

§ 1 

Program ubezpieczeniowy obejmuje Ubezpieczenia obligatoryjne , zawarte w ramach składki podstawowej. 
 

1. Strony niniejszym zawierają umowę grupowego ubezpieczenia radców prawnych w zakresie 
ubezpieczeń obligatoryjnych, w skład których wchodzą następujące produkty ubezpieczeniowe: 
a) ubezpieczenie podstawowe: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców 

prawnych, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, 
b) ubezpieczenie uzupełniające: nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do 
Umowy, 

c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz 
mediatora, na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, 

d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) radców prawnych, 
na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy, 

e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem 
mienia, na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy, 

f) ubezpieczenie w zakresie Klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej 
i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej, określonych w Załączniku nr 6 do Umowy. 

2. Ubezpieczającym jest: Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00–540 
Warszawa. 

3. Ubezpieczonymi są wszyscy radcowie prawni podlegający obowiązkowi ubezpieczenia wpisani na 
listę radców prawnych, a także pozostałe osoby wskazane jako Ubezpieczeni w warunkach 
określonych w Załącznikach nr 1 – 6 do Umowy. 

4. Składka podstawowa za ubezpieczenia obligatoryjne wynosi 228 zł za każdego Ubezpieczonego i za 
każdy roczny okres ubezpieczenia. Dla Ubezpieczonych przystępujących do ubezpieczenia 
w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, składka jest należna za cały miesiąc kalendarzowy, 
w którym dany radca prawny złożył ślubowanie.  

5. Okres ubezpieczenia podzielony jest na trzy roczne okresy ubezpieczenia, z których: 
a) pierwszy rozpoczyna się 1 stycznia 2020 roku i kończy 31 grudnia 2020 roku; 
b) drugi rozpoczyna się 1 stycznia 2021 roku i kończy 31 grudnia 2021 roku; 
c) trzeci rozpoczyna się 1 stycznia 2022 roku i kończy 31 grudnia 2022 roku 
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6. KIRP najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego rocznego okresu ubezpieczenia zgłasza AXA do 
ubezpieczenia wszystkich radców prawnych podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, wpisanych 
na listę radców prawnych oraz wykonujących zawód w danym roku. 

7. Radca prawny, który rozpoczął wykonywanie zawodu w trakcie trwania jednego z rocznych okresów 
ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony na liście Ubezpieczonych do ubezpieczenia w terminie 
30-tu dni od jego wpisu na listę radców prawnych, nie później jednak niż na jeden dzień przed 
rozpoczęciem wykonywania przez niego zawodu. Okres ubezpieczenia w tym rocznym okresie 
ubezpieczenia w odniesieniu do tego radcy prawnego rozpoczyna się od dnia poprzedzającego 
dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu i trwa do końca danego rocznego okresu ubezpieczenia, w 
którym został on zgłoszony do ubezpieczenia oraz ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 
okresy ubezpieczenia. 

8. Radca prawny, który kontynuuje ubezpieczenie w kolejnym roku ma zapewnioną ochronę 
ubezpieczeniową na niezmienionych warunkach bez konieczności składania deklaracji 
kontynuowania ubezpieczenia. 

9. W odniesieniu do Ubezpieczonych radców prawnych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy 
prawnego w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem 
zakończenia przez nich wykonywania zawodu radcy prawnego. 

10. Wszyscy zgłoszeni do ubezpieczenia podstawowego radcowie prawni są objęci ochroną 
ubezpieczeniową na sumę gwarancyjną w wysokości równowartości 110.000 EUR,  

 

Czas trwania Umowy 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarte na czas określony: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
 

Postanowienia wspólne 

§ 3 

1. Za pracownika, w rozumieniu Umowy uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę oraz zatrudnioną na umowę zlecenia 
lub o dzieło. 

2. Za Ubezpieczonego, w rozumieniu Umowy uważa się radcę prawnego, z zastrzeżeniem postanowień 
szczególnych rozszerzających definicję Ubezpieczonego o dodatkowe osoby.  

3. Za radcę prawnego w rozumieniu Umowy uważa się takiego radcę prawnego lub prawnika 
zagranicznego, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i jest wpisany na 
listę prowadzoną przez Okręgowe Izby Radców Prawnych oraz został zgłoszony do ubezpieczenia przez 
KIRP. 

4. W ubezpieczeniach, w których, zgodnie z niniejszą Umową Generalną określanie praw i obowiązków 
KIRP, AXA, Ubezpieczonych i poszkodowanych następuje poprzez odwołanie się do Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U. nr 217 Poz. 2134 i 2135) zastosowanie mają 
następujące postanowienia dodatkowe: 
 

1) Za Wypadek Ubezpieczeniowy uznaje się zdarzenie, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia 
OC, zgodnie z przywołanymi Warunkami Ubezpieczenia. 

2) Odmiennie niż stanowią o tym Warunki ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa zostaje 
rozszerzona o koszty pomocy prawnej w następujący sposób: 

A. ponad sumę gwarancyjną mającą zastosowanie do danego Ubezpieczonego, nie więcej niż do 
wysokości 100% tej sumy i w odniesieniu do tego Ubezpieczonego, AXA zapłaci: 

a) uprzednio zatwierdzone przez AXA koszty postępowania przedsądowego, postępowania 
cywilnego, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze 
zgłoszonymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi; 

b) niezbędne koszty obrony, w tym koszty zastępstwa prawnego w postępowaniach, o których 
mowa w pkt a), oraz w postępowaniu karnym, o ile zostały uprzednio zaakceptowane przez 
AXA; 

c) koszty opinii biegłych, rzeczoznawców powołanych przez poszkodowanego lub za uprzednią 
zgodą AXA przez Ubezpieczonego; 

B. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty: 
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a) prowadzenia postępowania sądowego przez ubezpieczonego we własnym imieniu, o ile jest 
prowadzone w celu ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej 
ubezpieczonego, ale nie więcej niż w wysokości kwoty minimalnej ustalonej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych 
oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę 
prawnego z urzędu (Dz.U. z 2016 roku poz. 1715); wyższe koszty wynagrodzenia Prawnika 
niż określone powyżej mogą być pokryte w uzasadnionych przypadkach po ich uprzedniej 
akceptacji przez AXA; 

b) wykonania przez Ubezpieczającego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu 
roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy 
pieniężnej do wysokości sublimitu w wysokości 200.000 PLN na wszystkie koszty poniesione 
w okresie ubezpieczenia. 

3) AXA potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rażące niedbalstwo Ubezpieczonego. AXA 
rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w przypadku szkód wynikających z rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność. 

4) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie przez 
aplikantów, praktykantów i pracowników wykonujących czynności zawodowe na rzecz 
Ubezpieczonego radcy prawnego. 

5) O każdym Wypadku Ubezpieczeniowym Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić AXA 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty powzięcia o nim wiadomości. 

6) Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego, Ubezpieczony jest 
zobowiązany poinformować o tym AXA w ciągu 14 dni od daty powzięcia o tym wiadomości. 

7) W przypadku gdy wobec Ubezpieczonego wszczęto postępowanie przygotowawcze bądź 
wystąpiono na drogę sądową w związku z zajściem Wypadku Ubezpieczeniowego, Ubezpieczony 
zobowiązany jest o tym fakcie poinformować AXA niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od powzięcia o tym wiadomości, nawet w przypadku gdy wcześniej zgłosili już zajście Wypadku 
Ubezpieczeniowego. 

8) W razie zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu 
środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody. 

9) Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

10) Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić AXA dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia 
okoliczności powstania szkody, jej wielkości, a także zasadności roszczenia. 

11) W granicach sumy gwarancyjnej AXA jest obowiązana zwrócić Ubezpieczającemu niezbędne koszty 
obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych 
na polecenie lub za zgodą AXA. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpił na 
drogę sądową, Ubezpieczony zobowiązany jest do przekazania AXA wszystkich informacji 
niezbędnych do prowadzenia procesu. Powyższe nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku 
podejmowania we własnym zakresie, w przewidzianym terminie, wszystkich niezbędnych czynności 
procesowych, w tym także zgłaszania we właściwym terminie sprzeciwu lub podjęcia niezbędnych 
środków zaskarżenia, w sytuacji gdy istnieją przeszkody w ustaleniu z AXA tych czynności. 

12) Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć AXA orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym jej 
zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego. 

13) Ubezpieczony nie jest uprawniony do uznania lub zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z osobą 
poszkodowaną, ani zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, chyba że AXA wyrazi na to zgodę, bądź z 
uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej. 

14) Jeżeli istnieją przesłanki do uwolnienia się Ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w części 
lub w całości, to powyższe dotyczy również AXA. 

15) AXA jest zobowiązana spełnić świadczenie w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o Wypadku 
Ubezpieczeniowym. 

16) Gdyby mimo dołożenia należytej staranności wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności AXA albo wysokości odszkodowania okazało się 
niemożliwe, świadczenie będzie spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, nie 
później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba ze ustalenie 
odpowiedzialności AXA albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postepowania 
karnego lub cywilnego. Jednakże bezsporną część odszkodowania AXA wypłaci w terminie 
przewidzianym w ust. powyższym. 

17) Rozpatrywanie reklamacji: 
A. W każdym przypadku osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą 

uprawnioną z umowy ubezpieczenia, a także osoba prawna lub spółka nieposiadająca 
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osobowości prawnej będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub poszukującym ochrony 
ubezpieczeniowej mogą wnieść reklamacje. 

B. W przypadku osób fizycznych za reklamację uważa się wystąpienie, w tym skargę i zażalenie, 
skierowane do AXA jako podmiotu rynku finansowego, zawierające zastrzeżenia dotyczące 
usług świadczonych przez AXA, z wyjątkiem wystąpień składanych przez osoby fizyczne 
będące klientami brokera ubezpieczeniowego albo klientami agenta ubezpieczeniowego lub 
agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz 
więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z 
załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej, zawierających zastrzeżenia dotyczące tych podmiotów w zakresie 
niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 

C. W przypadku osób prawnych lub spółek nieposiadających osobowości prawnej za reklamację 
uważa się wystąpienie, w tym skargę i zażalenie, skierowane do AXA, zawierające zastrzeżenia 
dotyczące usług świadczonych przez AXA, z wyjątkiem wystąpień dotyczących brokerów 
ubezpieczeniowych, agentów ubezpieczeniowych lub agentów oferujących ubezpieczenia 
uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu 
ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z 
dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawierających 
zastrzeżenia dotyczące tych podmiotów w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną 
ubezpieczeniową. 

D. Reklamacje, o których mowa powyżej, można składać w następujący sposób: 
a) w formie elektronicznej na adres e-mail: ubezpieczenia.korporacyjne@axa.pl; 
b) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie AXA albo przesyłką pocztową na adres siedziby: 

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa; 
c) ustnie – telefonicznie pod numer telefonu +48 22 555 04 45 (koszt połączenia zgodny z 

taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce AXA. 
E. Reklamacje wnosi się do Zarządu AXA. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce AXA 

obsługującej klientów. 
F. Odpowiedź AXA na reklamacje zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego 

trwałego nośnika informacji albo w przypadku reklamacji wniesionej przez osobę fizyczną – 
pocztą elektroniczną, jeżeli osoba fizyczna składająca reklamację złoży wniosek o udzielenie 
odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo, na wniosek osoby składającej reklamację, AXA potwierdza 
pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia. 

G. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej 
rozpatrzenie. 

H. W przypadku gdy AXA nie posiada danych kontaktowych osoby składającej reklamację, przy 
składaniu reklamacji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, 
adres e-mail (w razie wyboru takiej formy kontaktu), a dodatkowo w przypadku osób prawnych 
lub spółek nieposiadających osobowości prawnej – firmę. 

I. Odpowiedzi na reklamację AXA udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania reklamacji. 

J. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, AXA w tym terminie wyśle informację o przyczynie 
niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie 
udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. 

K. Jeżeli osoba fizyczna składająca reklamację nie zgadza się ze stanowiskiem AXA wyrażonym w 
odpowiedzi na reklamację, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika 
Finansowego, a ponadto może wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko AXA 
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

L. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla AXA do prowadzenia 
postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu 
tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl). 

M. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego 
miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. 

N. Podmioty, którym nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 
1–3, przysługuje prawo do złożenia skargi lub zażalenia. Do skarg i zażaleń wnoszonych przez 
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te podmioty mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 4–9 i 13, z zastrzeżeniem że w 
szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub 
zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, AXA w tym terminie poinformuje osobę 
składającą skargę lub zażalenie o przyczynie niemożności ich rozpatrzenia, i w takim przypadku 
odpowiedź na skargę lub zażalenie zostanie udzielona nie później niż w terminie 90 dni od dnia 
ich otrzymania. 

O. AXA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego 
5. Wszędzie gdzie w Umowie Suma gwarancyjna, Franszyza redukcyjna lub Punkt zaczepienia (w tym 

Minimalny punkt zaczepienia) wyrażony jest w EUR, limit ten jest każdorazowo przeliczany na PLN, na 
dzień zajścia Wypadku ubezpieczeniowego, według kursu EUR właściwego dla ustalenia dla tego 
Wypadku ubezpieczeniowego sumy gwarancyjnej w umowie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, zawartej na rachunek Ubezpieczonego. 

6. Za Punkt zaczepienia, w rozumieniu Umowy, uważa się ustaloną w umowie ubezpieczenia kwotę, do 
wysokości której AXA nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa żadnych kosztów; Punkt zaczepienia 
pomniejsza wypłacane odszkodowanie, ale nie może powodować zmniejszenia Sumy gwarancyjnej; 
jeżeli roszczenie nie przekracza Punktu zaczepienia, odpowiedzialność AXA nie powstaje. 

7. Za Minimalny punkt zaczepienia, w rozumieniu Umowy, uważa się ustaloną w umowie ubezpieczenia 
najniższą możliwą wysokość Punktu zaczepienia, która powstaje w wyniku obniżenia poziomu 
ustalonego Punktu zaczepienia wskutek zaistnienia przesłanek opisanych w umowie ubezpieczenia 
w Klauzuli step down. 
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Załącznik nr 1 do Umowy generalnej w sprawie programu u bezpieczeniowego dla radców prawnych 
zawartej w dniu 11.12.2019 roku w Warszawie 
 

Ubezpieczenie podstawowe 

Warunki ubezpieczenia podstawowego są następujące: 
 

Ubezpieczeni Radcowie prawni  

Dodatkowo Ubezpieczony W sytuacji gdy wspólnikiem spółki osobowej posiadającej zdolność 
procesową jest co najmniej jeden radca prawny („Kancelaria radców 
prawnych”), a najniższa Suma gwarancyjna w odniesieniu do 
któregokolwiek ze wspólników tej spółki będących radcami prawnymi 
w ubezpieczeniu zawartym na warunkach obowiązkowych zawartym 
na jego rachunek wynosi co najmniej równowartość 110.000 EUR, 
wówczas Kancelaria radców prawnych jest dodatkowym 
Ubezpieczonym. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zawodowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego. 

Ubezpieczona działalno ść Świadczenie pomocy prawnej 

Suma gwarancyjna Równowartość 110.000 EUR na jeden Wypadek Ubezpieczeniowy 
w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego  

Alternatywna suma gwarancyjna Równowartość 50.000 EUR na jeden Wypadek Ubezpieczeniowy 
w odniesieniu do każdego zgłoszonego Ubezpieczonego  

Warunki ubezpieczenia 
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U. nr 217 Poz. 2134 i 2135). 
2. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dn. 22.05.2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. 

zm.)  

Postanowienia dodatkowe  

1. Odmiennie niż stanowią o tym Warunki ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty pomocy 
prawnej w nastepujący sposób: 
b. ponad sumę gwarancyjną mającą zastosowanie do danego Ubezpieczonego, nie więcej niż do wysokości 100% tej 

sumy i w odniesieniu do tego Ubezpieczonego, AXA zapłaci: 

d) uprzednio zatwierdzone przez AXA koszty postępowania przedsądowego, postępowania cywilnego, w tym 
mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi przez poszkodowanego 
roszczeniami odszkodowawczymi; 

e) niezbędne koszty obrony, w tym koszty zastępstwa prawnego w postępowaniach, o których mowa w pkt a), oraz 
w postępowaniu karnym, o ile zostały uprzednio zaakceptowane przez AXA; 

f) koszty opinii biegłych, rzeczoznawców powołanych przez poszkodowanego lub za uprzednią zgodą AXA przez 
Ubezpieczonego; 

c. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty: 

c) prowadzenia postępowania sądowego przez ubezpieczonego we własnym imieniu, o ile jest prowadzone w celu 
ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, ale nie więcej niż w wysokości kwoty 
minimalnej ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców 
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z 
urzędu (Dz.U. z 2016 roku poz. 1715); wyższe koszty wynagrodzenia Prawnika niż określone powyżej mogą być 
pokryte w uzasadnionych przypadkach po ich uprzedniej akceptacji przez AXA; 

d) wykonania przez Ubezpieczającego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o 
naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej do wysokości sublimitu w 
wysokości 200.000 PLN na wszystkie koszty poniesione w okresie ubezpieczenia. 
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Załącznik nr 2 do Umowy generalnej w sprawie programu u bezpieczeniowego dla radców prawnych 
zawartej w dniu 11.12.2019 roku w Warszawie 
 

Ubezpieczenie uzupełniaj ące 

 

Ubezpieczeni Radcowie prawni  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zawodowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego. 

Ubezpieczona działalno ść Świadczenie pomocy prawnej 

Suma gwarancyjna Równowartość 300.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki 
Ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do 
każdego Ubezpieczonego oraz  
równowartość 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki 
Ubezpieczeniowe w danym rocznym okresie ubezpieczenia 
w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych łącznie 
ponad 110.000 EUR (ubezpieczenie nadwyżkowe) 

Punkt zaczepienia Równowartość 110.000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy 

Warunki ubezpieczenia 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U. nr 217 Poz. 2134 i 2135). 

2. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dn. 22.05.2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. 
zm.)  

Postanowienia dodatkowe 

1. W przypadku zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami 
umowy ubezpieczenia, AXA ponosi odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze w części przekraczającej 
ustalony w umowie ubezpieczenia Punkt zaczepienia.  

2. AXA pokryje koszty wykonania przez Ubezpieczonego postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia 
o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej, w części proporcjonalnej do 
udziału AXA w świadczeniu odszkodowawczym (zabezpieczenie sądowe). Na koszty zabezpieczenia sądowego
zostaje ustalony sublimit w wysokości 200.000 PLN na wszystkie koszty poniesione w okresie ubezpieczenia. 

Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony 
jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić AXA odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez AXA 
zapłacone 

3. Dla roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego, a wynikających z uchybień popełnionych przed 1 stycznia 2020 
roku, w stosunku do których nie istnieje ochrona ubezpieczeniowa udzielana Ubezpieczonemu na mocy poprzednio 
zawartej umowy ubezpieczenia w wyniku braku lub zakończenia się dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń, 
ochrona ubezpieczeniowa niniejszej umowy ubezpieczenia zostaje rozszerzona w następujący sposób: 

I. Wypadkiem Ubezpieczeniowym jest wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia roszczenia przeciwko 
Ubezpieczonemu. 

Przez roszczenie rozumie się: 

a) jakiekolwiek pisemne żądanie ze strony jakiejkolwiek osoby wyrażające zamiar tej osoby przypisania 
Ubezpieczonemu odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem, 

b) jakikolwiek proces lub jakiekolwiek postępowanie przeciwko Ubezpieczonemu o odszkodowanie 

II. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Roszczeń wynikających ze szkód, o których Ubezpieczony w chwili 
zawarcia umowy ubezpieczenia wiedział, albo przy dołożeniu należytej staranności mógł o nich wiedzieć przed 
datą początkową ustaloną na dzień 01-01-2017r. 

III. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie Roszczenia wynikające z uchybień popełnionych po dniu 
wskazanym w umowie ubezpieczenia jako retroaktywna data początku ochrony. 

IV. Data retroaktywna zostaje ustalona na dzień 1 stycznia 2005 roku. 
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V. Uznaje się, że popełnienie uchybienia nastąpiło w momencie, w którym Ubezpieczony zakończył lub 
domniemywa się, że zakończył działanie, które stanowi uchybienie, w wyniku którego doszło do powstania 
szkody. 

W przypadku uchybienia polegającego na zaniechaniu w razie wątpliwości uznaje się, że uchybienie zostało 
popełnione w dniu, w którym zaniechane działanie musiałoby najpóźniej nastąpić, aby zapobiec wystąpieniu 
szkody. 

VI. Jeżeli w trakcie okresu ubezpieczenia zostało wniesione przeciwko Ubezpieczonemu Roszczenie, to wtedy 
jakiekolwiek inne Roszczenie wynikające z, oparte na, lub związane z faktami powołanymi w Roszczeniu lub 
powołujące się na to samo uchybienie lub szkodę związaną ze szkodą powołaną w Roszczeniu (szkoda 
seryjna), będzie uważane za zgłoszone wobec Ubezpieczonego w momencie pierwszego Roszczenia. 

Opisane powyżej Roszczenia uznaje się za jeden Wypadek Ubezpieczeniowy. 

4. Z chwilą gdy wartość zgłoszonych do AXA roszczeń osiągnie w danym rocznym okresie ubezpieczenia poziom 
80% sumy gwarancyjnej na zaspokojenie wszystkich roszczeń, AXA zobowiązana jest do powiadomienia o tym 
fakcie Ubezpieczającego oraz przedstawienia oferty uzupełniającej dla umowy ubezpieczenia grupowego, w której 
określona zostanie nowa suma gwarancyjna. 
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Załącznik nr 3 do Umowy generalnej w sprawie programu u bezpieczeniowego dla radców prawnych 
zawartej w dniu 11.12.2019 roku w Warszawie 
 

Ubezpieczenie radcy prawnego wykonuj ącego czynno ści kuratora lub mediatora 

 

Ubezpieczeni Radcowie prawni  

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

Zawodowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego. 

Ubezpieczona działalno ść Wykonywanie czynności: 
1. kuratora, określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego 
2. mediatora 

Suma gwarancyjna 25.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe 

Warunki ubezpieczenia   

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U. nr 217 Poz. 2134 i 2135). 

2. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dn. 22.05.2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 
z późn. zm.)  
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Załącznik nr 4 do Umowy generalnej w sprawie programu u bezpieczeniowego dla radców prawnych 
zawartej w dniu 11.12.2019 roku w Warszawie 
 
 

Ubezpieczenie NNW  

1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
(Ubezpieczenie NNW). 

2. Ubezpieczenie NNW zawarte jest na zasadzie koasekuracji, gdzie ubezpieczycielem jest Colonnade 
Insurance Société Anonyme, zarejestrowana w Wielkim Księstwie Luksemburga pod numerem B61605, 
działająca w Polsce poprzez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce, ul. 
Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. 

3. Warunki Ubezpieczenia NNW są następujące: 
  

Ubezpieczyciel  Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsc e 
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa 

Ubezpieczaj ący  Krajowa Izba Radców Prawnych  
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00–540 Warszawa 

Ubezpieczeni  Radcowie prawni  

Okres ochrony  OP1 – całodobowy, na całym świecie 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej  Suma ubezpieczenia  
(dla jednej osoby, na zdarzenie) 

Część A1  Śmierć wskutek nieszcz ęśliwego 
wypadku  
(dodatkowe świadczenie w wysokości 2% SU na 
każde Dziecko, łącznie nie więcej niż 10% SU)  

25.000 PLN 

Część A2.2 Inwalidztwo  25.000 PLN 

  Asisstance  Zgodnie z OWU  

Warunki ubezpieczenia    

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i na czas podróży zatwierdzone 
przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 
w dniu 12 lutego 2018 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 12 lutego 
2018 r. 

Postanowienia dodatkowe    

1.      Do określenia wysokości świadczeń z tytułu Inwalidztwa (Część A2 Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia), przez lekarza Ubezpieczyciela będzie miała zastosowanie Tabela ZUS, z 
zastosowaniem franszyzy integralnej w wysokości 20% trwałego uszczerbku nie mniej niż 5 000 
PLN. 

2.      Szkody z ubezpieczenia NNW należy zgłaszać za pośrednictwem Brokera w następujący 
sposób: 

a) Należy złożyć wniosek na formularzu Ubezpieczyciela 
b) Do formularza należy dołączyć kopię/skan: 

i. pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (kopii karty informacyjnej leczenia 
szpitalnego oraz zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji), 

ii. raportów policyjnych oraz wyniku badania na zawartość alkoholu we krwi Osoby 
ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone). 

  
Jeśli roszczenie dotyczy Śmierci Osoby Ubezpieczonej należy dołączyć: 
i. dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu, 
ii. raport prokuratury, 
iii. wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona), 
iv. oświadczenie o ustanowieniu Beneficjenta, 
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v. odpis Aktu Małżeństwa lub odpis Aktu Urodzenia (jeśli Beneficjentem jest potomstwo lub 
małżonek Osoby Ubezpieczonej), 

vi. potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego Beneficjenta, 
vii. oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie. 

  
c) Wypełniony formularz należy wysłać do Colonnade: 

i. mailem na adres: szkody@colonnade.pl 
        lub  

ii.  pocztą na adres: 
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce 
Dział Obsługi Szkód 
ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa 

  
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: 
https://colonnade.pl/zglos-szkode/colonnade/firma/grupowe-nnw 

 
3.      W przypadku konieczności skorzystania z programu Assistance, Osoba ubezpieczona jest 

zobowiązana: 
a)    przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie skontaktować się 

z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu: +48 (22) 20 3 75 13, 
b)    w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną w ramach pakietów pomocy Assistance, 

Osoba ubezpieczona obowiązana jest użyć dostępnych jej środków w celu zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 

c)     przy zgłoszeniu szkody Osoba ubezpieczona powinna podać następujące informacje: numer 
polisy, imię i nazwisko, krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, numer 
telefonu do skontaktowania się z Osobą ubezpieczoną lub wskazaną przez nią osobą, inne 
informacje niezbędne konsultantowi Centrum Alarmowego do zorganizowania pomocy w 
ramach świadczonych usług. 
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Załącznik nr 5 do Umowy generalnej w sprawie programu u bezpieczeniowego dla radców prawnych 
zawartej w dniu 11.12.2019 roku w Warszawie 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej zwi ązanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia 

 

Ubezpieczeni Radcowie prawni podlegaj ący obowi ązkowi ubezpieczenie 
wpisani na list ę radców prawnych 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia z wyłączeniem Odpowiedzialności za Produkt i 
Wykonane Usługi. 

Ubezpieczona działalno ść Działalność biurowa, posiadanie i użytkowanie nieruchomości oraz 
urządzeń biurowych, najem pomieszczeń 

Suma gwarancyjna 200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe 
w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego radcy prawnego. 

Warunki ubezpieczenia 

1. Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej UK/OC/000/01/10/18  
2. Klauzula dodatkowa: Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia biura UK/PR/003/01/01/08 
 

Postanowienia dodatkowe 

1. W odniesieniu do kosztów, o których mowa w § 2 ust.3 warunków ubezpieczenia (zabezpieczenie sądowe) 
zostaje ustalony sublimit w wysokości 50.000 PLN na wszystkie koszty poniesione w okresie ubezpieczenia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia regresowe 
zgłoszone mu z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby Trzecie, w 
następstwie wystąpienia objętej ubezpieczeniem szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony. 

3.  W punkcie 2 podpunkt d) Klauzuli dodatkowej : Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia biura 
(Ochrona w życiu prywatnym) skreśla się pod-podpunkty a) i b), a w ich miejsce zastosowanie mają 
następujące postanowienia: 

 „a)  radców prawnych będących członkami statutowych organów zarządzających spółek kapitałowych, 

b) radców prawnych będących wspólnikami spółek osobowych, 

c) radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą,” 
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Załącznik nr 6 do Umowy generalnej w sprawie programu u bezpieczeniowego dla radców prawnych 
zawartej w dniu 11.12.2019 roku w Warszawie 
 
 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialno ści karnej lub karnej skarbowej 
 

Ubezpieczeni Radcowie prawni podlegaj ący obowi ązkowi ubezpieczenie 
wpisani na list ę radców prawnych 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność karna lub karna skarbowa Ubezpieczonego. 

Ubezpieczona działalno ść Wykonywanie, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, 
Czynności Księgowych, Obsługi Płac oraz pełnienie funkcji promotora, 
wspomagającego lub korzystającego w rozumieniu ustawy – 
Ordynacja podatkowa 

Suma ubezpieczenia 200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe 
w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego radcy prawnego. 

Warunki ubezpieczenia 

I. Postanowienia wst ępne 

1) Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego (ubezpieczene 
podstawowe) zostaje rozszerzona o ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej 
skarbowej na warunkach niniejszej Klauzuli.  

2) Na warunkach niniejszej klauzuli zostaje zawarta umowa ubezpieczenia na rachunek radców prawnych 
(Ubezpieczeni), będących również promotorami, wspomagającymi lub korzystającymi w rozumieniu ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 

II. Wypadek ubezpieczeniowy 

Wypadkiem ubezpieczeniowym jest: 

a. wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie lub wszczęcie postepowania karnego albo wszczęcie 
postępowania o przestępstwo skarbowe lub wszczęcie postępowanie o wykroczenie skarbowe, lub 

b. złożenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego 
grzywny na podstawie przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, lub 

c. złożenie przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 786), lub 

d. wszczęcie postępowania, którego skutkiem jest nałożenie na Ubezpieczonego kary pieniężnej w drodze decyzji 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub nałożenie na Ubezpieczonego kary pieniężnej w przypadku 
stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu czynu wymienionego w art. 80f ustawy Kodeks karny skarbowy 

o ile miało to miejsce w okresie ubezpieczenia. 

III. Zakres ubezpieczenia 
1) Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu: 

b. koszty Wynagrodzenia Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego, 

c. koszty Ekspertyz, 

d. koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz 
kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego, 

e. kary administracyjne lub sądowe, grzywny oraz inne kary pieniężne które Ubezpieczony musiał zapłacić 
jeżeli powstały w wyniku postępowania karnego skarbowego lub karnego, 

f. kary, mandaty, grzywny i inne kary pieniężne nałożone przez ZUS lub PIP, 

g. kary pieniężne nałożone w drodze decyzji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub nałożone 
prawomocnym wyrokiem sądu w przypadku stwierdzenia czynu wymienionego w art. 80f ustawy Kodeks 
karny skarbowy, 

jeżeli powstały w wyniku Wypadku ubezpieczeniowego objętego Ubezpieczeniem Ochrony Prawnej 
i odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie niniejszej Klauzuli, bez względu na to kiedy zostały 
poniesione. 

2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione wyżej koszty tylko wtedy, gdy postępowanie dotyczy czynu 
zabronionego mającego związek z wykonywaniem Czynności Księgowych, Obsługi Płac lub pełnieniem funkcji 
promotora, wspomagającego lub korzystającego w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa. 
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3) Jeżeli Ubezpieczony nie korzysta z pomocy Prawnika i występuje w toku postępowania określonego powyżej 
w pkt. II. „Wypadek ubezpieczeniowy” samodzielnie we własnym imieniu, koszty Wynagrodzenia Prawnika nie 
są pokrywane. 

IV. Definicje 
Przez użyte w niniejszej Klauzuli określenia rozumie się: 

Czynno ści Ksi ęgowe 
całokształt czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego związanych z rachunkowością jednostki lub inną 
formą prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa, a w 
szczególności: 

a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń 
w porządku chronologicznym i systematycznym, 

b) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 

c) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, 

d) sporządzanie sprawozdań finansowych, 

e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami 
prawa, 

f) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 

g) prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, 

h) sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie, 

i) nadzór nad czynnościami wymienionymi w punktach powyżej. 

Obsługa Płac 
następujące czynności wykonywane przez Ubezpieczonego: 

a) obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem 
pracy, 

b) obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów, 

c) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrola przestrzegania terminów w 
tym zakresie, 

d) obliczanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu 
wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie a także 
składanie wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 

e) obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzenie korespondencji z organami 
egzekucyjnymi, 

f) nadzór nad czynnościami wymienionymi w punktach powyżej. 

Prawnik 
adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej 
w Rzeczypospolitej zgodnie z polskim prawem, 

Wynagrodzenie Prawnika 
a. wynagrodzenie Prawnika według zawartej z nim umowy, ale nie więcej niż w wysokości czterokrotności kwoty 

minimalnej ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności 
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez 
adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 roku poz. 1714) lub Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej 
udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z 2016 roku poz. 1715); wyższe koszty wynagrodzenia 
Prawnika niż określone powyżej mogą być pokryte w uzasadnionych przypadkach po ich uprzedniej akceptacji 
przez Ubezpieczyciela; 

b. wynagrodzenie Prawnika za inne nie ujęte w wyżej wymienionych Rozporządzeniach niezbędne i uprzednio 
zaakceptowane na piśmie przez Ubezpieczyciela czynności pomocy prawnej do wysokości średnich stawek 
stosowanych w chwili ich zlecenia Prawnikowi w jego okręgowej radzie adwokackiej lub okręgowej izbie radców 
prawnych; 

c. uzasadnione i uprzednio zaakceptowane przez Ubezpieczyciela koszty dodatkowe związane ze świadczeniem 
pomocy prawnej, w szczególności koszty przejazdu lub noclegu Prawnika. 

 

Koszty Ekspertyz 
koszty niezbędnych opinii ekspertów sporządzonych na zlecenie Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczyciel uprzednio 
zgodził się na piśmie na ich pokrycie. 

V. Wyłączenia 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 
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1) kosztów, do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów 
prawnych. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy kosztów Wynagrodzenia Prawnika oraz Ekspertyz, 

2) kosztów, do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony, 

3) kosztów powstałych wskutek zlecenia pomocy prawnej przez Ubezpieczonego bez uprzedniej pisemnej zgody 
Ubezpieczyciela, a która nie była konieczna do obrony Ubezpieczonego bądź też dotyczyła środków 
dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postępowania, 

4) kosztów wynikłych ze świadomego udzielenia przez Ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzających w 
błąd informacji albo ze świadomego dostarczenia sfałszowanych dokumentów, 

5) kosztów wynikłych ze świadomego zatajenia przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów mogących mieć 
wpływ na przebieg postępowania lub sposób świadczenia pomocy prawnej z nim związanej. 

VI. Obowi ązek zachowania tajemnicy 
Ubezpieczeni są zobowiązani zachować w tajemnicy fakt zawarcia Ubezpieczenia na podstawie niniejszej Klauzuli. 
Obowiązek ten nie dotyczy informacji udzielanej organom samorządu zawodowego oraz sytuacji, w których 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ubezpieczony jest obowiązany do udzielenia informacji na ten temat. 

VII. Obowi ązki Ubezpieczonego w przypadku wszcz ęcia post ępowania 
Ubezpieczony zobowiązany jest: 

1) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7-miu dni od dowiedzenia się o wszczęciu postępowania 
objętego ubezpieczeniem, zawiadomić o tym fakcie AXA. Zawiadomienie powinno zawierać w szczególności 
informację: 

a. o treści zarzutu, 

b. w podstawowym zakresie o okolicznościach popełnienia zarzucanego czynu zabronionego, 

c. o podjętych do tej pory czynnościach w ramach wszczętego postępowania; 

2) we właściwym czasie podjąć czynności zapobiegające zwiększeniu rozmiaru szkody; 

3) dokonać samodzielnie wyboru Prawnika i poinformować Ubezpieczyciela o tym, bądź zwrócić się o to do 
Ubezpieczyciela; 

4) udzielić stosownego pełnomocnictwa Prawnikowi oraz wyczerpująco i zgodnie z prawdą poinformować go o 
okolicznościach sprawy, wskazać dowody i dostarczyć odpowiednie dokumenty; 

5) uzyskać pisemną zgodę Ubezpieczyciela na pokrycie ewentualnego Wynagrodzenia Prawnika za pomoc 
prawną, o której mowa w § 3. a) oraz ewentualnych Kosztów Ekspertyz; 

6) na żądanie Ubezpieczyciela poinformować Prawnika o stanie sprawy oraz w razie konieczności przedsięwziąć 
odpowiednie kroki w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego; 

7) przedłożyć Ubezpieczyciela bez zbędnej zwłoki otrzymane od Prawników, ekspertów oraz sądów rachunki, 
pokwitowania i inne dokumenty stwierdzające poniesione koszty. 

VIII. Naruszenie obowi ązków przez Ubezpieczonego 
Jeżeli na skutek naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wymienionych wyżej 
obowiązków nastąpiło zwiększenie kosztów lub Ubezpieczyciel został pozbawiony możliwości ustalenia 
okoliczności i skutków Wypadku Ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie. 

IX. Wybór Prawnika 

1) Ubezpieczony ma prawo wybrać Prawnika samodzielnie lub zwrócić się o to do Ubezpieczyciela. 

2) Po zawarciu umowy z Prawnikiem wybranym zgodnie z powyższym postanowieniem, zmiana Prawnika może 
nastąpić tylko za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmianę Prawnika, jeżeli 
jest to konieczne ze względu na okoliczności, np. brak możliwości świadczenia pomocy prawnej spowodowany 
chorobą Prawnika. 

X. Odpowiedzialno ść za świadczenie pomocy prawnej 
1) Ubezpieczyciel nie ma obowiązku podejmowania z własnej inicjatywy jakichkolwiek działań zmierzających do 

obrony interesu prawnego Ubezpieczonego. 

2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób świadczenia pomocy prawnej, ani za wynik 
postępowania sądowego, w tym w szczególności za następstwa uchybienia terminom procesowym oraz 
w podjęciu obrony interesów prawnych Ubezpieczonego. 

XI. Suma ubezpieczenia 

Świadczenia Ubezpieczyciela z tytułu wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych zaistniałych w ciągu tego samego 
okresu ubezpieczenia są ograniczone do wysokości sumy ubezpieczenia w wysokości 200.000 PLN w odniesieniu 
do każdego Ubezpieczonego. 

XII. Franszyza integralna 

Obowiązek świadczenia Ubezpieczyciela powstaje, gdy koszty objęte ubezpieczeniem przekroczą kwotę 200 PLN 
(franszyza integralna). Jeżeli łączna wartość kosztów przekroczy franszyzę integralną, wypłata odszkodowania 
następuje tak, jakby nie uzgodniono franszyzy. 

XIII. Postanowienie dodatkowe 
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W pozostałym zakresie stosuje się Warunki ubezpieczenia podstawowego. 

 


