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UMOWA GENERALNA NR TOS0/000408/17/A

W SPRAWIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO DLA ADWOKATÓW

zawarta w dniu 5 grudnia 2017 roku w Warszawie, pomiędzy:

Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie,
przy ul. Hestii l, 81 731 Sopot, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000024812, NIP 585-000-16-90 o kapitale zakładowym 196.580.900 zł , który
zo s tał opłacony w całości reprezentowanym przez:

Pana Kamila Bara - Dyrektora w Biurze
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zwanym dalej Ubezpieczycielem

a
Naczelną Radą Adwokacką w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16,
00-202 Warszawa, zwaną dalej NRA reprezentowaną przez:

Pana Jacka Trelę - Prezesa NRA
Pana Henryka Stablę - Skarbnika NRA
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§l
l .W ramach niniejszej Umowy Generalnej zawiera się:
l) Umowę grupowego ubezpieczenia adwokatów określoną w Załączniku nr l do Umowy
Generalnej,
2) Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Naczelnej Rady Adwokackiej i Izb
Adwokackich, określoną w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej,
2. W ramach niniejszej Umowy Generalnej ustala się ponadto warunki zawierania przez
adwokatów indywidualnych umów ubezpieczenia w zakresie:
l) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata w ramach pełnionych funkcji
zleconych- określone w Załączniku nr 3 do Umowy Generalnej ,
2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich oraz ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) adwokata albo aplikanta adwokackiego określone w Załączniku nr 4 do Umowy Generalnej,
kancelarii prawnej z
3) ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej
zastosowaniem triggera act committed- określone w Załączniku nr 5 do Umowy Generalnej,
4) ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnej z
zastosowaniem triggera claims made-określone w Załączniku nr 5 do Umowy Generalnej,
5) ubezpieczenia majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń- określone w Załączniku
nr 5 do Umowy Generalnej.
§2
l. Umowa Generalna zostaje zawarta na czas określony od dnia l stycznia 20 18 do dnia 31
grudnia 202 1r. (cztery okresy roczne).
2. Ubezpieczyciel raz w roku będzie wyliczał wskaźnik szkodowaśc i ze wszystkich umów
ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej. Wyliczenie wskaźnika szkodowaści
będzie dokonywane według stanu na koniec III kwartału każdego rocznego okresu trwania
Umowy Generalnej (składka przypisana do końca Ill kwa11ału/wypłacone odszkodowania i
rezerwy na zgłoszone roszczenia). Wskaźnik szkodowaści zostanie wyliczony i przekazany
NRA za pośrednictwem brokera w ciągu 2 1 dni od zakończenia III kwartału.
3. Przy obliczaniu rezerw będzie brana pod uwagę tylko kwota nie wyt.!;za niż roszczenie i
nieprzekraczająca spodziewanej maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela równej sumie
gwarancyjnej posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia zawartego w ramach Umowy
Generalnej.
4. Jeżeli z rozliczenia wskaźnika szkodowaści wynikać będzie, iż przekroczył on 65%,
wówczas Ubezpieczyciel będzie uprawniony do:
l) wypowiedzenia Umowy Generalnej ze skutkiem na koniec danego rocznego okresu lub
2) zaproponowania podwyższenia stawek i składek za poszczególne ubezpieczenia w kolejnym
rocznym okresie w zależności od wysokości współczynnika szkodowości.
5. NRA może w takim przypadku przyjąć nowe warunki, jednakże w terminie nie dłuższym niż
21 dni od otrzymania pisma w tym zakresie, składając odpowiednie pisemne oświadczenie
Ubezpieczycielowi.
6. Nie przyjęcie nowych warunków przez NRA jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy
Generalnej ze skutkiem na koniec danego rocznego okresu obowiązywania Umowy Generalnej.
7. l\TR.A może również wypowiedzieć Umowę Generalną w każdym przypadku ze skutkiem na
koniec czteroletniego okresu obowiązywania Umowy Generalnej składając oświadczenie o
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wypowiedzeniu Umowy co najmmeJ na mtestąc przed upływem czteroletniego okresu
obowiązywania Umowy Generalnej.
8. Jeżeli żadna ze Stron nie wypowie Umowy Generalnej uznaje się, że Umowa Generalna jest
kontynuowana na niezmienionych warunkach lub warunkach ustalonych uprzednio za
porozumieniem Stron na kolejny czteroletni okres.
§3
l. Likwidację szkód z tytułu wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w ramach niniejszej
Umowy Generalnej z prowadzi Ubezpieczyciel we współpracy z kancelarią adwokacką na
zasadach określonych przez Ubezpieczyciela w ofercie z dnia 4-12-2017 roku.
2. Strony zobowiązane są składać w formie pisemnej, za pokwitowaniem lub przesłać listem
poleconym na adresy Stron, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z postępowaniem
szkodowyrn. Zawiadomienia i oświadczenia Ubezpieczonego oraz zawiadomienia i oświadczenia
składane przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu powinny być składane na piśmie. Bieżąca
korespondencja moze być prowadzona w formie elektronicznej, przy czym wymaga ona
stosownego potwierdzenia jak w zdaniu poprzedzającym.
§4
l. Ubezpieczyciel na koniec każdego kwartału w terminie do trzydziestego dnia zakończeniu
kwartału i na koniec roku kalendarzowego w terminie do sześćdziesiątego dnia po zakończenia
roku przygotuje raport szkodowy dotyczący zawartych w ramach Umowy Generalnej umów
ubezpieczenia, obejmujący:
l) liczbę zgłoszeń roszczeń w podziale na rok daty błędu wraz z kwotą roszczenia oraz
wyszczególnienie roszczeń dotyczących uchybienia terminowi,
2) liczbę szkód w toku w podziale na rok daty błędu,
3) l iczbę szkód zamkniętych odmówionych,
4) liczbę szkód zamkniętych wypłaconych w podziale na rok daty błędu,
5) liczbę szkód otwartych,
6) kwotę rezerw i liczbę szkód, dla których rezerwy zostały utworzone.
2. Ubezpieczyciel na koniec każdego roku kalendarzowego przygotuje raport szkodowy
obejmujący:

l) łączną kwotę i liczbę roszczeń w roku,
2) najwyższe roszczenie,
3) łączną kwotę i liczbę wypłat odszkodowań w roku,
4) najwyższą wypłatę,
5) kwotę rezerw na koniec roku.
3. Przy obliczaniu rezerw będzie brana pod uwagę tylko kwota nie wyzsza niż roszczenie i
nieprzekraczająca spodziewanej maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela równej sumie
gwarancyjnej posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia zawartego w ramach Umowy
Generalnej.
4. Raporty, o których mowa w ust. l i 2 zostaną przekazane do NRA w postaci pliku .xls za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dyrektor@nra.pl
5. Ubezpieczyciel na żądanie NRA przedstawi listę kwot rezerw założonych w poszczególnych
sprawach (z rozbiciem na sprawy).
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§5
!.Ubezpieczyciel udziela adwokatom objętym ochroną w ramach Umowy grupowego
ubezpieczenia adwokatów dodatkowej zniżki w wysokości 10% przy zawieraniu ubezpieczeń
indywidualnych w ramach pakietu Hestial , Hestia 7, ERGO 7.
2.0bsługę techniczną wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej,
w szczególności w zakresie przyjmowania wniosków, wystawiania polis ubezpieczeniowych,
przyjmowania i rozliczania składek ubezpieczeniowych prowadzi Agencja Ubezpieczeniowa
Marsh Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
§6
Powództwo o roszczenia wynikające z zawartych w ramach Umowy Generalnej umów
ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo można wytoczyć również według przepisów
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy
Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
§7
W terminie do dnia 31 grudnia 20 17r. Strony zawrą odrębną umowę, w której uregulują
technicznie kwestie związane z zasadami współpracy, w tym przede wszystkim płatności i
rozliczania składek oraz zgłaszania i obsługi szkód.
§8

l. Wszelkie zmiany Umowy Generalnej mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestię
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów Umowa Generalna
ulegnie stosownej zmianie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Generalnej zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa regulujące działalność ubezpieczeniową,
wykonywanie zawodu oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Umowę Generalną sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

Prez~

N~z~lnej_Rady Ad'Yo~
ac ie·
("'1 l v 1,/ 1 ~~
adw. Jacek Trela

N

SOPOCIIIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
E P - r- i-J r . ,... - l A SA
81-·· '1 1 :
t l Hr:<;tii 1
•
.' . · • ,, ·;5 60 01
5EROO· HES'Ńks~223B

'el. (t'S'H

sfu

....,_,_, ;J '''

:.

Nac

S rbbik
dy Adwokackiej
rykStabla

1~1

~PE:.C.JALISTA

v:..r-zo1c~zcn D~DONiedzlalnosca pywllner

{-tĄ-. : 'lGc.l <. - ).v<l U: tt

l.':ma Sikorska-Nowik

