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Załącznik nr 4 
POZOSTALE UBEZPIECZENIA 

OFEROWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA ADWOKATOM i APLIKANTOM 
ADWOKACKIM 

§l 
l. Ubezpieczyciel zapewnia adwokatowi albo aplikantowi adwokackiemu możliwość zawarcia 
wszystkich lub niektórych z następujących ubezpieczeń: 
l) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich, 
2) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. l , zawierane będą indywidualnie z 
zainteresowanymi adwokatami albo aplikantami adwokackimi na warunkach i w zakresie 
ustalonym dla poszczególnych ubezpieczeń w niniejszym Załączniku. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich 
§2 

l. Ubezpieczenie, o którym mowa w par. l ust. l pkt l, oferowane będzie osobom wpisanym na 
listę aplikantów adwokackich, o której mowa w art. 75 ust. 2 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
Prawo o adwokaturze zwanej dalej "Ustawą". 
2. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 01-01-2016, z zastrzeżeniem poniższych zmian: 

l) Par. 4 pkt. l OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się 

wykonywanie przez Ubezpieczonego będącego aplikantem adwokackim w imieniu i na rzecz 

swojego patrona albo innego adwokata czynności określonych w Ustawie, 

2) Par. 5 ust. l OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest 

odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu 

czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem 

czynności zawodowych. 

3. W ubezpieczeniu będą miały zastosowanie następujące sumy gwarancyjne na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia oraz odpowiadające im składki 
ubezpieczeniowe: 
l ) suma gwarancyjna 50.000 zł- składka roczna 210 zł 
2) suma gwarancyjna 100.000 zł- składka roczna 250 zł, 
3) suma gwarancyjna 200.000 zł - składka roczna 300 zł, 
4) suma gwarancyjna 500.000 zł - składka roczna 750 zł, 
5) suma gwarancyjna 1.000.000 zł - składka roczna 1100 zł. 

4.Wyboru sumy gwarancyjnej dokonuje Ubezpieczający. 

5 .Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia 
lub w ratach na warunkach określonych w tej umowie. 
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6. Ubezpieczenie zawierane będzie na okres jednego roku, chyba że okres ubezpieczenia będzie 
dostosowany do okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej patrona. W 
takim przypadku składka będzie naliczona proporcjonalnie za okres udzielonej ochrony. 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
§3 

J. Do umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) określonych w par. 
l ust. l pkt 2 będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 
Ol-01-2016r. z następującymi zmianami: 
l) par. 4 ust. l OWU otrzymuje brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa 

nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane 
zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie oraz następstwa zawałów 
serca lub udarów mózgu doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz za granicą, 
2) par. 6 pkt l OWU otrzymuje brzmienie: W wariancie I Ubezpieczyciel wypłaca następujące 
rodzaje świadczeń: 
a) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku , jeżeli nastąpiła ona w okresie 2 lat 
od daty jego wystąpienia- l 00% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 
b) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: 
- w przypadku uszczerbku w wysokości l 00% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie 
- w przypadku uszczerbku częściowego - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający 

procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
3) par. 7 ust l otrzymuje brzmienie: 
Ubezpieczyciel dokonuje również zwrotu kosztów: 
- nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, pod warunkiem 
, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 
l 0% sumy ubezpieczenia na trwały uszczerbek, nie więcej niż l O 000 zł, 
-przeszkolenia zawodowego inwalidów na terytorium RP, pod warunkiem, że zostały one 
poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości l 0% sumy 
ubezpieczenia na trwały uszczerbek nie więcej niż l O 000 zł, 
- odbudowy stomatologicznej zębów - do wysokości 2 000 zł- maksymalnie 200 zł za każdy ząb, 
e) świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia - zgodnie z definicją: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia postanawia się, że Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w 
wysokości l % sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1.000 zł, jeżeli w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale leczenie Ubezpieczonego 
wiązało się z koniecznością hospitalizacji trwającą co najmniej 3 dni. Świadczenie wypłacane 
jest na podstawie dokumentacji medycznej przedłożonej przez Ubezpieczonego. Z tytułu 

mmeJszej klauzuli Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie w okresie 
ubezpieczenia. 
f) assistance na terytorium RP - zgodnie z par. 7 ust 2 OWU. 
4) Ubezpieczonemu przysługują w zależności od wysokości wybranej sumy ubezpieczenia 
następujące świadczenia: 
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Zakres 

Swiadczenie z tytułu 
trwałego uszczerbku na 
zdrowiu z włączeniem 
ryzyka zawału serca i 
udaru mózgu: l% 
uszczerbku na zdrowiu 
=l% sumy 
ubezpieczenia 
Swiadczenie z tytułu 
śmierci w wyniku 
NW z włączeniem 
ryzyka zawału serca 
udaru mózgu 
Koszty nabycia 
środków 

pomocniczych, protez i 
innych przedmiotów 
ortopedycznych 
zwracane są do 
wysokości 15% sumy 
ubezpieczenia z tytułu 
trwałego uszczerbku 
na zdrowiu, ale nie 
więcej niż l 0.000,00 
PLN 
Koszty przeszkolenia 
zawodowego 
inwalidów na 
terytorium RP 
zwracane są do 
wysokości 15 % 
sumy ubezpieczenia z 
tytułu trwałego 

uszczerbku, ale nie 
więcej niż l 0.000,00 
PLN 
Swiadczenie za 
leczenie uciążliwe 
więcej niż 1.000 zł.) 
assistance na 
terytorium RP 

Suma Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia 
/limit w PLN /limit w PLN /limit w PLN 

25.000 50.000 100.000 
1% = 250 1% = 500 1% = 1 000 

25.000 50.000 100.000 

3.750 7.500 10.000 

3.750 7.500 10.000 

250 500 1.000 

Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU 

l~ 
f 
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_2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wyliczane będzie według wariantu I, o 
którym mowa w par. 6 pkt 1 OWU. 
3. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie stosownie do dokonanego wyboru następujące 
sumy ubezpieczenia: 
l) 25.000 zł, 

2) 50.000 zł, 
3) 100.000 zł. 
4. Roczna składka ubezpieczeniowa od jednego Ubezpieczonego w zależności od wybranej 
sumy ubezpieczenia wynosić będzie: 
l) 65 zł dla sumy ubezpieczenia 25.000 zł 
2) 11 O zł dla sumy ubezpieczenia 50.000 zł 
3) 340 zł dla sumy ubezpieczenia 100.000 zł 
5. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia 
lub w ratach na warunkach określonych w tej umowie. 
6. Ubezpieczenie zawierane będzie na okres jednego roku, chyba że okres ubezpieczenia będzie 
dostosowywany do okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej . W takim 
przypadku składka będzie naliczona proporcjonalnie za okres udzielonej ochrony. 




