
DEKLARACJA ADWOKATA NR ______________________
WYBORU WARIANTU UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO
Deklarację należy złożyć w odpowiedniej Izbie Adwokackiej - data wpływu Deklaracji do IA: _______________________

UBEZPIECZONY ADWOKAT - DANE OSOBOWE
dane oznaczone (*) są wymagane
Data rozpoczęcia działalności (jeśli późniejsza niż 01-01-2012 r.) :

Data wpisu na listę adwokatów (jeśli późniejsza niż 01-01-2012 r.) :

* Imię i nazwisko

* PESEL i REGON * Pesel: Regon:

* Adres email

* Izba

* Nr legitymacji

* Adres prowadzenia 
działalności 

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy
W adresach kod pocztowy jest wymagany. 

UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE (OBOWIĄZKOWE) I DODATKOWE
Wybierz sumę ubezpieczenia podstawowego, która ma obowiązywać w roku 2012 – zaznaczając właściwą.
Możesz w każdym czasie w trakcie trwania roku zmienić sumę na inną dowolnie wybraną.
WAŻNE:

 wszystkie sumy z wyjątkiem 50.000 EUR i jednej z opcji 100.000 EUR – są objęte dodatkowym grupowym 
ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz 
łącznie dla wszystkich adwokatów 5.000.000 EUR (składka 15 zł miesięcznie);

 wszystkie ubezpieczenia objęte są usługą Asysty Prawnej (składka 3 zł miesięcznie);
 wariant wybrany na ostatniej deklaracji założonej w okresie do dnia 31 marca 2012r będzie skuteczny od dnia 

01 stycznia 2012r;
 wariant wybrany po dniu 31 marca 2012r obowiązuje zawsze od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Suma podstawowa (1): Suma dodatkowa Składka miesięczna Łączna składka roczna

50.000 EUR [__] brak 42 zł + 3 zł 540 zł

100.000 EUR [__] brak 58 zł + 3 zł 732 zł

100.000 EUR [__] 250.000 EUR 58 zł + 15 zł + 3 zł 912 zł

150.000 EUR [__] 250.000 EUR 80 zł + 15 zł + 3 zł 1.176 zł

200.000 EUR [__] 250.000 EUR 105 zł + 15 zł + 3 zł 1.476 zł

250.000 EUR [__] 250.000 EUR 130 zł + 15 zł + 3 zł 1.776 zł

300.000 EUR [__] 250.000 EUR 170 zł + 15 zł + 3 zł 2.256 zł

400.000 EUR [__] 250.000 EUR 210 zł + 15 zł + 3 zł 2.736 zł

500.000 EUR [__] 250.000 EUR 230 zł + 15 zł + 3 zł 2.976 zł

1.000.000 EUR [__] 250.000 EUR 270 zł + 15 zł + 3 zł 3.456 zł
1 – przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia (dla 2012r. = 4,4640 zł)

WAŻNE: nieodpłatne rozszerzenie pokrycia w ramach składki:
 rażące niedbalstwo adwokata
 umyślność osób działających w imieniu adwokata 
 odpowiedzialność za aplikantów / pracowników
 klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 100.000 zł
 klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł
 klauzula OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł
 klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł
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KARTA KLIENTA PZU  
Każdy adwokat może otrzymać Kartę Klienta PZU SA, która uprawnia do 10% obniżki składki w zawieranych 
w PZU SA w okresie ważności Karty umowach ubezpieczenia majątkowego, których przedmiotem jest mienie 
stanowiące własność adwokata lub wchodzące w skład wspólności majątkowej małżeńskiej i nie służące do 
prowadzenia działalności oraz umowach ubezpieczenia osobowego.

Zaznacz, czy zgadzasz się na otrzymanie Karty -   WYRAŻAM  ZGODĘ  [__]   /  NIE WYRAŻAM ZGODY [__]   

PŁATNOŚĆ SKŁADKI:
Za ubezpieczenie OC podstawowe / dodatkowe / asystę prawną, niezależnie od wybranego wariantu, składka jest 
płatna do właściwej Izby Adwokackiej (skonsultuj się z Izbą w sprawie terminów i zasad płatności).

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że wszystkie informacje i oświadczenia podane w niniejszej deklaracji są prawdziwe, kompletne i zostały przekazane do PZU 

S.A. i HDI S.A. w dobrej wierze zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Wszystkie ubezpieczenia adwokatów zawierane w ramach Umowy Generalnej są obsługiwane w systemie iExpert.pl. Składając tę 

deklarację wyrażam zgodę na utworzenie dla mnie konta w systemie iExpert.pl, którego login będzie identyczny jak podany adres email.
3. Administratorem  danych osobowych podanych w związku z  przystąpieniem do niniejszej umowy ubezpieczenia będą: Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-133, Al. Jana Pawła II 24,    PZU Pomoc S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-133, Al. Jana Pawła 
II 24,   PZU Centrum Operacji S.A.z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa,   HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z 
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 A, 02-304 Warszawa. Dane te będą przetwarzane w celu i zakresie zawiązanym z zawarciem i 
wykonywaniem niniejszej  umowy ubezpieczenia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania.

4. [__]  Wyrażam zgodę / [__] Nie wyrażam zgody na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych następującym 
podmiotom: PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, których  siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa oraz innym 
podmiotom powiązanym kapitałowo z PZU SA. Powyższe dane podaję dobrowolnie. 

5. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Umową Generalną z dnia z 21 grudnia 2011r. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla 
adwokatów w części dotyczącej ubezpieczeń objętych niniejszą deklaracją.

Data sporządzenia deklaracji: ___________________________

Podpis Ubezpieczonego (Adwokata) ______________________________________________________

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY:
Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym obsługującym ubezpieczenia adwokatów w imieniu PZU S.A. jest iExpert.pl Sp. z o.o., z siedzibą 
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 139, 02-776 Warszawa, NIP 5252355248, Regon 140437850, KRS 0000250815 (Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy 100.000 zł.
iExpert.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 
(Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu 
ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej ustawy.
iExpert.pl Sp. z o.o. jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC na sumę 5.000.000 EUR, co stanowi 19.811.000 zł zawartym w PZU S.A., polisy 
nr E/0216208 oraz E/0216375.
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INSTRUKCJA     DO     DEKLARACJI     ADWOKATA     

Gdzie     złożyć  
Deklarację należy złożyć lub przesłać do właściwej Izby Adwokackiej.

Dane     osobowe     adwokata:  
Data rozpoczęcia działalności jest wymagana tylko jeżeli przypada po 01 stycznia 2012 roku.
Zwróć szczególną uwagę na aktualność informacji o adresie prowadzenia działalności - będzie to adres do wysyłki 
(pocztą) certyfikatu tak więc podanie błędnego adresu lub jego brak spowoduje niemożność dostarczenia certyfikatu.
Jeżeli adres prowadzenia działalności i do korespondencji są różne – podaj koniecznie ten drugi adres.

Adres     email:  
Bardzo prosimy o podanie rzeczywistego i używanego na bieżąco adresu email. Adres ten będzie też loginem 
dostępowym do systemu iExpert.pl .

Wybór     sumy     ubezpieczenia     podstawowego     i     dodatkowego.  
Zaznaczenie wybranej sumy powinno być wyraźne – najlepiej w formie podkreślenia lub obrysowania.

Karta     Klienta     PZU  
Koniecznie wyraźnie zaznacz (podkreślenie lub obramowanie właściwego wariantu) czy chcesz ją otrzymać. Nie 
zaznaczenie niczego może spowodować uznanie Deklaracji za niekompletną lub nie wysłanie takiej Karty.

Płatność     składki.  
Składka za ubezpieczenie OC (podstawowe / dodatkowe / asystę prawną) jest zawsze płatna do Izby.
Koniecznie skontaktuj się z Izbą w celu ustalenia zasad i terminów płatności. Prawdopodobnie zasady te będą 
identyczne jak w latach poprzednich – warto się jednak upewnić.

Data     i     podpis.  
Niewpisanie daty lub niepodpisanie deklaracji powoduje, że jest ona nieważna. Data musi być prawdziwa i musi 
przypadać każdorazowo na „dziś”.
Przypominamy:
Wybrany wariant ubezpieczenia obowiązuje od 01 stycznia 2012r. roku zgodnie z ostatnią deklaracją złożonej w okresie 
do dnia 31 marca 2012r.
Dla deklaracji złożonych później – nowa wybrana suma OC obowiązuje zawsze od dnia następnego.
W przypadku nie złożenia deklaracji w ogóle – obowiązuje zawsze wariant 100.000 EUR + ubezpieczenie dodatkowe.
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