
Szanowni Państwo, 
 
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców 
Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) 
w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym 
odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma 
gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach 
składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane 
Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów, w tym ubezpieczenie uzupełniające 
z sumą gwarancyjną w wysokości 300 000 EUR. Sumy gwarancyjne zostają przeliczone na PLN wg kursu 
EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. 
 

W celu otrzymania certyfikatów, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty 

ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń 

dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. 

z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 601 319 614. 
  
Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być 
zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pani Agnieszki 
Skrzypczak: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 
663 366 113. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku, 
powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 
Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 
55, e-mail: ocprof@pzu.pl. W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której 
polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Skrzypczak.  
 
Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także 
rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza 
radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.  
 
Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, 
które mogą być zawierane indywidualnie: 
 
1.       ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,  
2.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji 
zleconych, 
3.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych, 
4.       ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR , 
5.       ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem 
mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej, 
6.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich, 
7.       ubezpieczenie mienia kancelarii. 
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą uzyskają Państwo pod numerem 
telefonu  601 319 614 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com 
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