Pojištění profesní odpovědnosti
advokátů a advokátních kanceláří
Základní produktové informace pro pojišťovací zprostředkovatele
Advokáti i advokátní kanceláře jsou vystaveni při poskytování
právních služeb častým rizikům, která mohou mít vliv na jejich
budoucnost.
Jako největší riziko při výkonu činnosti advokáta můžeme označit
vznesení nároku na náhradu újmy z titulu odpovědnosti za škody
způsobené v souvislosti s výkonem advokacie.

Zákon č. 85/1995 Sb. o advokacii ukládá všem advokátům
povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti.
Pojištění profesní odpovědnosti advokáta chrání nejen
pojištěného advokáta, ale i jeho klienty, neboť zmírní finanční
následky profesního pochybení.

Slavia pojišťovna a.s. pro Vás připravila pojistný produkt pojištění
profesní odpovědnosti advokátů a advokátních kanceláří
Toto pojištění zajistí pojistnou ochranu advokátů svou přehledností, širokou škálou pojistného krytí
již v základním rozsahu pojištění s možností dalšího rozšíření krytí dle požadavku, potřeby klienta.
Co pojištění kryje v základním rozsahu:
3

pojištění profesní odpovědnosti:
• újma na životě nebo zdraví člověka, vč. následné finanční škody
• újma na hmotné věci, vč. následné finanční škody
• náklady na léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou a dávky sociálního pojištění
• čistá finanční škoda vzniklá v souvislosti s výkonem advokacie např. nesprávným výkonem advokátní úschovy,
výkonem směnečného práva, nedodržením zákonných lhůt, zákonné pokuty, penále a sankce apod.
• převzaté doklady, listiny a datové nosiče
• nemajetková újma, vč. povinnosti porušení mlčenlivosti

3

pojištění obecné odpovědnosti, včetně újmy:
• vzniklé v související s provozováním pojištěné činnosti (z provozu kanceláře)
• způsobené vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží
k výkonu činnosti advokacie

3

náklady právní ochrany pojištěného

Možnosti rozšíření krytí:
3
3
3
3

újma vzniklá v souvislosti s bezhotovostními převody peněžních prostředků
újma způsobená v souvislosti s činností likvidátora
újma způsobené v souvislosti s činností hostujícího evropského advokáta
újma způsobené v souvislosti s činností usazeného evropského advokáta

V případě bližších informací a nabídky pojištění se obracejte na kontaktní osobu:

Gabriela Poledníková, vedoucí underwriter Slavia pojišťovny a.s.
Tel.: +420 255 790 206; Mobil: +420 739 248 019, E-mail: gabriela.polednikova@slavia-pojistovna.cz
Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

www.slavia-pojistovna.cz
…moderní přístup k tradičním hodnotám

