
POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI  
ADVOKÁTŮ A ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ  

…moderní přístup k tradičním hodnotám

Pojištění profesní odpovědnosti po-
jištěného se vztahuje na újmy způso-
bené jinému vadou poskytnutých odbor-
ných služeb a chrání nejen pojištěného, 
ale i jeho klienty, neboť zmírní finanční 
následky profesního pochybení.

Pojištění profesní odpovědnosti je pro 
většinu pojišťovaných profesí podle 
zákona, kdy pak hovoříme o povinném 

smluvním pojištění. Do této skupiny 
spadá rovněž pojištění odpovědnosti 
advokátů. Jedná se o povinné smluvní 
pojištění pro fyzické a právnické osoby 
poskytující právní služby při výkonu ad-
vokacie ve smyslu Zákona č.85/1995 Sb.  
o advokacii. 

Minimální limity pojistného plnění jsou 
stanoveny uvedeným zákonem a dá-

le pak stavovským předpisem České 
advokátní komory.  V rámci pojištění 
profesní odpovědnosti advokátů a ad-
vokátních kanceláři jsme pro Vás přip-
ravili pojistný produkt, který zajistí 
pojistnou ochranu advokátů svou pře-
hledností, širokou škálou pojistného 
krytí již v základním rozsahu pojištění  
s možností dalšího rozšíření krytí dle 
požadavku, potřeby klienta.

P R O D U K T O V Ý  L I S T

Pojistné krytí 
Maximální limit pojistného plnění 100 000 000 Kč

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, nesprávným výkonem směnečného práva, nedodržením zákonných lhůt,  
      zákonné pokuty, penále a sankce uložené třetím osobám 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

Další možnosti rozšíření krytí: 

 3 újma vzniklá v souvislosti s bezhotovostními převody peněžních prostředků
 3 újma způsobená v souvislosti s činností likvidátora
 3 újma způsobené v souvislosti s činností hostujícího evropského advokáta.
 3 újma způsobené v souvislosti s činností usazeného evropského advokáta
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 3 Územní platnost v základním rozsa-
hu u pojištění profesní odpovědnosti 
– Evropa

 3 Možnost sjednání retroaktivního 
data bez navýšení pojistného až  
5 let před počátkem pojištění u Slavia 
pojišťovny a.s. za podmínky, že před-
chozí pojištění trvalo po celou dobu 
požadovaného retroaktivního data 
a pokud pojištěný v době uzavření 
pojistné smlouvy u Slavia pojišťovny 
a.s. nevěděl nebo nemohl vědět  
o porušení právní povinnosti před 
po čátkem pojištění.

 3 Možnost sjednání  
udržovacího pojištění

 3 Některé výluky
• odpovědnost převzatá  

nad rámec stanovený právními 
předpisy

• úmysl a vědomá nedbalost

 3 Podklady pro zpracování nabídky
• vyplněný dotazník s doložením 

osvědčení o zápisu v seznamu 
advokátů vedeném Českou ad-
vokátní komorou

 3 Výhody společnosti

• přímá komunikace se zkušeným 
týmem upisovatelů a likvidátorů

• kvalitní zajištění u významných 
zajistitelů

• osobní přístup, flexibilita,  
znalost trhu

P R O D U K T O V Ý  L I S T

Princip pojištění

V rámci profesní odpovědnosti na tzv. bázi claims made 

Časová působnost pojištění: 

 3 příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku  
         újma vznikla, nastala po retroaktivním datu. Retroaktivní datum je shodné s datem počátku pojištění,  
         není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,

 3 poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době od počátku  
         pojištění do 60 dnů po jeho zániku,

 3 pojištěný uplatnil nárok na pojistné plnění proti pojistiteli do 90 dnů po zániku pojištění.

V rámci obecné odpovědnosti na tzv. bázi loss occurrence,  pojištění se  
vztahuje na újmy, které nastaly v době trvání pojištění.
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