
 
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  I OCHRONY PRAWNEJ DLA 
PROKURATORÓW/ASESORÓW PROKURATORSKICH 

(wyciąg z Umowy Generalnej GL/AO/01/12 z dnia 18 maja 2012r.) 

 

1. Powyższy produkt zwany ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przeznaczony jest 
dla: 

a) prokuratorów, 
b) asesorów prokuratorskich, 

z całej Polski. 
 

2. OC PROKURATORÓW chroni przed roszczeniami regresowymi pracodawcy w związku  
z popełnieniem błędu, zaniechaniem, działaniem niezgodnym z prawem wskutek 
wykonywania czynności zawodowych powstałych w związku z: 

a) roszczeniami wynikającymi z tytułu uwzględnienia przez sąd skargi  
o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, 

b) roszczeniami wynikającymi ze szkód w rzeczach osób trzecich będących  
w pieczy ubezpieczonego, 

c) roszczeniami wynikającymi ze szkód których źródłem jest niezgodne z prawem 
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, 

d) roszczeniami wynikającymi ze szkód powstałych w związku z: naruszeniem dóbr 
osobistych; związanych z uszkodzeniem wartości pieniężnych, papierów 
wartościowych, dokumentów, akt, rękopisów, planów, biżuterii, metali  
i kamieni szlachetnych etc. 

e) roszczeniami dotyczącymi kosztów ochrony prawnej związanej z wykonywaniem 
czynności prokuratora i  asesora. 

3. Ze względu na możliwość regresu do wysokości sześciokrotnego wynagrodzenia 
proponuje się następujące sumy gwarancyjne i składki roczne:  

 
Opcja I ze składką roczną: 450 zł,  (dwie równe raty po 225 zł) 
Suma gwarancyjna na ubezpieczonego: 40.000 zł w odniesieniu do jednego wypadku i 40.000 
zł w odniesieniu do wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia oraz ochrona prawna do 
100.000 zł, 
 
Opcja II ze składką roczną: 500 zł,  (dwie równe raty po 250 zł) 
Suma gwarancyjna na ubezpieczonego: 50.000 zł w odniesieniu do jednego wypadku i 50.000 
zł w odniesieniu do wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia oraz ochrona prawna do 
100.000 zł, 
 
Opcja III ze składką roczną: 560 zł,  (dwie równe raty po 280 zł) 
Suma gwarancyjna na ubezpieczonego: 60.000 zł w odniesieniu do jednego wypadku i 60.000 
zł w odniesieniu do wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia oraz ochrona prawna do 
100.000 zł, 
 
Procedura przystąpienia do ubezpieczenia: 
1. wypełnienie otrzymanego w wersji elektronicznej lub pobranego ze strony 

ZZP I PP RP http://www.prokuratura-zz.pl, wniosku i wypełnienie go, 
2. Wysłanie skanu na maila: ocprokuratorzy@gmail.com do kancelarii brokerskiej lub 
3. Wysłanie wniosku pocztą na adres RO ZZP I PP RP w Gliwicach, 
4. Opłacenie składki na podane konto nr: 39 1140 2017 0000 4002 0320 0755, wg 

wybranej opcji,  

Spełnienie powyższych czynności jest warunkiem otrzymania numerowanego imiennego 
certyfikatu zawarcia ubezpieczenia, który dostarczony zostanie pocztą na adres zainteresowanej 
osoby. Okres ubezpieczenia zawsze zaczyna się od 1 dnia miesiąca następnego po dacie 
wypełnienia wniosku. 
 
Procedura likwidacji szkody: 
Zgłoszenia szkód z ubezpieczeń przyjmuje Hestia Kontakt, pod numerem telefonu  
801-107-107, czynnym  całą dobę. 


