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Ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Polisa Ubezpieczenia 
wystawiona dla 

Naczelnej Rady Adwokackiej
a

ul. Swiętojerska 16, W arszawa

FIRST AMERICAN POLISH INSURANCE CO.
Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

uL. KRÓLEWSKA 27B, 00-060 WARSZAWA 
Tel.: (48-22) 827-67-06, 827-83-31, 653-37-47 

FACSMILE: (48-22) 827-67-71

POLISA UBEZPIECZENIA
POLICY OF INSURANCE 

Nr/No 2363000664

Ubezpieczyciele wymienieni w Cedule do niniejszej Polisy zobowią
zują się w zamian za otrzym aną od Ubezpieczonego składkę 
i z zastrzeżeniem postanowień ogólnych i szczegółowych zawartych 
w niniejszej polisie lub do niej dołączonych, względnie wyrażonych 
w innej formie, do udzielenia na warunkach i w granicach okreś
lonych w odnośnych sekcjach Ceduły lub w załącznikach do 
niniejszej Polisy pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu zdarzeń 
losowych zaistniałych w okresie trw ania ubezpieczenia oznaczonego 
w Cedule lub w okresach późniejszych, za które Ubezpieczony 
opłacił składkę uzgodnioną uprzednio z Ubezpieczycielem.
In consideration of the Insured named in the schedule hereto paying to 
First American Polish Insurance and Reinsurance Company Ltd. 
(hereinafter called „the Company”) the premium mentioned in the 
Schedule the Company agrees subject to the terms and conditions both 
General and Special contained in or endorsed or otherwise expressed in 
this Policy to insure in the manner and to the extent hereinafter
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provided in the respective Sections specified in the Schedule or adde< 
hereto by endorsement signed by or on behalf of the Company i\ 
respect of events occurring during the period of insurance specified il 
the Schedule or duming any subsequent period for which the Insure^ 
shall pay and the Company shall agree to accept the premium requires 
for the renewal of this Policy.

Na dowód zawarcia umowy została ona podpisana przez upowaźi 
nionego przedstawiciela Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towa 
rzystwa Ubezpieczeń S.A. In Witness, First American Polish Insurance 
Company has caused this Policy to be signed by its authorise* 
representative.

Podpisano w Warszawie dnia 19 grudnia 1996 / Signed in Warsav 
on 19th December 1996.

Prezes Amplico S.A 
Denis E. Johnsoi 

Osoba upoważniona / Authorised representativf

UWAGA / IMPORTANT NOTICE: Ubezpieczony może odstąpić o« 
umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni (osoby fizyczne) lub w ciągi 
7 dni (osoby prawne) licząc od dnia podpisania niniejszej polisy 
Niniejsze zastrzeżenie ma zastosowanie tylko do umów zawartycl 
na okresy dłuższe niż 6 miesięcy. / The Insured may cancel thï 
Contract within first 30 days (individuals) or first 7 days (corporations 
counting from the day of signing of this Policy. This provision applia 
only to contracts of insurance longer than 6 months.

CEDUŁA/SCHEDULE 
DO POLISY NR 2363000664

Ubezpieczający: Naczelna Rada Adwokacka
✓

00-202 Warszawa, ul. Swiętojerska 16 
rachunek bankowy nr: 10401019-7168-131 
Bank Gdański IV Oddział Warszawa

Ubezpieczeni: Adwokaci wpisani na listę adwokatów orai
opłacający składkę zgodnie z warunkami 
Polisy Nr 2363000664 
Aktualna lista adwokatów objętych 
ubezpieczeniem dostarczona będzie
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Okres ubezpieczenia: 
Przedmiot ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: 

Suma ubezpieczenia: 

Udział własny:

Jurysdykcja:
Zakres terytorialny: 
Składka roczna:

Płatność składki:

AMPLICO S.A. w terminach zgodnych z 
terminami płatności składki.
Od 1 stycznia 1997 do 31 grudnia 1997. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
adwokatów.
Polisa Generalna Ubezpieczenia Adwoka
tów od odpowiedzialności cywilnej wynika
jącej z wykonywania zawodu.
PLN 60.000 na każde roszczenie i w rocz
nym agregacie w odniesieniu do każdego 
z ubezpieczonych indywidualnie 
3% wypłaconego odszkodowania, nie mniej 
niż PLN 300 w odniesieniu do każdego 
roszczenia oraz do każdego z ubezpieczo
nych indywidualnie.
Polska
Rzeczypospolita Polska
PLN 144.00 w odniesieniu do każdego
z ubezpieczonych indywidualnie
Składka płatna w 5 ratach w terminie jak
niżej:
I rata w wysokości PLN 12.00 w odniesieniu 
do każdego z ubezpieczonych indywidualnie 
płatna w terminie 14 dni od daty zawarcia 
ubezpieczenia.
II rata w wysokości PLN 24.00 w odniesie
niu do każdego z ubezpieczonych indywidu
alnie płatna do 15 kwietnia 1997
III rata w wysokości PLN 36.00 w odniesie
niu do każdego z ubezpieczonych indywidu
alnie płatna do dnia 15 lipca 1997
IV rata w wysokości PLN 36.00 w odniesie
niu do każdego z ubezpieczonych indywidua
lnie płatna do dnia 15 października 1997
V rata w wysokości PLN 36.00 w odniesie
niu do każdego z ubezpieczonych indywidu
alnie płatna do dnia 15 stycznia 1998. 
Płatność składki odbywa się za pośrednict
wem Gras Savoye Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa, 
nr rachunku w banku Societe Generale, 
00-120 Warszawa, ul. Złota 44/46 
660998-22-10253-0081-01-4
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Wyższe Limity
Ubezpieczeniowe: Istnieje możliwość ubezpieczenia OC zawo

dowego adwokatów na warunkach Polis] 
Generalnej na Sumy Ubezpieczenia wyższy 
niż PLN 60.000 zgodnie z postanowieniam 
§ 7 Polisy Generalnej.

Warszawa, 19 grudnia 1996.

POLISA GENERALNA 
nr 2363000664 

Ubezpieczenia Adwokatów 
od odpowiedzialności cywilnej 

wynikającej z wykonywania zawodu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsza polisa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia odpowie
dzialności cywilnej adwokatów zawieranych z Zakładami Ubezpieczeń 
przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nii 
posiadające osobowości prawnej.

§ 2

Przez użyte w niniejszej polisie pojęcia rozumie się:
1. „Ubezpieczony” .
a) adwokat, na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia,
b) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, których 
wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami są osoby wymieniom 
w pkt. la, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia
c) zespół adwokacki, na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia.
d) jednostka organizacyjna w skład której wchodzą jedynie osobi 
wymienione w pkt. la, nie posiadająca osobowości prawnej, na rzec« 
której zawarto umowę ubezpieczenia
2. „Adwokat” -  osoba wpisana na listę adwokatów.
3. „Ubezpieczający” -  Naczelna Rada Adwokacka, osoba fizyczna 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowośd 
prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia z Zakładem Ubezpie 
czeń.
4. „Poszkodowany” -  osoba, której ubezpieczony wyrządził szkodl
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majątkową w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
5. „Szkoda majątkowa” -  określone w pieniądzu poniesione przez 
poszkodowanego rzeczywiste straty i utracone korzyści, w związku 
z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności zawodowych.
6. „Czynności zawodowe” -  działania lub zaniechania adwokata, do 
których jest on uprawniony lub zobowiązany przez obowiązujące 
przepisy.
7. „Okres ubezpieczenia” -  czas na jaki zawarto umowę ubezpiecze
nia.
8. „Wspólnik” -  adwokat, który wykonuje zawód wspólnie z ubez
pieczonym, bez względu na to czy jest on związany umową spółki lub 
inną umową, czy też należy do tego samego zespołu adwokackiego.
9. „Osoby bliskie” -  małżonek ubezpieczonego oraz krewni i powino
waci ubezpieczonego w linii prostej i w linii bocznej do II stopnia, 
a także osoba pozostająca z ubezpieczonym w konkubinacie.
10. „Suma ubezpieczenia” -  określona w umowie ubezpieczenia 
górna granica odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za wszystkie 
szkody majątkowe wyrządzone poszkodowanemu przez ubezpieczone
go w okresie trwania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń.
11. „Ceduła” -  część polisy ubezpieczeniowej określająca strony 
umowy, sumę ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, wysokość składki 
i inne szczególne warunki umowy.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Zakład Ubezpieczeń 
obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody mająt
kowe wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania czyn
ności zawodowych przez ubezpieczonego.
2. Zakład Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody 
wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych 
w czasie trwania okresu ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 4

1. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłacanego przez Zakład 
Ubezpieczeń za jedną szkodę majątkową wyrządzoną poszkodowane
mu przez ubezpieczonego w czasie trwania okresu ubezpieczenia nie 
może być wyższa niż kwota określona w umowie ubezpieczenia.
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Obejmuje ono tylko jednorazowe świadczenie:
1) wobec kilku osób objętych ochroną ubezpieczeniową, zobowiąza

nych do zapłaty odszkodowania,
2) jeżeli jedna szkoda wynika z kilku uchybień,
3) za wszelkie skutki jednego uchylenia; wielokrotne działania lub 

zaniechania wynikające z tego samego zdarzenia szkodowego uważa 
się za jedno uchybienie jeżeli odnośne sprawy pozostają we wzajem
nym związku prawnym lub gospodarczym.
2. Zakład Ubezpieczeń jest obowiązany w ramach sumy ubezpiecze
nia:

1) do zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności 
cywilnej ubezpieczonego za szkody majątkowe wyrządzone poszkodo
wanemu,

2) do zwrotu niezbędnych kosztów mających na celu zapobieżenie 
zwiększaniu się szkody, z wyłączeniem utraconych przez ubezpieczo
nego/ubezpieczającego dochodów,

3) do poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powoła
nych przez Zakład Ubezpieczeń albo za jego zgodą w celu ustalenia 
okoliczności i rozmiaru szkody,

4) do poniesienia niezbędnych kosztów zastępstwa procesowego 
w sporze wniesionym przez poszkodowanego lub prowadzonym na 
polecenie Zakładu Ubezpieczeń albo za jego zgodą, z tym, że Zakład 
Ubezpieczeń nie ponosi żadnych kosztów, jeżeli roszczenie z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego nie przekracza minimal
nego udziału własnego. Zakład Ubezpieczeń zwraca niezbędne koszty 
zastępstwa procesowego do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

§ 5

Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Zakładu Ubez* 
pieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy 
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego pi 
opłaceniu składki i trwa do końca okresu ubezpieczenia. Roszczenii 
z niniejszej umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lal 
trzech.

§ 6

Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej ubezpieczo
nego jeżeli w dniu wykonywania czynności zawodowych, które spowo’ 
dowały szkodę majątkową, ubezpieczony adwokat nie był wpisany na 
listę adwokatów.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także, jeżeli ubezpieczony adwokat by
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zawieszony lub tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej 
ubezpieczonego za szkody majątkowe:

1) wyrządzone wspólnikom, oraz osobom bliskim,
2) powstałe wskutek umyślnego działania potwierdzonego skazują

cym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego lub prawomocnym wyrokiem 
skazującym sądu powszechnego,

3) wyrządzone przez ubezpieczonego znajdującego się pod wpły
wem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków,

4) z tytułu kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych,
5) wyrządzone spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością 

lub innym osobom prawnym, jeżeli większość udziałów lub akcji 
należy do ubezpieczającego/ubezpieczonego, jego wspólnika lub osoby 
bliskiej,

6) wyrządzone innym spółkom niż wymienione w pkt. 5, jeżeli 
jakikolwiek udział należy do ubezpieczającego/ubezpieczonego, jego 
lub osoby bliskiej,

7) pozostające w związku z podaniem do wiadomości Zakładu 
Ubezpieczeń niezgodne z prawdą okoliczności, o których mowa 
w § 7 ust. 3, jeżeli miały one wpływ na zwiększenie prawdopodobieńst
wa powstania szkody,

8) wyrządzone przez ubezpieczonego wskutek jego działalności 
w organach statutowych podmiotów gospodarczych lub organach sa
morządu zawodowego,

9) spowodowane śmiercią, utratą zdrowia lub zniszczeniem mienia, 
chyba, że wynikają one z zaniedbania wymaganej prawem szczególnej 
staranności, pilności i doświadczenia przy wykonywaniu czynności 
zawodowych bądź umiejętności zawodowych lub jakiejkolwiek szkody 
wynikające na skutek wziętej przez Ubezpieczonego w ramach kon
traktu dodatkowej odpowiedzialności, która to odpowiedzialność wy
kracza poza obowiązki zawodowe i konieczność zachowania należytej 
staranności przez Ubezpieczonego.

10) wniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku śmierci, uszkodze
nia ciała lub zdrowia poniesionych, nabytych lub wynikających ze 
świadczenia przez Ubezpieczonego usług lub praktyki zawodowej,

11) wynikające z naruszenia jakichkolwiek obowiązków Ubezpieczo
nego jako pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
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UMOWA UBEZPIECZENIA 
NA SUMY WYŻSZE NIŻ PRZEWIDZIANE 

POLISĄ GENERALNĄ

§ 7

1. Umowę ubezpieczenia w zakresie odmiennym niż przewidziany 
warunkiem ceduły do niniejszej polisy zawiera się na podstawią 
pisemnego wniosku skierowanego do Zakładu Ubezpieczeń -  na 
formularzu Zakładu Ubezpieczeń.
2. Jeżeli wniosek został sporządzony wadliwie, ubezpieczający obo
wiązany jest na wezwanie Zakładu Ubezpieczeń odpowiednio go 
uzupełnić lub sporządzić nowy.
3. Ubezpieczający jest zobowiązany, przed zawarciem umowy, podad 
do wiadomości Zakładu Ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczno* 
ści wymienione w formularzu wniosku albo w innych pismach. Jeżeli 
Zakład Ubezpieczeń zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku od
powiedzi ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoli
czności uważa się na nieistotne.
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń potwierdza 
dokumentem ubezpieczenia -  polisą.
5. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku.
6. W umowie ubezpieczenia ustala się termin i wysokość zapłaty 
składki -  uzgodnionej przez Ubezpieczyciela indywidualnie.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO 
I POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY

§ 8

W okresie ubezpieczenia ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany 
jest niezwłocznie zawiadomić Zakład Ubezpieczeń o każdej zmianił 
okoliczności mających wpływ na powstanie szkody majątkowej.

§ 9

1. Jeżeli ubezpieczony wykonał czynność zawodową (lub zaniecha 
wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę mają! 
kową ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest:

1) w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeśj 
powstała -  starać się zapobiec jej zwiększaniu, zabezpieczyć dowody

2) niezwłoczne, a najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili uzyskani* 
wiadomości o szkodzie, z której może wynikać odpowiedzialność
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cywilna ubezpieczonego, zawiadomić o tym Zakład Ubezpieczeń i sto
sować się do jego wskazówek o ile nie będą one naruszały obowiązują
cych adwokata reguł deontologicznych.
2. Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokojenia lub uznania 
roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody Zakładu Ubezpie
czeń.
3. Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie 
karne, administracyjne, cywilne lub inne ubezpieczający/ubezpieczo
ny jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Zakład Ubez
pieczeń.
4. Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest przekazać do Za
kładu Ubezpieczeń orzeczenie sądu w sprawie cywilnej lub karnej 
związanej z wyrządzoną przez ubezpieczonego szkodą majątkową 
z której wynika odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, w takim 
czasie aby umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń zajęcie stanowiska 
odnośnie wniesienia środka odwoławczego.
5. Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest składać na piśmie 
za pokwitowaniem lub przesyłać listem poleconym zawiadomienia 
i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia.

§ 10

Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony umyślnie nie dopełnił któregokol
wiek z obowiązków wymienionych w § 8 i § 9, a niedopełnienie takie 
ma wpływ na rozmiar szkody, Zakład Ubezpieczeniowy może od
mówić odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć.

§ 11

Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony zmienił miejsce zamieszkania 
lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Zakładu Ubezpieczeń, skierowa
ne do ostatnio znanego miejsca zamieszkania lub siedziby ubez
pieczającego/ubezpieczonego pismo Zakładu Ubezpieczeń wywiera 
skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby ubez
pieczający/ubezpieczony nie zmienił miejsca zamieszkania lub sie
dziby.

USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

§ 12

1. Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanemu lub ubezpieczo
nemu -  jeśli za zgodą Zakładu Ubezpieczeń wyrażoną na piśmie -  na
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podstawie uznania ugody lub z mocy prawomocnego orzeczenia sądo« 
wego -  zaspokojone zostały roszczenia poszkodowanego.
2. Wypłata odszkodowawcza i zwrot kosztów, o których mowa 
w § 4 ust. 2 następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zakładu 
Ubezpieczeń kompletu dokumentów uzasadniających roszczenie lub 
prawomocnego orzeczenia sądowego.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecz
nych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo wyso
kości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być 
spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. 
Bezsporna część świadczenia powinna być spełniona w ciągu 30 dni od 
wpływu do Zakładu Ubezpieczeń kompletu dokumentów uzasadniają
cych roszczenie lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
4. Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany powiadomić pisemnie po
szkodowanego i ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodo
wania lub o odmowie jego wypłaty.

§ 13

1. Jeżeli ubezpieczony bez zgody Zakładu Ubezpieczeń zrzekł się 
roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzianej za szkodę lub je 
ograniczył, Zakład Ubezpieczeń może odmówić odszkodowania lub je 
zmniejszyć.
2. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie zostało ujawnione po wy
płaceniu odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń może żądać od ubez
pieczonego zwrotu całości lub części odszkodowania.

§ 14

Jeżeli ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami Zakładu Ubezpieczeń 
w sprawie wysokości przyznanego odszkodowania lub odmowy wy
płaty, może dochodzić swych roszczeń przed sądami powszechnym 
rzeczowo i miejscowo właściwymi dla miejsca zamieszkania lut 
siedziby ubezpieczonego.

ROSZCZENIA REGRESOWE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

§ 15

1. Roszczenie ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialne 
za szkodę, przechodzi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń w takiej proporcj 
w jakiej suma wypłaconego odszkodowania pozostaje do procentowegc 
udziału w szkodzie Zakładu Ubezpieczeń i ubezpieczonego.
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2. Ubezpieczony obowiązany jest na żądanie Zakładu Ubezpieczeń 
udzielić pomocy w dochodzeniu roszczenia regresowego od sprawcy 
szkody, dostarczyć informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecz
nego dochodzenia takich roszczeń, o ile nie będzie to naruszało 
obowiązujących adwokata reguł deontologicznych.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 16

1. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku 
opłacenia składki za okres, w którym Zakład Ubezpieczeń udzielał 
ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczający może w okresie 30 dni (osoby fizyczne) lub 7 dni 
(osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej) od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa 
w § 7 odstąpić od niej.
3. Umowa ubezpieczenia wygasa w stosunku do ubezpieczonego, 
jeżeli suma wypłaconych świadczeń w okresie ubezpieczenia wyczer
pie sumę ubezpieczenia.
4. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem skreślenia ubez
pieczonego adwokata z listy adwokatów z wyjątkiem przeniesienia 
siedziby do innej izby adwokackiej.
Umowa ubezpieczenia ulega jednak rozwiązaniu z dniem przeniesienia 
siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zakład Ubezpieczeń zwraca składkę za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.
6. Przepis art. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku wykreślenia 
ubezpieczonego o którym mowa w § 2 pkt. 1 z właściwego rejestru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do 
umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od 
ustalonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach ogólnych 
ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 28 lipca 1990 r., o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59
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poz. 34 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r, 
o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41 poz. 324 z późniejszymi 
zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące spółek.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej 

I - I
adw. Czesław JAWORSKI

Prezes Amplico S.A. 
I - I

Denis E. JOHNSON

Skarbnik 
Naczelnej Rady Adwokackiej 

I - I
adw. Andrzej SIEMIŃSKI

■ Spotkania, konferencje, wizyty

► Na zaproszenie Uniwersytetu Montpellier wiceprezes NRA 
adw. M. Anczyk wziął udział w „Spotkaniach Uniwersytetów w Kra
kowie i Montpellier” , które odbyły się w dniach 7-10 listopada 
1996 r. W spotkaniach wzięła udział delegacja UJ z p. rektorem Fr 
Ziejką na czele, a nadto zaproszono na spotkanie p. prof. Bronisława 
Geremka, przedstawiciela Banku Przemysłowo-Handlowego w Krako
wie Jacka Jurka oraz p. konsula Francji w Krakowie -  Yves Barelli.

Przedmiotem spotkań było przedyskutowanie rozszerzenia współ
pracy obu Uczelni zwłaszcza w dziedzinach medycyny, farmacji 
filologii i prawa. Nadto z udziałem Honorowego Prezesa Francuskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce Feliksa Kieczki, oraz banko
wca J. Jurka omówiono możliwości inwestycyjne w obu krajach 
a w szczególności możliwości inwestycyjne mieszkańców Roussillor 
-  w regionie krakowskim. Adw. Anczyk mówił o zagadnieniach 
świadczenia pomocy prawnej w Polsce oraz o prawnych aspektach 
tworzenia spółek z kapitałem zagranicznym w Polsce.

M.A
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