Způsob hlášení škodné události – náhrada škody nebo jiné újmy
způsobené při výkonu advokacie (pojištění profesní odpovědnosti)
Tento níže uvedený postup je určen pouze pro advokáty pojištěné na základě Rámcové pojistné smlouvy
uzavřené Českou advokátní komorou („hromadné pojištění advokátů“) a navazujících připojištění. Advokáti
pojištění samostatně musí postupovat dle smluvních ujednání konkrétní pojistné smlouvy nebo dle instrukcí
pojišťovacího zprostředkovatele.
Hlášení škodných událostí se provádí prostřednictvím pojišťovací makléřské společnosti WI-ASS ČR s.r.o.,
a to doložením všech níže uvedených podkladů:
◼ Podepsaný formulář „Oznámení škodné události“ (datum vzniku příčiny újmy je okamžik, kdy mělo dojít
k prvnímu profesnímu pochybení ve věci - např. poslední den zmeškané lhůty) se stanoviskem pojištěného
k uplatňovanému nároku, uvedením případných námitek nebo sporností ve věci nároku, včetně vlastního
právního názoru, jaký by byl výsledek kauzy, nebýt tvrzeného pochybení
◼ Podepsaná „Plná moc pro pojistitele“ a „Plná moc pro WI-ASS ČR“ k projednání škodné události
◼ Podepsané „Prohlášení pojištěného“ a „Prohlášení poškozeného“ (je-li možné zajistit)
◼ Mandátní smlouva / smlouva o poskytování právní činnosti a plná moc poškozeného klienta
◼ Písemný požadavek poškozeného klienta na náhradu škody vznesený vůči advokátovi
◼ Případná relevantní komunikace s klientem při poskytování právních služeb, záznamy z jednání apod.
dokládající okolnosti pochybení
◼ Textace žalob a vyjádření všech stran sporu, protokoly ze všech jednání, všechna soudní rozhodnutí a
příp. opravné prostředky
◼ Veškeré důkazní prostředky k meritu věci (tj. veškeré dokumenty z advokátního a soudního spisu pro
doložení výše škody a oprávněnosti nároku)
Podklady lze zasílat emailem na likvidace@wiass.cz, na datovém nosiči, kopie poštou na níže uvedenou
adresu, případně předat osobně. Formuláře lze podepsat vlastnoručně nebo uznávaným el. podpisem.

Upozornění
Pojištěný advokát je povinen neprodleně oznámit požadavek (nebo žalobu) poškozeného klienta na
náhradu škody nebo jiné újmy a poskytnout součinnost při zajišťovaní podkladů ke zjištění rozsahu škody a
oprávněnosti nároku. Pro zahájení šetření škodné události pojistitelem není podmínkou uplatnění nároků ze
strany poškozeného vůči advokátovi soudní cestou.
Pojištěný advokát nesmí zcela ani zčásti uznat nebo vyrovnat nárok na náhradu škody nebo jiné újmy.
Uplatní-li poškozený svůj nárok vůči advokátovi soudní cestou, není pojistitel vázán soudním rozhodnutím
vydaným na základě pasivity pojištěného v řízení (např. pravomocný platební rozkaz, rozsudek pro uznání
nebo pro zmeškání), uzavření soudního smíru, uznání nebo vyrovnání nároku poškozeného apod.
Porušení povinností uvedených v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách je důvodem pro
zamítnutí nebo snížení pojistného plnění (nebyl-li takový postup dohodnut předem s pojistitelem).

Naši specialisté jsou Vám v této záležitosti samozřejmě k dispozici.
WI-ASS ČR s.r.o.
Oddělení pojištění profesní odpovědnosti
Budova Florentinum, vstup C
Na Florenci 15
110 00 Praha 1

