
        

Nowe korzyści dla członków Norsk Arbeidsmandsforbund: ubezpieczenie adwokackie 

 

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) wprowadza od dnia września 2013 r. ubezpieczenie adwokackie 

jako nowe, zbiorowe świadczenie dla związkowców. Oznacza to, że każdy członek związku 

zawodowego może w razie potrzeby skorzystać z pomocy adwokata, nawet w sprawach prywatnych. 

Związkowcy już obecnie mają prawo do pomocy prawnej ze strony prawników związkowych w 

sprawach związanych z zatrudnieniem, jednak poprzez ubezpieczenie adwokackie oferta poszerza się 

tak, że obejmuje również pomoc w większości spraw, w których adwokata może potrzebować osoba 

prywatna. Ubezpieczenie adwokackie realizuje towarzystwo ubezpieczeniowe HELP Forsikring AS, 

które posiada własnych adwokatów i jest gotowe udzielić wsparcia, gdy się z nim skontaktujesz.  

 

Ubezpieczenie adwokackie to program dla wszystkich członków związku i aby do niego przystąpić nie 

są wymagane żadne dodatkowe kroki. Od sierpnia, w ramach składki członkowskiej w NAF, będzie z 

wynagrodzenia potrącana suma 53 koron miesięcznie, stanowiąca składkę ubezpieczeniową. 

Korzystanie z usług adwokata w ramach programu ubezpieczeń nie będzie wiązać się z żadnymi 

innymi kosztami. 

 

Jeśli nie chcesz, aby ubezpieczenie adwokackie stanowiło część składową Twojej składki 

związkowej, musisz zrezygnować z niego jak najszybciej, nie później, niż 15 czerwca 2013 r., 

korzystając z formularza rezygnacji, zamieszczonego na ostatniej stronie broszury, którą otrzymasz 

pocztą.  

 

Jeśli nie zrezygnujesz, zostaniesz automatycznie objęty ubezpieczeniem. Pamiętaj jednak, że jeśli 

zdecydujesz się na rezygnację z ubezpieczenia, nie będzie możliwie przystąpienie do niego w 

późniejszym terminie, jeśli pojawi się potrzeba pomocy prawnej. 

Członkowie posiadający ubezpieczenie adwokackie otrzymują: 

 Pomoc adwokata w następujących dziedzinach: 
o Prawo rodzinne 
o Prawo spadkowe 
o Prawo konsumenckie 
o Nieruchomości (z wyłączeniem kupna i sprzedaży mieszkań) 
o Kradzież tożsamości 
o Zatrzymanie prawa jazdy przy jeździe prywatnej 

 15 godzin konsultacji z prawnikiem rocznie. 
 Pokrycie kosztów prawnych do wysokości 2 milionów koron, jeśli sprawa musi zostać 

rozwiązana na drodze sądowej. Obejmuje to wszystkie koszty adwokata, w tym koszty własne 
i ewentualne zasądzone koszty sprawy. 

 Związkowcy nie płacą udziału własnego.  

Ubezpieczenie obejmuje członka związku zawodowego, jego/jej współmałżonka/zarejestrowanego 
partnera oraz mieszkające w domu dzieci w wieku do 20 lat. W przypadku sporu w rodzinie 
ubezpieczenie, obejmuje osobę będącą członkiem NAF. 



        

Ubezpieczenie dotyczy wyłącznie spraw regulowanych przez norweskie prawo i podlegających 
jurysdykcji sądów norweskich. Wydatki na tłumaczy nie są objęte ubezpieczeniem.  

 

 


