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UMOWA GENERALNA 
(tekst jednolity) 

 
zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie  
 
 
pomiędzy: 
 
HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie,  
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem 0000036629  
 
oraz  
 
Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie,  
00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
0000016432 
 
działających w koasekuracji, zwanymi dalej Ubezpieczycielami, 
 
reprezentowanych przez: 
 
1. Michała Molędę – Dyrektora Zarządzającego 
2. Pawła Boguckiego – Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC 
3. Annę Sitek – Dyrektora Biura Sprzedaży i Obsługi Klientów Kluczowych 
 
a 
 
KRAJOWĄ IZBĄ DORADCÓW PODATKOWYCH w Warszawie; 02-362 Warszawa, ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, zwaną dalej KIDP, w której imieniu działa Krajowa Rada Doradców 
Podatkowych w Warszawie, zwana dalej KRDP, reprezentowana przez: 

1. Tomasza Miłka – Wiceprzewodniczącego KRDP 
2. Mariusza Durzyńskiego – Skarbnika KRDP 

 
łącznie zwanych Stronami. 
 
 
Zważywszy, że: 
 
- Ubezpieczyciele są zakładami ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

 o działalności ubezpieczeniowej oferującym i udzielającym ochrony na wypadek ryzyka  wystąpienia 
skutków zdarzeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej jako odpowiedzialności  
za szkodę o której mowa w rozdziale 7 ustawy o doradztwie podatkowym, tj. ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wg Działu II, Grupy 13 Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 

- doradcy podatkowi tworzą samorząd zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych [KIDP],  
a przynależność doradców podatkowych do samorządu jest obowiązkowa, 

- doradcy podatkowi wykonujący ten zawód wpisani są na listę doradców podatkowych,  
a decyzje w sprawie wpisu na listę lub skreślenia z niej podejmuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych 
[KRDP], która prowadzi listę doradców podatkowych, 

- doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  
za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a obowiązek ubezpieczenia 
ciąży na: 

- doradcy podatkowym wykonującym ten zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w 
formie spółek niemających osobowości prawnej [Doradca podatkowy] oraz 

- osobie prawnej uprawnionej do wykonywania doradztwa podatkowego [Uprawniony podmiot],  
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KRDP, jako ustawowy reprezentant, w okresach między Krajowymi Zjazdami, środowiska doradców 
podatkowych, wykonując obowiązek określony w części IV Programu Działania Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych, działając zgodnie z zasadami określonymi w uchwale  822/2003  z dnia 13 maja 2003r. a także 
uchwale 1534/2003r. z dnia 7 października 2003r., uchwałą 1610/2003 z dnia 3 grudnia 2003r.  dokonała 
wyboru Ubezpieczycieli.  
 
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1  
1. Ubezpieczyciele oferują Doradcom podatkowym, w okresie obowiązywania niniejszej umowy [Umowa], 

zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej  
i deliktowej Ubezpieczonego za Szkodę na majątku i na osobie, wyrządzoną w związku  
z Wykonywaniem zawodu przez doradcę podatkowego, na warunkach określonych Umową,  
a KIDP zobowiązuje się podać treść Umowy do wiadomości doradców podatkowych oraz przyjmować i 
przekazywać Ubezpieczycielom oświadczenia doradców podatkowych  
o przyjęciu oferty zawarcia umowy ubezpieczenia.   

2. Ubezpieczenie na warunkach Umowy jest dostępne także dla Uprawnionych podmiotów,  
na których ciąży ten obowiązek. W stosunku do Uprawnionych podmiotów postanowienia Umowy stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem postanowień § 6. 

3. Strony zobowiązują się, na zasadach określonych w Umowie, do współdziałania przy likwidacji szkód 
objętych ubezpieczeniem na podstawie umów zawartych z doradcami podatkowymi. 

 
§ 2 
1. W ramach Umowy Ubezpieczyciele działają w koasekuracji, w ramach której: 

- HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Al. Jerozolimskie 133 A,   
      02-304 Warszawa – jest koasekuratorem wiodącym,     
-     TUiR Warta S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa – jest koasekuratorem. 

2. Ze strony Ubezpieczycieli wykonaniem czynności faktycznych związanych z realizacją  
     Umowy zajmuje się Departament Korporacyjnych Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej 
     HDI Asekuracja TU S.A.  
3.  Ze strony KIDP  wykonaniem czynności faktycznych związanych z realizacją Umowy zajmuje 
     się Biuro KIDP. 
 
§ 3 
1. Przez użyte w Umowie określenia rozumie się: 

a) Szkoda – uszczerbek majątkowy polegający na stracie rzeczywistej i utraconych korzyściach 
pozostających w związku z Wykonywaniem zawodu przez doradcę podatkowego. 

b) Wykonywanie zawodu przez doradcę podatkowego – działania lub zaniechania doradcy podatkowego, 
do których jest on uprawniony bądź zobowiązany w zakresie obowiązujących przepisów, bądź działania 
lub zaniechania osoby za którą ponosi  
on odpowiedzialność. 

c) Okres ubezpieczenia – wskazany w umowie ubezpieczenia czas w jakim udzielana jest ochrona 
ubezpieczeniowa.  

d) Ubezpieczony – Doradca podatkowy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym [Ustawa]. 

 
Rozdział II 
Przyjęcie oferty Ubezpieczycieli 
 
§ 4 
1. Warunkiem objęcia ochroną Ubezpieczonego jest przyjęcie przez niego oferty Ubezpieczycieli poprzez 

wygenerowanie w elektronicznym systemie stosownego wniosku ubezpieczeniowego [Wniosek] oraz 
spełnienie pozostałych wymagań określonych Umową.  

2. Generując Wniosek, Ubezpieczony wybiera rodzaj ubezpieczenia, a także określa jego zakres  
i wskazuje sumy gwarancyjne.  

3. Informacja dotycząca trybu generowania Wniosków w elektronicznym systemie zamieszczona jest na 
stronie internetowej www.kidp.pl. 
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§ 5 
1. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się Ubezpieczonego na podstawie Wniosku, który  

po wygenerowaniu powinien zostać wydrukowany i podpisany przez Ubezpieczonego,  
a następnie złożony do Biura KIDP.  

2. Złożenie Wniosku do Biura KIDP oraz opłacenie składki lub pierwszej raty składki oznacza zawarcie 
umowy ubezpieczenia. 

3. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dacie wskazanej we Wniosku pod warunkiem opłacenia składki lub 
pierwszej raty składki wynikającej z Umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia okresu 
ubezpieczenia. W odniesieniu do doradców podatkowych po raz pierwszy wpisanych na listę doradców 
podatkowych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym i składających 
Wniosek w dniu dokonania wpisu na listę doradców podatkowych, okres ubezpieczenia ulega wydłużeniu i 
rozpoczyna się w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa 
podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy. Okres ochrony ubezpieczeniowej ulega 
automatycznemu rozszerzeniu pod warunkiem, że Wniosek został złożony w dniu otrzymania nr wpisu na 
listę doradców podatkowych i zostały dopełnione pozostałe obowiązki związane z zawarciem indywidualnej 
umowy ubezpieczenia określonych w Umowie. 

4. Okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zawarcie umowy. 
5. Nie jest możliwe wsteczne objęcie ochroną ubezpieczeniową. 
6. Postanowienia ust. 1 do 5 stosuje się również do wznowienia umowy ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia 

wznowionej umowy ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego.  
7. Elektroniczny system obsługi Wniosków, o którym mowa w § 4, umożliwia wydrukowanie certyfikatu 

potwierdzającego skuteczne zawarcie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczonego. 
8. KIDP przekazuje koasekuratorowi wiodącemu listę Ubezpieczonych [Lista]. Lista zawiera następujące 

dane: adres Ubezpieczonego, datę złożenia Wniosku, okres ubezpieczenia, sumę gwarancyjną dla 
Ubezpieczenia dodatkowego i sumę gwarancyjną dla Ubezpieczenia Uzupełniającego, wartość opłaconej 
składki oraz przynależność Ubezpieczonego do odpowiedniego Regionalnego Oddziału KIDP wraz z 
numerem wpisu na listę doradców podatkowych. Lista przekazywana jest w formie pisemnej oraz w formie 
umożliwiającej jej elektroniczne przetwarzanie (np. plik w formacie Excel). 

9. Lista przekazywana jest koasekuratorowi wiodącemu każdego roku obowiązywania Umowy, w okresie od 
dnia 1 stycznia danego roku do końca stycznia tego samego roku.  
W przypadku pozostałych Ubezpieczonych, których okresy ubezpieczenia zaczynają się po dniu 1 stycznia, 
Lista za dany miesiąc przekazywana jest do 14 dnia kolejnego miesiąca. 

10. W terminie przekazania Listy, KIDP przekazuje Ubezpieczycielom zebraną składkę na właściwy rachunek 
bankowy wskazany przez Ubezpieczycieli i przedstawia imienne zestawienie Ubezpieczonych, którzy 
opłacili składkę.  

11. Na żądanie KIDP dla wskazanych imiennie osób, Ubezpieczyciele doręczą do Biura KIDP polisy 
potwierdzające objęcie Ubezpieczonych ochroną ubezpieczeniową w terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania Listy [Polisa]. Dotyczy to tylko tych Ubezpieczonych, którzy opłacili składkę lub jej pierwszą 
ratę i wyraźnie tego zażądali. 

11. Na żądanie koasekuratora wiodącego dla wskazanych imiennie osób, KIDP doręczy  
koasekuratorowi wiodącemu wydrukowane i podpisane przez Ubezpieczonych Wnioski.  

 
§ 6 
1. Uprawnione podmioty, które zatrudniają do 5 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym 

poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych) mają prawo do 
zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych Umową, z zastrzeżeniem, że składka należna za 
to ubezpieczenie jest obliczana zgodnie  
z taryfą, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia kierowane przeciwko Uprawnionemu podmiotowi oraz 
przeciwko członkom jego zarządu oraz pracownikom zatrudnionym  
w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną podobną umowę. W odniesieniu  
do tych osób ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko i wyłącznie czynności objętych ochroną 
ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia Uprawnionego podmiotu  
i wykonywanych na jego rzecz. 

3. Uprawnione podmioty zatrudniające więcej niż 5 doradców podatkowych lub których obrót w roku 
obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku przekroczył 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych)  nie 
mogą skorzystać z warunków Umowy. Te Uprawnione podmioty mają prawo do skorzystania ze zniżki w 
wysokości 10 % w stosunku do taryf stosowanych przez Ubezpieczycieli. 
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Rozdział III  
Przedmiot ubezpieczenia 
 
§ 7 
1.   Umowa określa warunki ubezpieczenia dla: 

a)  Ubezpieczenia Podstawowego – tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe w zakresie określonym Ustawą, z wyłączeniem 
czynności objętych Ubezpieczeniem Uzupełniającym oraz czynności określonych w ust. 2, na 
warunkach określonych w Rozdziale IV Umowy. W ubezpieczeniu podstawowym ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wykonującego doradztwo 
podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, powtórzonych w Rozdziale IV Umowy,  

b)  Ubezpieczenia Dodatkowego – polegającego wyłącznie na podwyższeniu łącznej sumy gwarancyjnej 
dla zakresu czynności zdefiniowanych dla Ubezpieczenia Podstawowego i na warunkach określonych  
w Rozdziale V Umowy, 

c) Ubezpieczenia Nadwyżkowego – polegającego na wyborze dodatkowej sumy gwarancyjnej stanowiącej 
nadwyżkę nad sumę gwarancyjną określoną w Ubezpieczeniu Podstawowym i na warunkach 
określonych w rozdziale VI Umowy. Suma gwarancyjna w Ubezpieczeniu Nadwyżkowym jest 
zastrzeżona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Łączna wysokość świadczeń 
Ubezpieczycieli z tytułu wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych jakie wystąpiły w danym okresie 
ubezpieczenia nie może przekroczyć ustalonej w polisie sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia, 

d) Ubezpieczenia Uzupełniającego – tj. dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradcy 
podatkowego w zakresie czynności określonych w § 21 Rozdziału VII Umowy, na warunkach 
określonych w Rozdziale VII Umowy, 

e) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Karno-Skarbowej – dobrowolne ubezpieczenie ochrony prawnej w 
sprawach karno-skarbowych, którego warunki określone są w Rozdziale VIII Umowy Generalnej. 

2. W żadnym z wymienionych w ust. 1 zakresów czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje czynności wykonywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej 
lub zatrudnienia wykraczających poza zakres czynności określonych w art. 2 Ustawy, o których mowa w 
art. 31 Ustawy. 

3. Objęcie ochroną ubezpieczeniową czynności w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub 
zatrudnienia, o których mowa w art. 31 Ustawy może podlegać indywidualnym uzgodnieniom. 

 
§ 8 

Odmiennie niż stanowi art. 11 ust. 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z 2003 r., 
poz. 1152 z późn. zm.) Ubezpieczyciele rezygnują  
z prawa dochodzenia od Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu 
wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 

 
§ 9 
1. Warunki Ubezpieczenia Podstawowego określone są Umową oraz rozporządzeniem Ministra Finansów 

wydanym na podstawie art. 46 Ustawy [Rozporządzenie]. W razie sprzeczności warunków określonych 
Umową i Rozporządzeniem co do terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy 
gwarancyjnej lub w sytuacji gdy zakres Ubezpieczenia Podstawowego byłby węższy od zakresu 
określonego Rozporządzeniem, celem wyeliminowania sprzeczności stosuje się Rozporządzenie. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
a) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez Ubezpieczonego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, 
osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą 
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu; 

b) wyrządzonych przez Ubezpieczonego po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub  
po wykreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, 
chyba że szkoda jest następstwem wykonywania doradztwa podatkowego przed skreśleniem lub 
wykreśleniem; 

c) polegających na zapłacie kar umownych; 
d) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek,  

a także aktów terroru. 
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Rozdział IV  
Ubezpieczenie Podstawowe 
§ 10 
1. Zakres Ubezpieczenia Podstawowego obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wykonującego 

doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w 
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy. 

2. Zakres Ubezpieczenia Podstawowego obejmuje również czynności usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Strony zgodnie potwierdzają, że czynności doradztwa podatkowego,  
o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, polegające na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, 
płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, w świetle legalnej 
definicji księgi podatkowej zawartej w art. 3 ust. 4 ustawy Ordynacja podatkowa, obejmują także czynności 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

3. Strony zgodnie potwierdzają, że do czynności objętych ochroną ubezpieczeniową w  ramach Ubezpieczenia 
Podstawowego zalicza się także świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych 
niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności: 

a) świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z ubezpieczeniami 
społecznymi i zdrowotnymi, 

b) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także 
rozliczanie wykorzystania tych środków, 

o ile świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań 
publicznoprawnych jest związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego, w imieniu i na rzecz podatników, 
płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych. Świadczenie usług 
doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych 
objęte jest ochroną ubezpieczeniową zarówno w przypadku, gdy wchodzi w zakres przedmiotowy umowy o 
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, jak i w 
przypadku, gdy stanowi przedmiot odrębnej umowy, zawartej przez Ubezpieczonego z tym samym 
podmiotem obok umowy o świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy. 

4. Zakres Ubezpieczenia Podstawowego obejmuje także czynności Ubezpieczonego jako pełnomocnika 
działającego w imieniu podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 a) Ustawy, 
w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji 
administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. 

5.  Suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Podstawowego w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 
równowartość 10 000 EURO (dziesięć tysięcy euro) ustalaną na zasadach określonych Rozporządzeniem, 
nie mniej jednak niż 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

 
§ 11  
1. Składka ubezpieczeniowa dla Ubezpieczenia Podstawowego wynosi  520 PLN (pięćset dwadzieścia 

złotych) rocznie i płatna jest w dwóch równych ratach półrocznych.  
2. Do ustalenia ostatecznej wysokości składki stosuje się zniżki i zwyżki zgodnie z zasadami określonymi w § 

45 Umowy. 
 
 
Rozdział V.  
Ubezpieczenie Dodatkowe 
 
§ 12 
1. Zakres Ubezpieczenia Dodatkowego obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wykonującego 

doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w 
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, 

2. Zakres Ubezpieczenia Dodatkowego obejmuje również czynności usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Strony zgodnie potwierdzają, że czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 
2 ust. 1 Ustawy, polegające na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg 
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, w świetle legalnej definicji księgi podatkowej 
zawartej w art. 3 ust. 4 ustawy Ordynacja podatkowa, obejmują także czynności usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 

3. Strony zgodnie potwierdzają, że do czynności objętych ochroną ubezpieczeniową w  ramach Ubezpieczenia 
Dodatkowego zalicza się także świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych 
niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych,  w szczególności: 
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a) świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych  
z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, 

b) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także 
rozliczanie wykorzystania tych środków 

o ile świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań 
publicznoprawnych jest związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego, w imieniu i na rzecz podatników, 
płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych. Świadczenie usług 
doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych 
objęte jest ochroną ubezpieczeniową zarówno w przypadku, gdy wchodzi w zakres przedmiotowy umowy o 
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, jak i w 
przypadku, gdy stanowi przedmiot odrębnej umowy, zawartej przez Ubezpieczonego z tym samym 
podmiotem obok umowy o świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy. 

4. Zakres Ubezpieczenia Dodatkowego obejmuje także czynności Ubezpieczonego jako pełnomocnika 
działającego w imieniu podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 a) Ustawy, 
w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji 
administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. 

5.   Łączna suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Podstawowego i Ubezpieczenia Dodatkowego w odniesieniu 
do jednego zdarzenia wynosi: 
- 100.000 PLN (sto tysięcy złotych), lub  
- 125.000 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), lub  
- 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), lub 
- 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych). 

 
§ 13  

Ubezpieczony określa we Wniosku łączną sumę gwarancyjną dla Ubezpieczenia Podstawowego i 
Ubezpieczenia Dodatkowego. 

 
§ 14 
1. Składka ubezpieczeniowa dla Ubezpieczenia Dodatkowego wynosi odpowiednio: 

- dla sumy gwarancyjnej  100.000 PLN (sto tysięcy złotych) – 1.140 PLN (tysiąc sto czterdzieści złotych) 
- dla sumy gwarancyjnej 125.000 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – 1.390 PLN (tysiąc trzysta 

dziewięćdziesiąt złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej  150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – 1.690 PLN (tysiąc sześćset 

dziewięćdziesiąt złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) – 2.290 PLN (dwa tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt złotych) 
i płatna jest w dwóch równych ratach półrocznych.  

2. Do ustalenia ostatecznej wysokości składki stosuje się zniżki i zwyżki zgodnie z zasadami określonymi w § 
45. 

3. Wskazana w ust. 1 składka zawiera składkę za Ubezpieczenie Podstawowe. 
 
§ 15  

Do Ubezpieczenia Dodatkowego, z wyjątkiem postanowienia o wysokości sumy gwarancyjnej, stosuje się 
warunki Ubezpieczenia Podstawowego określone w Rozporządzeniu i Umowie. 

 
Rozdział VI  
Ubezpieczenie Nadwyżkowe 
 
§ 16 
1. Zakres Ubezpieczenia Nadwyżkowego obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wykonującego 

doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w 
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, 

2. Zakres Ubezpieczenia Nadwyżkowego obejmuje również czynności usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Strony zgodnie potwierdzają, że czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 
2 ust. 1 Ustawy, polegające na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg 
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, w świetle legalnej definicji księgi podatkowej 
zawartej w art. 3 ust. 4 ustawy Ordynacja podatkowa, obejmują także czynności usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. 



 7 

3. Strony zgodnie potwierdzają, że do czynności objętych ochroną ubezpieczeniową w  ramach Ubezpieczenia 
Nadwyżkowego zalicza się także świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych 
niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych,  w szczególności: 

a) świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z 
ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, 

b) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także 
rozliczanie wykorzystania tych środków 

o ile świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań 
publicznoprawnych jest związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego, w imieniu i na rzecz podatników, 
płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych. Świadczenie usług 
doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych 
objęte jest ochroną ubezpieczeniową zarówno w przypadku, gdy wchodzi w zakres przedmiotowy umowy o 
wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy, jak i w 
przypadku, gdy stanowi przedmiot odrębnej umowy, zawartej przez Ubezpieczonego z tym samym 
podmiotem obok umowy o świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy. 

4. Zakres Ubezpieczenia Nadwyżkowego obejmuje także czynności Ubezpieczonego jako pełnomocnika 
działającego w imieniu podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 a) Ustawy, 
w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji 
administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. 

5. Łączna suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Podstawowego i Ubezpieczenia Nadwyżkowego wynosi: 
- 100.000 PLN (sto tysięcy złotych), albo 
- 125.000 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), albo  
- 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), albo 
- 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych), albo 
- 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych), albo 
- 400.000 PLN (czterysta tysięcy złotych), albo 
- 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych). 

 
6. Suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Nadwyżkowego stanowiąca nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną dla 

Ubezpieczenia Podstawowego jest zastrzeżona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Suma gwarancyjna w Ubezpieczeniu Podstawowym pozostaje zastrzeżona zgodnie z Rozporządzeniem, o 
którym mowa w § 9. 

 
§ 17 

Ubezpieczony określa we Wniosku łączną sumę gwarancyjną dla Ubezpieczenia Podstawowego i 
Ubezpieczenia Nadwyżkowego. 

 
§ 18 
1. Składka ubezpieczeniowa dla Ubezpieczenia Nadwyżkowego wynosi odpowiednio: 

- dla sumy gwarancyjnej  100.000 PLN (sto tysięcy złotych) – 900 PLN (dziewięćset złotych),  
- dla sumy gwarancyjnej 125.000 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – 1.010 PLN (tysiąc 

dziesięć złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej  150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – 1.125 PLN (tysiąc sto 

dwadzieścia pięć złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) – 1.350 PLN (tysiąc trzysta 

pięćdziesiąt złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) – 1.690 PLN (tysiąc sześćset 

dziewięćdziesiąt złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 400.000 PLN (czterysta tysięcy złotych) – 2.025 PLN (dwa tysiące dwadzieścia 

pięć złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) – 2.290 PLN (dwa tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt złotych) 
i płatna jest jednorazowo lub w dwóch równych ratach półrocznych.  
 

2. Do ustalenia ostatecznej wysokości składki stosuje się zniżki i zwyżki zgodnie z zasadami określonymi w § 
45. 

3. Wskazana w ust. 1 składka zawiera składkę za Ubezpieczenie Podstawowe. 
 



 8 

§ 19 

Do Ubezpieczenia Nadwyżkowego, z wyjątkiem postanowień o sumie gwarancyjnej, stosuje się warunki 
Ubezpieczenia Podstawowego określone w Rozporządzeniu i Umowie. 

 
§ 20  

Jeżeli zawarto Ubezpieczenie Nadwyżkowe nie jest możliwe korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej w 
tym samym okresie ubezpieczenia na podstawie Ubezpieczenia Dodatkowego 

 
Rozdział VII  
Ubezpieczenie Uzupełniające 
 
§ 21 
1. Zakres Ubezpieczenia Uzupełniającego obejmuje: 

a) świadczenie usług doradztwa w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, o ile 
Ubezpieczony nie wykonuje tych usług w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych 
ewidencji do celów podatkowych, 

b)  prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, o ile 
Ubezpieczony nie wykonuje takich rozliczeń w związku  
z  prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, 

c) czynności doradcy podatkowego jako przedstawiciela bezpośredniego przed organami celnymi w 
zakresie innych niż podatek od towarów i usług oraz akcyza, zobowiązań publicznoprawnych 
pozostających we właściwości tych organów, 

d) działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową i wydawniczą w zakresie doradztwa podatkowego i 
rachunkowości,  

e) świadczenie usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada stosowne uprawnienia lub 
kwalifikacje określonych w odrębnych przepisach,  

f) doradztwo wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania projektów (inwestycji, szkoleń i doradztwa) współfinansowanych z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz bieżąca realizacja (rozliczenia i 
monitoring), a także końcowe rozliczenie wymienionych projektów. 

g) doradztwo kadrowe i administrowanie płacami, w tym także świadczenie usług związanych z 
uzyskiwaniem pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. 

2. Świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań 
publicznoprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) obejmuje w szczególności: 
a) świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi i zdrowotnymi, 
b) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także 

rozliczanie wykorzystania tych środków. 
3. Zakres Ubezpieczenia Uzupełniającego nie obejmuje czynności określonych w § 7 ust. 2 Umowy. 
4. Odrębna od zastrzeżonej dla Ubezpieczenia Podstawowego i Dodatkowego suma gwarancyjna dla 

Ubezpieczenia Uzupełniającego na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia może wynosić: 
- 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 
- 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) lub 
- 125.000 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) lub 
- 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 
- 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych). 

 
§ 22  

Ubezpieczony określa we Wniosku wysokość odrębnej sumy gwarancyjnej dla Ubezpieczenia 
Uzupełniającego. 

 
§ 23 
1. Odrębna składka ubezpieczeniowa dla Ubezpieczenia Uzupełniającego wynosi odpowiednio: 

- dla sumy gwarancyjnej 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych)  – 120 PLN (sto dwadzieścia złotych) 
- dla sumy gwarancyjnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) – 240 PLN (dwieście czterdzieści złotych) 
- dla sumy gwarancyjnej 125.000 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – 290 PLN (dwieście 

dziewięćdziesiąt złotych) 
- dla sumy gwarancyjnej 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – 350 PLN (trzysta pięćdziesiąt 

złotych), 



 9 

- dla sumy gwarancyjnej  200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) – 470 PLN (czterysta siedemdziesiąt 
złotych) 

i płatna jest w dwóch równych ratach półrocznych.  
2. Do ustalenia ostatecznej wysokości składki stosuje się zniżki i zwyżki zgodnie z zasadami określonymi w § 

45. 
 
§ 24  

Do Ubezpieczenia Uzupełniającego stosuje się warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe określone Rozporządzeniem,  
z zastrzeżeniem następujących postanowień szczególnych: 

1. Zgodnie z § 21 suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia jest zastrzeżona na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Łączna wysokość świadczeń odszkodowawczych 
obejmujących wypłacone odszkodowania i koszty pomocy prawnej udzielanej Ubezpieczonemu z tytułu 
jednego i wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych nie może przekroczyć ustalonej w umowie ubezpieczenia 
sumy gwarancyjnej dla Ubezpieczenia Uzupełniającego. 

2. Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności do wysokości franszyzy redukcyjnej  
w wysokości 1.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych). Franszyza redukcyjna pomniejsza kwotę roszczenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową i nie powoduje zmniejszenia sumy gwarancyjnej. Franszyzę redukcyjną 
stosuje się do każdego pojedynczego zdarzenia ubezpieczeniowego. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń: 
a) dochodzonych według obcego prawa lub przed obcym sądem (prawo i jurysdykcja), 
b) z tytułu umów lub szczególnych przyrzeczeń przekraczających zakres ustawowej odpowiedzialności  

cywilnej, 
c) roszczeń z tytułu przekroczenia kosztorysów i zadłużenia, odpłatnego i nieodpłatnego pośrednictwa 

oraz proponowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących gruntów i innych transakcji 
gospodarczych, 

d) z tytułu szkód wynikających z niedoboru (braku) w kasie, z uchybienia w związku  
z dokonywaniem jakiejkolwiek płatności, sprzeniewierzenia dokonanego przez Ubezpieczonego, lub 
osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

e) wniesionych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności członka zarządu, rady 
nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego, stowarzyszeń lub innych organizacji 
oraz likwidatora i syndyka, 

f) z tytułu dokonywania jakichkolwiek czynności bankowych (m.in. obrotu czekowego, wekslowego, 
dewizowego, na rachunku bieżącym i akredytyw), 

g) z tytułu szkód wynikających ze strat poniesionych w związku z pożyczką lub kredytem przez podmiot 
prawa, u którego Ubezpieczony jest zatrudniony, albo jest prezesem, członkiem zarządu lub rady 
nadzorczej, 

h) z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub powstałych wskutek świadomego naruszenia obowiązków 
wynikającego z przepisu prawa albo polecenia zleceniodawcy, z tym  
że pokryte będą szkody wyrządzone nawet rażącym niedbalstwem, 

i) z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności innych niż opisane w umowie 
ubezpieczenia, w tym w szczególnych warunkach ubezpieczenia. 

 
Rozdział VIII 

Ubezpieczenie odpowiedzialności karno-skarbowej 

 
§ 25 
Ubezpieczony 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej może zawrzeć wyłącznie doradca podatkowy, który zawiera obowiązkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach Umowy. 

 
§ 26 
 Zakres ubezpieczenia 
 Ubezpieczyciele zwrócą Ubezpieczonemu: 

a) Wynagrodzenie Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego, 
b) Koszty Ekspertyz, 
c) koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym 

oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego, 
d) grzywny wymierzone w stawkach dziennych lub określone kwotowo oraz nawiązki nałożone na 

Ubezpieczonego, 



 10 

jeżeli powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego objętego Ubezpieczeniem Ochrony 
Prawnej. 
 

§ 27 
Wypadek Ubezpieczeniowy 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty powstałe w wyniku postępowania 

a) karno-skarbowego, lub 
b) karnego w sprawie o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wszczętego w okresie 

ubezpieczenia (Wypadek Ubezpieczeniowy). 
2 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione wyżej koszty tylko wtedy, gdy postępowanie dotyczy 

czynu zabronionego mającego związek z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego w rozumieniu 
Umowy, który według zarzutu miał zostać popełniony w trakcie bieżącego okresu ubezpieczenia bądź 
wcześniej pod warunkiem, że był wtedy objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
zawartym w ramach Umowy. 

3 Jeżeli Ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia odpowiedzialności karno-skarbowej po raz pierwszy, 
bądź też po przerwie w korzystaniu ze wspomnianego ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
kosztów postępowań wszczętych w ciągu pierwszego miesiąca okresu ubezpieczenia (karencja). 

4 Jeżeli Ubezpieczony w trakcie trwania okresu Ubezpieczenia Ochrony Prawnej: 
a) został skreślony z listy doradców podatkowych na swój wniosek w związku z zakończeniem 

wykonywania zawodu doradcy podatkowego, lub 
b) złożył wniosek o zawieszenie wykonywania zawodu, 

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również postępowania wszczęte w ciągu 5 lat od zakończenia tego 
okresu ubezpieczenia. 

 
§ 28 
Definicje 
 Przez użyte w niniejszym Rozdziale określenia rozumie się: 

a) Prawnik - adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny posiadający uprawnienia do świadczenia 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej zgodnie z polskim prawem, 

b) Wynagrodzenie Prawnika: 
- wynagrodzenie Prawnika według zawartej z nim umowy, ale nie więcej niż w wysokości 

czterokrotności kwoty minimalnej ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb 
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu lub Rozporządzeniem 
Ministra Finansów w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z 
urzędu, oraz 

-  wynagrodzenie Prawnika za inne nie ujęte w wyżej wymienionych Rozporządzeniach 
niezbędne i uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Ubezpieczycieli czynności pomocy 
prawnej do wysokości średnich stawek stosowanych w chwili ich zlecenia Prawnikowi w jego 
okręgowej radzie adwokackiej lub okręgowej izbie radców prawnych. 

c) Koszty Ekspertyz - koszty niezbędnych opinii ekspertów sporządzonych na zlecenie 
Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczyciele uprzednio zgodzili się na piśmie na ich pokrycie. 

§ 29 
Wyłączenia 
 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

a)  kosztów, do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany na podstawie obowiązujących 
przepisów prawnych. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy kosztów Wynagrodzenia Prawnika oraz 
Ekspertyz, 

b) kosztów, do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony, 
c) kosztów powstałych wskutek zlecenia pomocy prawnej przez Ubezpieczonego bez uprzedniej 

pisemnej zgody Ubezpieczycieli, a która nie była konieczna do obrony Ubezpieczonego bądź też 
dotyczyła środków dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postępowania, 

d) kosztów wynikłych ze świadomego udzielenia przez Ubezpieczonego nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji albo ze świadomego dostarczenia sfałszowanych dokumentów, 

e) kosztów wynikłych ze świadomego zatajenia przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów 
mogących mieć wpływ na przebieg postępowania lub sposób świadczenia pomocy prawnej z nim 
związanej. 
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§ 30 
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów sądowych i grzywien nałożonych na skutek złożenia 

wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. 
2. Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczycielom otrzymane wcześniej świadczenia w ciągu 7-miu 

od dnia złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. 
 
§ 31 
Czyny zabronione z winy umyślnej 

Jeżeli Ubezpieczonemu zarzuca się czyn, który jest karalny tylko w przypadku popełnienia z winy umyślnej, 
ochrona ubezpieczeniowa istnieje w ciągu całego postępowania od chwili jego wszczęcia. Jednakże w 
przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, że czyn popełniono z winy umyślnej, odpowiedzialność 
Ubezpieczycieli z tytułu tego Wypadku Ubezpieczeniowego ustaje, a Ubezpieczony jest zobowiązany 
zwrócić w ciągu 14-u dni od dnia uprawomocnienia się wymienionego wyroku Ubezpieczycielom 
świadczenia, które wcześniej otrzymał. 

 
§ 32 
Obowiązek zachowania tajemnicy 

Ubezpieczony jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakt zawarcia Ubezpieczenia Ochrony Prawnej. 
Obowiązek ten nie dotyczy informacji udzielanej organom samorządu zawodowego doradców podatkowych 
oraz sytuacji, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ubezpieczony jest obowiązany do 
udzielenia informacji na ten temat. 

 
§ 33 
Obowiązki Ubezpieczonego w przypadku wszczęcia postępowania 
. Ubezpieczony zobowiązany jest: 

a)  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7-miu dni od dowiedzenia się o wszczęciu 
postępowania objętego ubezpieczeniem, zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczycieli. Zawiadomienie 
powinno zawierać w szczególności informację: 

  -  o treści zarzutu, 
- w podstawowym zakresie o okolicznościach popełnienia zarzucanego czynu 
 zabronionego, 

  - o podjętych do tej pory czynnościach w ramach wszczętego postępowania. 
b) dokonać samodzielnie wyboru Prawnika i poinformować ich o tym, bądź zwrócić się o to do 

Ubezpieczycieli, 
c) udzielić stosownego pełnomocnictwa Prawnikowi oraz wyczerpująco i zgodnie z prawdą 

poinformować go o okolicznościach sprawy, wskazać dowody i dostarczyć odpowiednie dokumenty, 
d) uzyskać pisemną zgodę Ubezpieczycieli na pokrycie ewentualnego Wynagrodzenia Prawnika za 

pomoc prawną, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt b) oraz ewentualnych Kosztów Ekspertyz, 
e) na żądanie Ubezpieczycieli poinformować ich o stanie sprawy oraz w razie konieczności 

przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego, 
f)  przedłożyć Ubezpieczycielom bez zbędnej zwłoki otrzymane od Prawników, ekspertów oraz sądów 

rachunki, pokwitowania i inne dokumenty stwierdzające poniesione koszty. 
 
§ 34 
Naruszenie obowiązków przez Ubezpieczonego 

Jeżeli na skutek naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
wymienionych wyżej obowiązków nastąpiło zwiększenie kosztów lub Ubezpieczyciele zostali pozbawieni 
możliwości ustalenia okoliczności i skutków Wypadku Ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciele mogą 
odpowiednio zmniejszyć świadczenie. 

 
§ 35 
Wybór Prawnika 
1. Ubezpieczony ma prawo wybrać Prawnika samodzielnie lub zwrócić się o to do Ubezpieczycieli. 
2. Po zawarciu umowy z Prawnikiem wybranym zgodnie z powyższym postanowieniem, zmiana 

Prawnika może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele wyrażą zgodę na 
zmianę Prawnika, jeżeli jest to konieczne ze względu na okoliczności, np. brak możliwości świadczenia 
pomocy prawnej spowodowany chorobą Prawnika. 
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§ 36 
Odpowiedzialność za świadczenie pomocy prawnej 
1. Ubezpieczyciele nie mają obowiązku podejmowania z własnej inicjatywy jakichkolwiek działań 

zmierzających do obrony interesu prawnego Ubezpieczonego. 
2. Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za sposób świadczenia pomocy prawnej, ani za wynik 

postępowania sądowego, w tym w szczególności za następstwa uchybienia terminom procesowym oraz w 
podjęciu obrony interesów prawnych Ubezpieczonego. 

 
§ 37 
Suma ubezpieczenia 

Świadczenia Ubezpieczycieli z tytułu wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych zaistniałych w ciągu tego 
samego okresu ubezpieczenia są ograniczone do wysokości sumy ubezpieczenia w kwocie 200.000 PLN 
(dwieście tysięcy złotych). 

 
§ 38 
Franszyza integralna 

Obowiązek świadczenia Ubezpieczycieli powstaje, gdy koszty objęte ubezpieczeniem przekroczą kwotę 200 
PLN (dwieście złotych) - franszyza integralna. Jeżeli łączna wartość kosztów przekroczy franszyzę 
integralną, wypłata odszkodowania następuje tak, jakby nie uzgodniono franszyzy. 

 
§ 39 
Składka 
1. Składka za roczny okres ubezpieczenia wynosi 500 PLN (pięćset złotych). 
2 Składka z tytułu Ubezpieczenia Ochrony Prawnej nie podlega zniżkom udzielanym na podstawie Umowy. 
3 Składka ulega zwiększeniu w przypadku, gdy w poprzednich okresach ubezpieczenia zaistniały szkody 

objęte Ubezpieczeniem Ochrony Prawnej. W takim przypadku stosuje się zwyżki według zasad ustalonych 
w Umowie. 

4 Składka jest płatna w sposób i terminach przewidzianych dla składki z tytułu Ubezpieczenia Podstawowego, 
Dodatkowego, Nadwyżkowego i Uzupełniającego. 

 
§ 40 
Odesłanie do Umowy 

W pozostałym zakresie warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej określa Umowa. 
 
Rozdział IX  
Likwidacja szkód 
 
§ 41   
1.  Likwidacją szkód z tytułu umów Ubezpieczenia zajmuje się HDI Asekuracja Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A., Al. Jerozolimskie 133 A, 02- 304 Warszawa, zapewniając scentralizowany 
model likwidacji oraz szczegółowe informowanie Krajowej Izby Doradców Podatkowych  
o prowadzonych postępowaniach likwidacyjnych. 

2.  Wszelka korespondencja, dotycząca zgłoszenia szkód powinna być prowadzona na adres: 
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Departament Korporacyjnych Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej 
Al. Jerozolimskie 133 A; 02-304 Warszawa 
tel. 0-22 449-80-00; 0-22 449-90-00 
fax. 0-22 449-80-01 
sekretariat@hdi-gerling.pl  

 
§ 42   
1. O każdym zdarzeniu ubezpieczeniowym Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić  

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
powzięcia o nim wiadomości. 

2.  Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego, jest on zobowiązany 
poinformować o tym HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w ciągu 7 dni od momentu 
zgłoszenia roszczenia. 

3.  W przypadku, gdy Ubezpieczony powziął informację o wszczęciu wobec niego postępowania 
przygotowawczego bądź wystąpienia na drogę sądową, obowiązany jest o tym fakcie poinformować HDI 
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Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od powzięcia 
informacji, nawet w przypadku gdy sam zgłosił już zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego. 

4.  Zgłoszenia szkody należy dokonać w formie pisemnej (osobiście za pokwitowaniem lub listem poleconym 
na adres wskazany w § 41 ust. 2) lub w formie elektronicznej (na adres mailowy wskazany w § 41 ust. 2), 
przy czym wymaga ona stosownego potwierdzenia ze strony HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. Na żądanie HDI Asekuracja TU S.A. Ubezpieczony zgłaszający szkodę w formie elektronicznej, 
zobowiązany jest do zgłoszenia szkody również w formie pisemnej.  

5.  Dokonując zgłoszenia szkody Ubezpieczony zobowiązany jest do podania następujących danych : 
a) numer PESEL, 
b) adres zameldowania. 

5.  Ubezpieczony powinien ponadto wskazać poszkodowanemu lub osobie uprawnionej do odszkodowania – 
zgłaszającemu roszczenie Ubezpieczycieli, wraz z numerem polisy i adresem wskazanym § 41 ust. 2. 

6.  Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz 
niedopuszczenia do jej zwiększenia, zobowiązany jest on również umożliwić Ubezpieczycielom dokonanie 
czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia. 

7.  Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczony jest 
zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Policję i prokuraturę. 

 
§ 43   
1.  HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. po otrzymaniu zgłoszenia szkody dokona stosownego 

potwierdzenia faktu przyjęcia zgłoszenia szkody, informując o nadanym numerze sprawy, osobie 
odpowiedzialnej za likwidację szkody (wraz z numerem tel.)  
oraz o dokumentach i oświadczeniach, które Ubezpieczony powinien dostarczyć Ubezpieczycielom. 
Bieżąca korespondencja może być prowadzona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, z 
uwzględnieniem danych adresowych wskazanych przez Ubezpieczonego w ostatnim złożonym Wniosku. 

2.  Po otrzymaniu zgłoszenia szkody HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. podejmie czynności 
zmierzające do ustalenia stanu faktycznego oraz rozmiarów szkody, zasadności roszczeń i wysokości 
odszkodowania. 

3.  W trakcie postępowania likwidacyjnego HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w miarę 
uzasadnionych potrzeb korzystać będzie z usług biegłych rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa 
podatkowego, z listy rzeczoznawców rekomendowanych przez KIDP. 

4.  Ubezpieczyciele dążyć będą do ugodowego załatwienia sporu unikając, jeżeli to możliwe, procesów 
sądowych. 

5. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pełnomocnictw osobie wskazanej przez HDI Asekuracja 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym 
pełnomocnictwa procesowego, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową. 
Koszty ustanowienia i działania wskazanego przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
pełnomocnika ponoszą Ubezpieczyciele. Powyższe nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku zgłaszania we 
właściwym terminie sprzeciwu lub podjęcia niezbędnych środków zaskarżenia, reagując na monity lub 
zarządzenia organów administracyjnych. 

 Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  orzeczenie sądu 
w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego. 

6.  W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania działań zmierzających do 
uznania i zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z osobą poszkodowaną ani zrzeczenia się zarzutu 
przedawnienia, chyba że HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyrazi na to zgodę. 

7.   Jeżeli z tytułu zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego istnieją przesłanki do uwolnienia się 
Ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w części lub w całości, to powyższe dotyczy również HDI 
Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. 

8.  Odszkodowanie wypłacane jest przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  na podstawie uznania 
roszczenia, ugody z poszkodowanym lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 

9.  HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia 
złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 

10. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w pkt 9, okoliczności niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Ubezpieczycieli albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie 
wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych 
okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o 
szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczycieli albo wysokości odszkodowania zależy od 
toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w pkt. 9, HDI Asekuracja 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawiadomi uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego 
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roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska 
względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacą bezsporną część odszkodowania. 

11. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym 
roszczeniu, HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  poinformuje o tym na piśmie osobę 
występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w pkt. 9 albo 10, wskazując na okoliczności oraz 
podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na 
przyczyny, dla których odmówili wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę 
zgłaszającą roszczenie. Pismo HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  powinno zawierać również 
pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

12. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub 
uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczycieli 
i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez HDI Asekuracja 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia 
przez Ubezpieczycieli kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych 
czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. 

13.  Bez pisemnej zgody HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  nie można dokonywać 
 cesji roszczeń z tytułu ubezpieczenia przed ich ostatecznym ustaleniem. 

14.  Roszczenia regresowe wobec osób trzecich 
a)  Z dniem wypłaty odszkodowania na Ubezpieczycieli przechodzi roszczenie przeciwko 

  osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego 
  odszkodowania. Ubezpieczony jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy 
  niezbędnej Ubezpieczycielom do dochodzenia roszczeń regresowych. 

b)  Przejście roszczeń nie następuje jeżeli stałoby się to ze szkodą dla Ubezpieczonego. 
c)  Przejście roszczeń na Ubezpieczycieli nie następuje, jeżeli sprawcą szkody jest pracownik 

Ubezpieczonego albo osoba pozostająca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 

 
Rozdział X 
Postanowienia dodatkowe 
 
§ 44 
1. W przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego składkę wylicza się pro rata, z zastrzeżeniem ust. 2, przy 

czym każdy rozpoczęty miesiąc ubezpieczenia uważa się za pełny. 
2. W przypadku podwyższenia sumy gwarancyjnej przez Ubezpieczonego w czasie trwania umowy 

ubezpieczenia stosuje się następujący sposób obliczania składki uzupełniającej: 
a) Składka uzupełniająca stanowi różnicę składki naliczonej przy podwyższonej sumie gwarancyjnej i 

składki opłaconej przez Ubezpieczonego przy dotychczasowej sumie gwarancyjnej 
b) Jeżeli okres ubezpieczenia dotyczący podwyższonej sumy gwarancyjnej jest krótszy niż 

dotychczasowy okres ubezpieczenia stosuje się następujący sposób wyliczenia składki 
uzupełniającej wg poniższej tabeli frakcyjnej: 

 
 

Okres ubezpieczenia  % składki rocznej, wynikającej z różnicy pomiędzy 
składką za podwyższenie sumy gwarancyjnej, a 
składką dotychczas opłaconą 

Do 1 miesiąca 30 
Do 3 miesięcy 50 
Do 6 miesięcy 75 
Powyżej 6 miesięcy 90 
 
 

 
§ 45 
1. Z tytułu bezszkodowego Wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego przysługują Ubezpieczonemu 

zniżki. Powyższe postanowienie znajduje odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do Uprawnionych 
Podmiotów, o których mowa w § 6 p. 1 Umowy 

2. Zniżki liczone są od sumy należnej składki określonej na podstawie Wniosku Ubezpieczonego. 
3. Za każdy rok bezszkodowego Wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego Ubezpieczonemu 

przysługuje 5 % zniżki. Łączna suma zniżek nie może przekroczyć 15%. 
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4. Do okresu bezszkodowego Wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego wliczane są lata 
bezszkodowego Wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego sprzed daty Umowy objęte 
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. 

5. W przypadku wystąpienia szkód z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
rozumianych jako wypłacone odszkodowania a także roszczenia co do których nie zakończyła się jeszcze 
procedura likwidacji szkody, w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia,  

a) przy jednej szkodzie – nie przysługuje zniżka za bezszkodowość, 
b) przy dwóch szkodach  - nie przysługuje zniżka za bezszkodowość i ponadto składka zostaje 

podwyższona o 30 %, 
c) przy trzech szkodach  - nie przysługuje zniżka za bezszkodowość i ponadto składka zostaje 

podwyższona o 50 %. 
W przypadku większej liczby szkód składka będzie ustalana indywidualnie. 
6. Za każdy rok pozostawania w ubezpieczeniu zawartym na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczonemu 

przysługuje zniżka w wysokości 1 % liczona w sposób określony w § 45 p. 2 powyżej. Łączna suma zniżek 
udzielonych na podstawie niniejszego § 45 p. 6 nie może przekroczyć 5 %. Zniżka przysługuje za każdy 
rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w ubezpieczeniu w ramach Umowy. Zniżki z tytułu 
określonego w § 45 p. 3 i 6 sumują się, jednakże łączna suma zniżek udzielonych na podstawie § 45 p. 3 i 6 
nie może przekroczyć 20 %. 

 
§ 46 

KIDP zastrzega sobie prawo publikacji Umowy w Biuletynie KIDP, a także na stronach internetowych 
KIDP. 

 
§ 47 
1. Ubezpieczonemu przysługują dodatkowe zniżki w innych produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez 

Ubezpieczycieli. 
2.  Zasady przyznawania i wysokość zniżek o których mowa  w ust. 1 określa załącznik nr 2 do Umowy. 
 
 
 
 
Rozdział XI. 
Postanowienia końcowe 
 
§ 48 

Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego działającego 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego Sądu. Niniejsze 
postanowienie nie znajduje zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych przez doradców 
podatkowych z Ubezpieczycielami. 

 
§ 49 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w związku z Wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego w okresie obowiązywania Umowy, Strony 
wyrażają zgodę na kontynuację Umowy o ile porozumieją się w ciągu 60 dni od opublikowania tych zmian 
[Termin dostosowania] co do dostosowania treści Umowy. W braku porozumienia Umowa ulega 
rozwiązaniu z upływem Terminu dostosowania. 

3. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od dnia doręczenia drugiej 
Stronie wypowiedzenia pod adresem wskazanym jako adres dla doręczeń. 

 
§ 50 
 
1.  Adresy dla doręczeń: 

KIDP: 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310,02-362 Warszawa 
Ubezpieczyciele: 
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Al. Jerozolimskie 133 A,  02-304 Warszawa, TUiR 
Warta S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 
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2.  Oświadczenia dotyczące wypowiedzenia lub zmiany Umowy wobec Ubezpieczycieli należy składać w 
jednakowym brzmieniu wobec każdego z nich, na każdy z podanych adresów.  

 
3. Oświadczenia związane z zawieraniem umów ubezpieczenia przez Ubezpieczonych i Uprawnione podmioty 

korzystające z warunków Umowy, jak też oświadczenia KIDP związane z umowami ubezpieczenia mogą 
być składane wobec Ubezpieczyciela będącego liderem koasekuracji. W terminie 3 dni od daty zawarcia 
Umowy Ubezpieczyciele poinformują, który z nich jest liderem koasekuracji. 

 
§ 51 
1. Skargi lub zażalenia związane z realizacją przez Ubezpieczycieli umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub 

uprawniony z umowy ubezpieczenia może zgłaszać do Dyrektora Departamentu Korporacyjnych 
Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej HDI Asekuracja TU S.A.  

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o 
właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, lub 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 

 
 
§ 52 

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo 
odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie 
zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał 
ochrony ubezpieczeniowej. 

 
§ 53 

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a także 
przepisy z zakresu ubezpieczeń i wykonywania zawodu doradcy podatkowego. 

 
§ 54 
 Umowa obowiązuje od dnia podpisania i ma zastosowanie do umów ubezpieczeniowych, których początek 

ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2013 r. 
 
§ 55 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach po jednym dla KIDP, HDI Asekuracja TU S.A. i TUiR WARTA 
S.A  

 
 
 
 
 
 
 
(Na oryginałach właściwe podpisy) 
 
 
______________                                 _________________              _____________________ 
KIDP                                                      TUiR WARTA S.A.               HDI Asekuracja TU S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

TARYFA DLA UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW 
 
Zgodnie z § 6 p. 1 Umowy Generalnej Uprawnione podmioty zatrudniające do 5 doradców podatkowych, 
których obrót w ubiegłym roku obrotowym nie przekroczył 2 000 000 PLN mają prawo do zawarcia umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych Umową Generalną. 
Składka jest wyliczana od każdej osoby zasiadającej w zarządzie Uprawnionego podmiotu oraz zatrudnionej w 
oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną podobną umowę przez Uprawniony podmiot. 
Należna składka za to ubezpieczenie jest wyliczana według poniższej taryfy: 
 
Ubezpieczenie Podstawowe i Dodatkowe 
 
Składka bazowa dla wyliczenia składki należnej za ubezpieczenie uprawnionego podmiotu wynosi odpowiednio:  
- dla sumy gwarancyjnej 10 000 EURO (dziesięć tysięcy euro), nie mniej niż 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy 

złotych) - 600 PLN (sześćset złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) - 1 200 PLN (tysiąc dwieście złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 125 000 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - 1 450 PLN (tysiąc czterysta 

pięćdziesiąt złotych) 
- dla sumy gwarancyjnej 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) - 1 750 PLN (tysiąc 
   siedemset pięćdziesiąt złotych) 
- dla sumy gwarancyjnej 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) - 2 350 PLN (dwa tysiące trzysta 
   pięćdziesiąt złotych). 
 
Ubezpieczenie Uzupełniające 
 
Składka bazowa dla wyliczenia składki należnej za ubezpieczenie uprawnionego podmiotu wynosi odpowiednio:  
- dla sumy gwarancyjnej 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) - 120 PLN (sto dwadzieścia 
  złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) - 240 PLN (dwieście czterdzieści 
  złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 125 000 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - 290 PLN (dwieście 
  dziewięćdziesiąt złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) - 350 PLN (trzysta 
   pięćdziesiąt złotych), 
- dla sumy gwarancyjnej 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) - 470 PLN (czterysta 
   siedemdziesiąt złotych). 
 
Za pierwszego zasiadającego w zarządzie Uprawnionego podmiotu lub zatrudnionego przez Uprawniony 
podmiot doradcę podatkowego 100 % składki bazowej. 
Za drugiego zasiadającego w zarządzie Uprawnionego podmiotu lub zatrudnionego przez Uprawniony podmiot 
doradcę podatkowego 80 % składki bazowej. 
Za trzeciego i każdego kolejnego zasiadającego w zarządzie Uprawnionego podmiotu lub zatrudnionego przez 
Uprawniony podmiot doradcę podatkowego 50 % składki bazowej. 
Za każdego pracownika nie będącego doradcą podatkowym po 20 % składki bazowej. 
Składka należna za ubezpieczenie Uprawnionego podmiotu stanowi sumę składek bazowych wyliczanych za 
każdą osobę zasiadającą w zarządzie lub zatrudnioną przez Uprawniony podmiot. 
Dla określenia bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia uprawniającego dla przyznania zniżek zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie wymagany jest brak szkód Uprawnionego podmiotu oraz jednocześnie brak 
szkód każdego z zasiadających w zarządzie lub zatrudnionych przez Uprawniony podmiot doradców 
podatkowych. Analogicznie dla ustalenia zwyżki za szkodowy przebieg dotychczasowego ubezpieczenia za 
wystąpienia szkody uprawniające do naliczenia zwyżki składki zgodnie z zasadami określonymi w § 45 ust. 5 
Umowy wystarczy wystąpienie szkody Uprawnionego podmiotu lub szkody któregokolwiek z zasiadających w 
zarządzie lub zatrudnionych przez Uprawniony podmiot doradców podatkowych. 
 
(Na oryginałach właściwe podpisy) 
  
 
______________                                 _________________              _____________________ 
KIDP                                                      TUiR WARTA S.A.               HDI Asekuracja TU S.A. 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 
OFERTA DODATKOWYCH ZNIŻEK W UBEZPIECZENIACH OFEROWANYCH PRZEZ TUIR WARTA 
S.A. W ZAKRESIE: 
 
Proponujemy możliwość skorzystania przez każdego doradcę podatkowego, objętego umową generalną, z 
dodatkowych zniżek: 
 
a.  w wysokości 5 % - w zakresie: 
- ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC/KR 
 
b. w wysokości 10 % - w zakresie: 
- ubezpieczenia Warta Dom Komfort; 
- ubezpieczenia Warta Dom; 
- w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 
oferowanych na podstawie OWU OC osób fizycznych w życiu prywatnym  
TUiR WARTA S.A. zmienionego Aneksem nr 1, tekst jednolity obowiązujący  
od 10.08.2007 r. 
- ubezpieczeń oferowanych w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
 Warta EKSTRABIZNES w zakresie ubezpieczeń: 
od ognia i innych zdarzeń losowych; 
od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia; 
szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia i uszkodzenia; 
mienia od dewastacji; 
sprzętu elektronicznego, 
OC w związku z posiadaniem mienia, 
OC najemcy, 
OC pracodawcy. 
 
Zniżki specjalne zostaną udzielone na okres 1 roku i nie mogą być łączone z innymi zniżkami wynikającymi z 
akcji promocyjnych przeprowadzanych przez TUIR WARTA S.A. 
 
 
 
 
 
(Na oryginałach właściwe podpisy) 
 
 
______________                                 _________________              _____________________ 
KIDP                                                      TUiR WARTA S.A.               HDI Asekuracja TU S.A. 
 
 


