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ZAŁĄCZNIK NR 2 b) DO UMOWY GENERALNEJ (UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE LUB DODATKOWE 
ORAZ UBEZPIECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE) 

POLISA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA  

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ DORADCY PODATKOWEGO 

 
UBEZPIECZYCIELE 

DZIAŁAJACY W 
KOASEKURACJI 

 Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (xx % udziału w ryzyku) 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.  
Ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa (xx % udziału w ryzyku) 

   
UBEZPIECZAJĄCY I 

UBEZPIECZONY 
 Imię i nazwisko (lub firma): 

Adres: 
Nr wpisu: 
Nr wniosku: 

   
UBEZPIECZONA 

DZIAŁALNOŚĆ 
 Ubezpieczenie Podstawowe obejmujące: 

1. czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 
1996 r. o doradztwie podatkowym [Ustawa], 

2. czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
   
  Ubezpieczenie Uzupełniające obejmujące: 
  4. świadczenie usług doradztwa w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań 

publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony nie wykonuje tych usług w ramach prowadzenia 
ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, 

5. prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, o 
ile Ubezpieczony nie wykonuje takich rozliczeń w ramach prowadzenia ksiąg podatkowych 
i innych ewidencji do celów podatkowych, 

6. 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, 

7. działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową i wydawniczą w zakresie doradztwa 
podatkowego i rachunkowości,  

8. świadczenie usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada stosowne uprawnienia lub 
kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.  

   
SUMY GWARANCYJNE  Ubezpieczenie Podstawowe: XXXX na każde Zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

Ubezpieczenie Uzupełniające: XXXX na jedno i wszystkie Zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
   

OKRES UBEZPIECZENIA  Od xx.xx.xxxx r. do 31.12.xxxx r. 
   

SKŁADKA   xxx PLN 
   

TERMIN PŁATNOŚCI 
II RATY SKŁADKI 

 xx.xx.xxxx r. (pole wypełnione w przypadku nie opłacenia składki w całości przed rozpoczęciem 
okresu ubezpieczenia) 

   
POSTANOWIENIA 

DODATKOWE DLA 
UBEZPIECZENIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO 

 Do Ubezpieczenia Uzupełniającego stosuje się warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe określone Umową i Rozporządzeniem z 
zastrzeżeniem następujących postanowień szczególnych: 
1. 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 
5 000 PLN. 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: 

1. dochodzonych według obcego prawa lub przed obcym sądem (prawo i 
jurysdykcja), 
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2. z tytułu umów lub szczególnych przyrzeczeń przekraczających zakres ustawowej 
odpowiedzialności cywilnej, 

3. roszczeń z tytułu przekroczenia kosztorysów i zadłużenia; odpłatnego i 
nieodpłatnego pośrednictwa oraz proponowania transakcji pieniężnych, transakcji 
dotyczących gruntów i innych transakcji gospodarczych, 

4. z tytułu szkód wynikających z manka w kasie, z uchybienia w związku z 
dokonywaniem jakiejkolwiek płatności, sprzeniewierzenia dokonanego przez 
Ubezpieczonego, lub osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

5. 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, 

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

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

8. z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub powstałych wskutek świadomego 
naruszenia obowiązków wynikającego z przepisu prawa albo polecenia 
zleceniodawcy. Pokryte są szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem. 

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

   
INFORMACJE  Szczegółowe informacje na temat Umowy Generalnej określającej ramowe warunki i zasady ubezpieczenia 

zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Gerling Polska TU S.A. i TUiR WARTA S.A. i 
zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkody oraz formularze szkodowe są dostępne na stronach 
internetowych www.krdp.pl, www.gerling.pl, www.warta.pl.  

   
WARUNKI UMOWY 
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów wydane na podstawie art. 46 Ustawy zmienionego artykułem 146 ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [Rozporządzenie],  

• Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a TUiR WARTA S.A. i Gerling 
Polska TU S.A. 

Warszawa, dnia xx.xx.xxxx r. 
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http://www.krdp.pl/
http://www.gerlingpolska.pl/
http://www.warta.pl/

