CERTYFIKAT
DO UMOWY NR 23/3008662
POTWIERDZAJACY
˛
ZAWARCIE OBOWIAZKOWEGO
˛
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU
WYKONUJACEGO
˛
DORADZTWO PODATKOWE
DO WNIOSKU O UBEZPIECZENIE O NR 131221/DP/CEN/03523

UBEZPIECZYCIEL

UBEZPIECZAJACY
˛
I
UBEZPIECZONY

UBEZPIECZONA
DZIAŁALNOŚĆ

TUiR ¨WARTA¨ S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

RADOSŁAW BELNIAK
UL. SOBCZYŃSKIEGO 2B, 11-700 MRAGOWO
˛
doradca@crfin.pl
Region KIDP: WARMIŃSKO-MAZURSKI
Nr wpisu: 05381

1. czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
2. czynności usługowego prowadzenia ksiag
˛ rachunkowych,

SUMA
GWARANCYJNA

OKRES
UBEZPIECZENIA

SKŁADKA

INFORMACJE

Ubezpieczenie Podstawowe / Nadwyżkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,000 PLN

od 01-01-2014 do 31-12-2014

Składka: 1,832 PLN - płatna do dnia: 31-12-2013

Szczegółowe informacje na temat Umowy Generalnej wraz z załacznikami
˛
określaja˛
cej ramowe warunki współpracy i zasady ubezpieczenia zawartej pomiedzy
˛
Krajowa˛
Izba˛ Doradców Podatkowych a TUiR ¨WARTA¨ S.A. sa˛ dostepne
˛
na stronie internetowej
www.kidp.pl
Opis postepowania
˛
zwiazanego
˛
z likwidacja˛ szkody z udziałem KIDP, a także niektórych innych praw i obowiazków
˛
stron umowy Ubezpieczenia określa załacznik
˛
nr 3 do
Umowy Generalnej

WARUNKI UMOWY
• Rozporzadzenie
˛
Ministra Finansów z dnia 04.12.2003 r. w sprawie obowiazkowego
˛
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujacych
˛
doradztwo podatkowe
• Umowa Generalna z dnia 18.12.2003 r. zawarta pomiedzy
˛
Krajowa˛ Izba˛ Doradców Podatkowych a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A.
• Integralna˛ cześci
˛ a˛ niniejszej umowy jest złożony przez Ubepieczajacego
˛
wniosek
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu. Certyfikat potwierdza warunki umowy wg stanu
na dzień: 28-08-2014

Zaª¡cznik nr 3 do Umowy Generalnej z dnia 18.12.2003 r.
okre±laj¡cy szczegóªowy opis post¦powania zwi¡zanego z
likwidacj¡ szkody z udziaªem KIDP, a tak»e niektórych
innych praw i obowi¡zków stron umowy ubezpieczenia
Zgªoszenie szkody

1. O ka»dym zdarzeniu ubezpieczeniowym Ubezpieczony zobowi¡zany jest powiadomi¢ Ubezpieczycieli niezwªocznie,
nie pó¹niej jednak ni» w ci¡gu 7 dni od daty powzi¦cia o
nim wiadomo±ci.
2. Je»eli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszcze« wo-
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bec Ubezpieczonego, jest on zobowi¡zany poinformowa¢ o
tym Ubezpieczycieli w ci¡gu 7 dni od momentu zgªoszenia
roszczenia.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony powzi¡ª informacj¦ o wszcz¦ciu wobec niego post¦powania przygotowawczego b¡d¹
wyst¡pienia na drog¦ s¡dow¡, obowi¡zany jest o tym fakcie poinformowa¢ Ubezpieczycieli niezwªocznie, nie pó¹niej
jednak ni» w ci¡gu 3 dni od powzi¦cia informacji, nawet w
przypadku gdy sam zgªosiª ju» zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego.
4. Zgªoszenia szkody nale»y dokona¢ w formie pisemnej (osobi±cie lub listem poleconym) jednostce organizacyjnej okre±lonej w Zaª¡czniku 4 do Umowy. [Dost¦pny jest na stronie
internetowej www.kidp.pl]]
5. Ubezpieczony powinien ponadto wskaza¢ poszkodowanemu
lub osobie uprawnionej do odszkodowania - zgªaszaj¡cemu
roszczenie Ubezpieczycieli, wraz z numerem polisy i adresem wªa±ciwej jednostki organizacyjnej Ubezpieczycieli.
6. Ubezpieczony zobowi¡zany jest u»y¢ wszelkich dost¦pnych
mu ±rodków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do jej zwi¦kszenia, zobowi¡zany jest on równie» umo»liwi¢ Ubezpieczycielom dokonanie czynno±ci niezb¦dnych w
celu ustalenia okoliczno±ci powstania szkody, zasadno±ci i
wysoko±ci roszczenia.
7. Je»eli istnieje uzasadnione podejrzenie, »e szkoda jest wynikiem przest¦pstwa, Ubezpieczony jest zobowi¡zany bezzwªocznie powiadomi¢ Policj¦ i prokuratur¦.
Likwidacja szkody

1. Ubezpieczyciele po otrzymaniu pisemnego zgªoszenia
szkody równie» pisemnie potwierdz¡ fakt przyj¦cia zgªoszenia szkody, informuj¡c o nadanym numerze sprawy, osobie
odpowiedzialnej za likwidacj¦ szkody (wraz z numerem tel.)
oraz o dokumentach i o±wiadczeniach, które Ubezpieczony
powinien dostarczy¢ Ubezpieczycielom.
2. Po otrzymaniu pisemnego zgªoszenia szkody Ubezpieczyciele podejm¡ czynno±ci zmierzaj¡ce do ustalenia stanu faktycznego oraz rozmiarów szkody, zasadno±ci roszcze« i wysoko±ci odszkodowania.
3. W trakcie post¦powania likwidacyjnego Ubezpieczyciele w
miar¦ uzasadnionych potrzeb korzysta¢ b¦d¡ z usªug biegªych rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego,
z listy rzeczoznawców rekomendowanych przez KIDP.
4. Ubezpieczyciele d¡»y¢ b¦d¡ do ugodowego zaªatwienia
sporu unikaj¡c, je»eli to mo»liwe, procesów s¡dowych.
5. Ubezpieczony zobowi¡zany jest udzieli¢ peªnomocnictw
osobie wskazanej przez Ubezpieczycieli niezb¦dnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym peªnomocnictwa procesowego, je»eli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wyst¡piª na drog¦ s¡dow¡. Koszty ustanowienia i
dziaªania wskazanego przez Ubezpieczycieli peªnomocnika
ponosz¡ Ubezpieczyciele. Powy»sze nie zwalnia Ubezpieczonego z obowi¡zku zgªaszania we wªa±ciwym terminie
sprzeciwu lub podj¦cia niezb¦dnych ±rodków zaskar»enia,
reaguj¡c na monity lub zarz¡dzenia organów administracyjnych.
6. Ubezpieczony zobowi¡zany jest dor¦czy¢ Ubezpieczycielom
orzeczenie s¡du w terminie umo»liwiaj¡cym mu zaj¦cie stanowiska odno±nie wniesienia ±rodka odwoªawczego.
7. W razie zgªoszenia roszczenia Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania dziaªa« zmierzaj¡cych do uznania
i zaspokojenia roszcze«, zawarcia ugody z osob¡ poszkodowan¡ ani zrzeczenia si¦ zarzutu przedawnienia, chyba »e
Ubezpieczyciele wyrazili na to zgod¦.

8. Je»eli z tytuªu zaistniaªego zdarzenia ubezpieczeniowego
istniej¡ przesªanki do uwolnienia si¦ Ubezpieczonego od odpowiedzialno±ci cywilnej w cz¦±ci lub w caªo±ci, to powy»sze
dotyczy równie» Ubezpieczycieli.
9. Odszkodowanie wypªacane jest przez Ubezpieczycieli na
podstawie uznania roszczenia, ugody z poszkodowanym lub
prawomocnego orzeczenia s¡dowego.
10. Ubezpieczyciele wypªac¡ odszkodowanie w terminie 30 dni
licz¡c od dnia zªo»enia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
11. W przypadku gdyby wyja±nienie w terminie, o którym
mowa w pkt. 7, okoliczno±ci niezb¦dnych do ustalenia odpowiedzialno±ci Ubezpieczycieli albo wysoko±ci odszkodowania okazaªo si¦ niemo»liwe, odszkodowanie wypªaca si¦ w
terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale»ytej staranno±ci wyja±nienie tych okoliczno±ci byªo mo»liwe,
nie pó¹niej jednak ni» w terminie 90 dni od dnia zªo»enia
zawiadomienia o szkodzie, chyba »e ustalenie odpowiedzialno±ci Ubezpieczycieli albo wysoko±ci odszkodowania zale»y
od tocz¡cego si¦ post¦powania karnego lub cywilnego. W
terminie, o którym mowa w pkt. 7, Ubezpieczyciele zawiadomi¡ na pi±mie uprawnionego o przyczynach niemo»no±ci
zaspokojenia jego roszcze« w caªo±ci lub w cz¦±ci, jak równie» o przypuszczalnym terminie zaj¦cia ostatecznego stanowiska wzgl¦dem roszcze« uprawnionego, a tak»e wypªac¡
bezsporn¡ cz¦±¢ odszkodowania.
12. Je»eli odszkodowanie nie przysªuguje lub przysªuguje w innej wysoko±ci ni» okre±lona w zgªoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciele poinformuj¡ o tym na pi±mie osob¦ wyst¦puj¡c¡
z roszczeniem w terminie, o którym mowa w pkt. 9 albo
10, wskazuj¡c na okoliczno±ci oraz podstaw¦ prawn¡ uzasadniaj¡c¡ caªkowit¡ lub cz¦±ciow¡ odmow¦ wypªaty odszkodowania, jak równie» na przyczyny, dla których odmówili wiarygodno±ci okoliczno±ciom dowodowym podniesionym przez osob¦ zgªaszaj¡c¡ roszczenie. Pismo Ubezpieczycieli powinno zawiera¢ równie» pouczenie o mo»liwo±ci
dochodzenia roszcze« na drodze s¡dowej.
13. Ubezpieczyciele maj¡ obowi¡zek udost¦pni¢ poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które
miaªy wpªyw na ustalenie odpowiedzialno±ci Ubezpieczycieli i wysoko±¢ odszkodowania. Osoby te mog¡ »¡da¢ pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczycieli przekazanych
informacji b¡d¹ umo»liwienia wykonania i potwierdzenia
przez Ubezpieczycieli kopii udost¦pnionych dokumentów,
przy czym koszty dokonania wymienionych czynno±ci obci¡»aj¡ osob¦, która »¡da tych czynno±ci.
14. Bez pisemnej zgody Ubezpieczycieli nie mo»na dokonywa¢
cesji roszcze« z tytuªu ubezpieczenia przed ich ostatecznym
ustaleniem.
Roszczenia regresowe wobec osób trzecich

1. Z dniem wypªaty odszkodowania na Ubezpieczycieli przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod¦, do wysoko±ci wypªaconego odszkodowania.
Ubezpieczony jest zobowi¡zany udzieli¢ wszelkiej pomocy
niezb¦dnej Ubezpieczycielom do dochodzenia roszcze« regresowych.
2. Przej±cie roszcze« nie nast¦puje je»eli staªoby si¦ to ze
szkod¡ dla Ubezpieczonego.
3. Przej±cie roszcze« na Ubezpieczycieli nie nast¦puje, je»eli
sprawc¡ szkody jest pracownik Ubezpieczonego albo osoba
pozostaj¡ca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym.
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