Polisa NR 908210641785
POTWIERDZAJACA
˛
ZAWARCIE OBOWIAZKOWEGO
˛
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU
WYKONUJACEGO
˛
DORADZTWO PODATKOWE
DO WNIOSKU NR 908210641785/DP/CEN/00708

UBEZPIECZYCIEL

UBEZPIECZAJACY
˛
I
UBEZPIECZONY

UBEZPIECZONA
DZIAŁALNOŚĆ

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

SŁAWOMIR WÓJTOWICZ
OS. ZŁOTEJ JESIENI 6 m. 22-32, 31-826 KRAKÓW
doradca@wojtax.pl
PESEL: 59052103858 Region KIDP: MAŁOPOLSKI
Nr wpisu: 02719

Ubezpieczenie Podstawowe i Dodatkowe obejmujace:
˛
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,
Ubezpieczenie Uzupełniajace
˛
obejmujace:
˛
1. świadczenie usług doradztwa w zakresie innych niż podatkowe zobowiaza
˛ ń
publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony nie wykonuje tych usług w zwiazku
˛
z
prowadzeniem ksiag
˛ podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
2. prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiaza
˛ ń
publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony nie wykonuje takich rozliczeń w zwiazku
˛
z prowadzeniem ksiag
˛ podatkowych i innych ewidencji do celów
podatkowych,
3. czynności doradcy podatkowego jako przedstawiciela bezpośredniego przed
organami celnymi w zakresie innych niż podatek od towarów i usług oraz
akcyza, zobowiaza
˛ ń publicznoprawnych pozostajacych
˛
we właściwości tych
organów,
4. działalność naukowo-dydaktyczna,
˛ szkoleniowa˛ i wydawnicza˛ w zakresie
doradztwa podatkowego i rachunkowości,
5. świadczenie usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada stosowne
uprawnienia lub kwalifikacje określonych w odrebnych
˛
przepisach,
6. doradztwo wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie pozyskiwania
zewnetrznych
˛
źródeł finansowania projektów (inwestycji, szkoleń i doradztwa)
współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii
Europejskiej oraz bieżaca
˛
realizacja (rozliczenia i monitoring), a także końcowe
rozliczenie wymienionych projektów.
7. doradztwo kadrowe i administrowanie płacami, w tym także świadczenie usług
zwiazanych
˛
z uzyskiwaniem pozwoleń na prace˛ dla cudzoziemców.
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SUMA
GWARANCYJNA

150,000 PLN na każde Zdarzenie w okresie Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Uzupełniajace:
˛
100,000 PLN na jedno i wszystkie Zdarzenia w okresie ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE 250,000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
ODPOWIEDZIALNOŚCI
KARNOSKARBOWEJ

KLAUZULA
DODATKOWA

OC Z TYTUŁU PROWADZENIA BIURA
Dodatkowa suma gwarancyjna: 500,000 PLN na jeden i łacznie
˛
wszystkie wypadki składka dodatkowa
Franszyza redukcyjna: Zgodnie z treścia˛ klauzuli.

OKRES
UBEZPIECZENIA

SKŁADKA

INFORMACJE

od 01-01-2018 do 31-12-2018

Składka: 1,449 PLN - płatna do dnia: 31-12-2017

Szczegółowe informacje na temat Umowy Generalnej wraz z załacznikami
˛
określajacej
˛
ramowe
warunki współpracy i zasady ubezpieczenia zawartej pomiedzy
˛
Krajowa˛ Izba˛ Doradców Podatkowych a TUiR ¨WARTA¨ S.A. sa˛ dostepne
˛
w oddziale KIDP.
Opis postepowania
˛
zwiazanego
˛
z likwidacja˛ szkody, a także niektórych innych praw i obowiaz˛
ków stron umowy Ubezpieczenia (na odwrocie polisy).

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 16.11.2015 r. zawarta pomiedzy
˛
Krajowa˛ Izba˛ Doradców Podatkowych a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A. wraz z aneksami do Umowy
• Integralna˛ cześci
˛ a˛ niniejszej umowy jest złożony przez Ubepieczajacego
˛
wniosek

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu. Certyfikat potwierdza warunki umowy wg stanu
na dzień: 21-12-2017
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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« wobec 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 na adres ul. Chmielna 85/57;
00-805 Warszawa) lub w formie elektronicznej (na adres
mailowy zgloszenie.cok@warta.pl), przy czym wymaga ona
stosownego potwierdzenia ze strony TUiR "WARTA.A.
Na »¡danie TUiR "WARTA.A. Ubezpieczony zgªaszaj¡cy
szkod¦ w formie elektronicznej, zobowi¡zany jest do zgªoszenia szkody równie» w formie pisemnej.
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.

Ubezpieczenie Uzupeªniaj¡ce (wyci¡g z Umowy Generalnej)
Zakres Ubezpieczenia Uzupeªniaj¡cego obejmuje:
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1. ±wiadczenie usªug doradztwa w zakresie innych ni» podatkowe zobowi¡za« publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony
nie wykonuje tych usªug w zwi¡zku z prowadzeniem ksi¡g
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
2. prowadzenie rozlicze« w zakresie innych ni» podatkowe zobowi¡za« publicznoprawnych, o ile Ubezpieczony nie wykonuje takich rozlicze« w zwi¡zku z prowadzeniem ksi¡g
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
3. czynno±ci doradcy podatkowego jako przedstawiciela bezpo±redniego przed organami celnymi w zakresie innych ni»
podatek od towarów i usªug oraz akcyza, zobowi¡za« publicznoprawnych pozostaj¡cych we wªa±ciwo±ci tych organów,
4. dziaªalno±¢ naukowo-dydaktyczn¡, szkoleniow¡ i wydawnicz¡ w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowo±ci,
5. ±wiadczenie usªug rzeczoznawstwa, je»eli Ubezpieczony posiada stosowne uprawnienia lub kwalikacje okre±lonych w
odr¦bnych przepisach,
6. doradztwo wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie pozyskiwania zewn¦trznych ¹ródeª nansowania projektów
(inwestycji, szkole« i doradztwa) wspóªnansowanych z
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójno±ci Unii Europejskiej oraz bie»¡ca realizacja (rozliczenia i monitoring),
a tak»e ko«cowe rozliczenie wymienionych projektów,
7. doradztwo kadrowe i administrowanie pªacami, w tym tak»e
±wiadczenie usªug zwi¡zanych z uzyskiwaniem pozwole« na
prac¦ dla cudzoziemców,
8. wiadczenie usªug doradztwa lub prowadzenie rozlicze« w
zakresie innych ni» podatkowe zobowi¡za« publicznoprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 obejmuje w szczególno±ci:
(a) ±wiadczenie usªug doradztwa oraz prowadzenie rozlicze« w sprawach zwi¡zanych z ubezpieczeniami spoªecznymi i zdrowotnymi,
(b) przygotowywanie dokumentacji niezb¦dnej dla pozyskania ±rodków pomocy publicznej, a tak»e rozliczanie wykorzystania tych ±rodków.

Do Ubezpieczenia Uzupeªniaj¡cego stosuje si¦ warunki
ubezpieczenia odpowiedzialno±ci cywilnej podmiotów wykonuj¡cych doradztwo podatkowe okre±lone Umow¡ Generaln¡ z dnia 18.12.2003 r. zawart¡ pomi¦dzy TUiR
WARTA S.A. a Krajow¡ Izb¡ Doradców Podatkowych i
Rozporz¡dzenie Ministra Finansów z dnia 04.12.2003 r. w
sprawie obowi¡zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno±ci
cywilnej podmiotów wykonuj¡cych doradztwo podatkowe
z zastrze»eniem nast¦puj¡cych postanowie« szczególnych:
1. suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia jest zastrze»ona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. ¡czna wysoko±¢ ±wiadcze« odszkodowawczych obejmuj¡cych wypªacone odszkodowania i koszty pomocy prawnej udzielanej Ubezpieczonemu z tytuªu jednego i wszystkich zdarze« ubezpieczeniowych nie mo»e przekroczy¢ ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej dla Ubezpieczenia Uzupeªniaj¡cego.
2. Ubezpieczyciele nie ponosz¡ odpowiedzialno±ci do wysoko±ci franszyzy redukcyjnej w wysoko±ci 1 000 PLN. Franszyza redukcyjna pomniejsza kwot¦ roszczenia obj¦tego
ochron¡ ubezpieczeniow¡ i nie powoduje zmniejszenia sumy
gwarancyjnej. Franszyz¦ redukcyjn¡ stosuje si¦ do ka»dego
pojedynczego zdarzenia ubezpieczeniowego.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszcze«:
(a) dochodzonych wedªug obcego prawa lub przed obcym
s¡dem (prawo i jurysdykcja),
(b) z tytuªu umów lub szczególnych przyrzecze« przekraczaj¡cych zakres ustawowej odpowiedzialno±ci cywilnej,
(c) roszcze« z tytuªu przekroczenia kosztorysów i zadªu»enia; odpªatnego i nieodpªatnego po±rednictwa oraz
proponowania transakcji pieni¦»nych, transakcji dotycz¡cych gruntów i innych transakcji gospodarczych,

(d) z tytuªu szkód wynikaj¡cych z manka w kasie, z uchybienia w zwi¡zku z dokonywaniem jakiejkolwiek pªatno±ci, sprzeniewierzenia dokonanego przez Ubezpieczonego, lub osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno±¢,
(e) wniesionych w zwi¡zku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynno±ci czªonka zarz¡du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spóªek prawa handlowego,
stowarzysze« lub innych organizacji oraz likwidatora
i syndyka,
(f) z tytuªu dokonywania jakichkolwiek czynno±ci bankowych (m.in. obrotu czekowego, wekslowego, dewizowego, na rachunku bie»¡cym i akredytyw),
(g) z tytuªu szkód wynikaj¡cych ze strat poniesionych
w zwi¡zku z po»yczk¡ lub kredytem przez podmiot
prawa, u którego Ubezpieczaj¡cy lub Ubezpieczony
jest zatrudniony, albo jest prezesem, czªonkiem zarz¡du lub rady nadzorczej,
(h) z tytuªu szkód wyrz¡dzonych umy±lnie lub powstaªych wskutek ±wiadomego naruszenia obowi¡zków
wynikaj¡cego z przepisu prawa albo polecenia zleceniodawcy. Pokryte s¡ szkody wyrz¡dzone ra»¡cym
niedbalstwem,
(i) z tytuªu szkód wyrz¡dzonych w zwi¡zku z wykonywaniem czynno±ci innych ni» opisane w umowie ubezpieczenia, w tym w szczególnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialno±ci karno-skarbowej (Rozdziaª VI Umowy Generalnej - wyci¡g)
1. Ubezpieczony
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej mo»e zawrze¢ wyª¡cznie
doradca podatkowy, który zawiera obowi¡zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno±ci cywilnej w ramach Umowy.
2. Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczyciele zwróc¡ Ubezpieczonemu:
(a) Wynagrodzenie Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego,
(b) Koszty Ekspertyz,
(c) koszty s¡dowe, ª¡cznie z nale»no±ciami dla ±wiadków
i biegªych s¡dowych w post¦powaniu s¡dowym oraz
kosztami post¦powania egzekucyjnego lub wykonawczego,
(d) grzywny wymierzone w stawkach dziennych lub okre±lone kwotowo oraz nawi¡zki naªo»one na Ubezpieczonego,
je»eli powstaªy w wyniku post¦powania karno-skarbowego
lub karnego obj¦tego Ubezpieczeniem Ochrony Prawnej.
3. Wypadek Ubezpieczeniowy
(a) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty powstaªe
w wyniku post¦powania
i. karno-skarbowego, lub
ii. karnego w sprawie o przest¦pstwa przeciwko
wiarygodno±ci dokumentów
wszcz¦tego w okresie ubezpieczenia (Wypadek Ubezpieczeniowy).
(b) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione wy»ej koszty tylko wtedy, gdy post¦powanie dotyczy
czynu zabronionego maj¡cego zwi¡zek z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego w rozumieniu
Umowy, który wedªug zarzutu miaª zosta¢ popeªniony
w trakcie bie»¡cego okresu ubezpieczenia b¡d¹ wcze±niej pod warunkiem, »e byª wtedy obj¦ty obowi¡zkowym ubezpieczeniem odpowiedzialno±ci cywilnej zawartym w ramach Umowy.
(c) Je»eli Ubezpieczony zawiera umow¦ ubezpieczenia
odpowiedzialno±ci karno-skarbowej po raz pierwszy,
b¡d¹ te» po przerwie w korzystaniu ze wspomnianego
ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
kosztów post¦powa« wszcz¦tych w ci¡gu pierwszego
miesi¡ca okresu ubezpieczenia (karencja).
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(d) Je»eli Ubezpieczony w trakcie trwania okresu Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
i. zostaª skre±lony z listy doradców podatkowych
na swój wniosek w zwi¡zku z zako«czeniem wykonywania zawodu doradcy podatkowego, lub
ii. zªo»yª wniosek o zawieszenie wykonywania zawodu
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równie» post¦powania wszcz¦te w ci¡gu 5 lat od zako«czenia tego
okresu ubezpieczenia.
4. Denicje
Przez u»yte w niniejszym Rozdziale okre±lenia rozumie si¦:
(a) Prawnik
adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny posiadaj¡cy uprawnienia do ±wiadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej zgodnie z polskim prawem,
(b) Wynagrodzenie Prawnika
i. wynagrodzenie Prawnika wedªug zawartej z nim
umowy, ale nie wi¦cej ni» w wysoko±ci czterokrotno±ci kwoty minimalnej ustalonej zgodnie
z Rozporz¡dzeniem Ministra Sprawiedliwo±ci w
sprawie opªat za czynno±ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pa«stwa kosztów nieopªaconej pomocy prawnej udzielonej z urz¦du lub
Rozporz¡dzeniem Ministra Finansów w sprawie
opªat za czynno±ci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa«stwa kosztów pomocy
prawnej udzielonej przez radc¦ prawnego ustanowionego z urz¦du, oraz
ii. wynagrodzenie Prawnika za inne nie uj¦te w wy»ej wymienionych Rozporz¡dzeniach niezb¦dne i
uprzednio zaakceptowane na pi±mie przez Ubezpieczycieli czynno±ci pomocy prawnej do wysoko±ci ±rednich stawek stosowanych w chwili ich
zlecenia Prawnikowi w jego okr¦gowej radzie adwokackiej lub okr¦gowej izbie radców prawnych.
(c) Koszty Ekspertyz
koszty niezb¦dnych opinii ekspertów sporz¡dzonych
na zlecenie Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczyciele
uprzednio zgodzili si¦ na pi±mie na ich pokrycie.
5. Wyª¡czenia
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
(a) kosztów, do których poniesienia Ubezpieczony nie byª
zobowi¡zany na podstawie obowi¡zuj¡cych przepisów
prawnych. Niniejsze wyª¡czenie nie dotyczy kosztów
Wynagrodzenia Prawnika oraz Ekspertyz,
(b) kosztów, do których poniesienia zobowi¡zana jest
inna osoba ni» Ubezpieczony,
(c) kosztów powstaªych wskutek zlecenia pomocy prawnej przez Ubezpieczonego bez uprzedniej pisemnej
zgody Ubezpieczycieli, a która nie byªa konieczna do
obrony Ubezpieczonego b¡d¹ te» dotyczyªa ±rodków
dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu post¦powania,
(d) kosztów wynikªych ze ±wiadomego udzielenia przez
Ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzaj¡cych w bª¡d informacji albo ze ±wiadomego dostarczenia sfaªszowanych dokumentów,
(e) kosztów wynikªych ze ±wiadomego zatajenia przez
Ubezpieczonego informacji lub dokumentów mog¡cych mie¢ wpªyw na przebieg post¦powania lub sposób ±wiadczenia pomocy prawnej z nim zwi¡zanej.
6. Dobrowolne poddanie si¦ odpowiedzialno±ci
(a) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów s¡dowych i grzywien naªo»onych na skutek zªo»enia wniosku o dobrowolne poddanie si¦ odpowiedzialno±ci.
(b) Ubezpieczony zobowi¡zany jest zwróci¢ Ubezpieczycielom otrzymane wcze±niej ±wiadczenia w ci¡gu 7miu od dnia zªo»enia wniosku, o którym mowa powy»ej.

7. Czyny zabronione z winy umy±lnej
Je»eli Ubezpieczonemu zarzuca si¦ czyn, który jest karalny
tylko w przypadku popeªnienia z winy umy±lnej, ochrona
ubezpieczeniowa istnieje w ci¡gu caªego post¦powania od
chwili jego wszcz¦cia. Jednak»e w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem, »e czyn popeªniono z winy
umy±lnej, odpowiedzialno±¢ Ubezpieczycieli z tytuªu tego
Wypadku Ubezpieczeniowego ustaje, a Ubezpieczony jest
zobowi¡zany zwróci¢ w ci¡gu 14-u dni od dnia uprawomocnienia si¦ wymienionego wyroku Ubezpieczycielom ±wiadczenia, które wcze±niej otrzymaª.
8. Obowi¡zek zachowania tajemnicy
Ubezpieczony jest zobowi¡zany zachowa¢ w tajemnicy fakt
zawarcia Ubezpieczenia Ochrony Prawnej. Obowi¡zek ten
nie dotyczy informacji udzielanej organom samorz¡du zawodowego doradców podatkowych oraz sytuacji, w których
zgodnie z obowi¡zuj¡cymi przepisami prawa Ubezpieczony
jest obowi¡zany do udzielenia informacji na ten temat.
9. Obowi¡zki Ubezpieczonego w przypadku wszcz¦cia
post¦powania
Ubezpieczony zobowi¡zany jest:
(a) bez zb¦dnej zwªoki, nie pó¹niej jednak ni» w ci¡gu
7-miu dni od dowiedzenia si¦ o wszcz¦ciu post¦powania obj¦tego ubezpieczeniem, zawiadomi¢ o tym fakcie Ubezpieczycieli. Zawiadomienie powinno zawiera¢
w szczególno±ci informacj¦:
i. o tre±ci zarzutu,
ii. w podstawowym zakresie o okoliczno±ciach popeªnienia zarzucanego czynu zabronionego,
iii. o podj¦tych do tej pory czynno±ciach w ramach
wszcz¦tego post¦powania.
(b) dokona¢ samodzielnie wyboru Prawnika i poinformowa¢ ich o tym, b¡d¹ zwróci¢ si¦ o to do Ubezpieczycieli,
(c) udzieli¢ stosownego peªnomocnictwa Prawnikowi oraz
wyczerpuj¡co i zgodnie z prawd¡ poinformowa¢ go o
okoliczno±ciach sprawy, wskaza¢ dowody i dostarczy¢
odpowiednie dokumenty,
(d) uzyska¢ pisemn¡ zgod¦ Ubezpieczycieli na pokrycie ewentualnego Wynagrodzenia Prawnika za pomoc
prawn¡, o której mowa w  4.2.b) oraz ewentualnych
Kosztów Ekspertyz,
(e) na »¡danie Ubezpieczycieli poinformowa¢ ich o stanie sprawy oraz w razie konieczno±ci przedsi¦wzi¡¢
odpowiednie kroki w celu dalszego wyja±nienia stanu
faktycznego,
(f) przedªo»y¢ Ubezpieczycielom bez zb¦dnej zwªoki
otrzymane od Prawników, ekspertów oraz s¡dów rachunki, pokwitowania i inne dokumenty stwierdzaj¡ce poniesione koszty.
10. Naruszenie obowi¡zków przez Ubezpieczonego
Je»eli na skutek naruszenia przez Ubezpieczonego z winy
umy±lnej lub ra»¡cego niedbalstwa wymienionych wy»ej
obowi¡zków nast¡piªo zwi¦kszenie kosztów lub Ubezpieczyciele zostali pozbawieni mo»liwo±ci ustalenia okoliczno±ci
i skutków Wypadku Ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciele
mog¡ odpowiednio zmniejszy¢ ±wiadczenie.
11. Wybór Prawnika
Ubezpieczony ma prawo wybra¢ Prawnika samodzielnie lub
zwróci¢ si¦ o to do Ubezpieczycieli. Po zawarciu umowy z
Prawnikiem wybranym zgodnie z powy»szym postanowieniem, zmiana Prawnika mo»e nast¡pi¢ tylko za uprzedni¡
zgod¡ Ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele wyra»¡ zgod¦ na
zmian¦ Prawnika, je»eli jest to konieczne ze wzgl¦du na okoliczno±ci, np. brak mo»liwo±ci ±wiadczenia pomocy prawnej
spowodowany chorob¡ Prawnika.
12. Odpowiedzialno±¢ za ±wiadczenie pomocy prawnej
(a) Ubezpieczyciele nie maj¡ obowi¡zku podejmowania z
wªasnej inicjatywy jakichkolwiek dziaªa« zmierzaj¡cych do obrony interesu prawnego Ubezpieczonego.
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13.

14.

15.
16.

(b) Ubezpieczyciele nie ponosz¡ odpowiedzialno±ci za
sposób ±wiadczenia pomocy prawnej, ani za wynik
post¦powania s¡dowego, w tym w szczególno±ci za
nast¦pstwa uchybienia terminom procesowym oraz w
podj¦ciu obrony interesów prawnych Ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia
wiadczenia Ubezpieczycieli z tytuªu wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych zaistniaªych w ci¡gu tego samego
okresu ubezpieczenia s¡ ograniczone do wysoko±ci sumy
ubezpieczenia w kwocie 200.000 PLN.
Franszyza integralna
Obowi¡zek ±wiadczenia Ubezpieczycieli powstaje, gdy
koszty obj¦te ubezpieczeniem przekrocz¡ kwot¦ 200 PLN
(franszyza integralna). Je»eli ª¡czna warto±¢ kosztów przekroczy franszyz¦ integraln¡, wypªata odszkodowania nast¦puje tak, jakby nie uzgodniono franszyzy.
Skªadka (.)
Odesªanie do Umowy
W pozostaªym zakresie warunki Ubezpieczenia Ochrony
Prawnej okre±la Umowa.

Sprawy sporne
Skargi, za»alenia, w tym reklamacje mog¡ by¢ skªadane przez
Ubezpieczaj¡cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres:
skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomoc¡ formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz w ka»dej jednostce TUiR WARTA
S.A. na pi±mie dor¦czonym osobi±cie lub w formie ustnej do protokoªu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skarg¦, za»alenie, reklamacj¦
w terminie 30 dni od daty wpªywu i udzieli odpowiedzi w formie
pisemnej przesyªk¡ listow¡ lub w formie elektronicznej na wniosek
skªadaj¡cego skarg¦, za»alenie, reklamacj¦. Organem wªa±ciwym
do rozpatrzenia skargi, za»alenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarz¡d TUiR WARTA S.A. Szczegóªowe informacje dotycz¡ce trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg,
za»ale«, reklamacji udost¦pniane s¡ za po±rednictwem strony internetowej www.warta.pl. TUiR WARTA S.A. podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego.
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