
II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (nadwyżkowe)

Warunkiem  udzielenia  ochrony  na  podstawie  OWU  jest  uprzednie  zawarcie  umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

1. Podstawa  ubezpieczenia:  Ogólne  Warunki  Ubezpieczenia  Odpowiedzialności  Cywilnej
ustalone Uchwałą Nr 351/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z
dnia 27 lutego 2012 r. wraz z Klauzulą nr 49 – klauzula odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego doradztwo podatkowe

2. Zakres ubezpieczenia:  PZU udziela  ochrony ubezpieczeniowej,  gdy wskutek wykonywania
przez ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona zostaje osobie trzeciej szkoda do
naprawienia  której  zobowiązany  jest  ubezpieczony.  PZU  SA  udziela  ochrony
ubezpieczeniowej  na  sumę  gwarancyjną  stanowiącą  nadwyżkę  nad  sumę  gwarancyjną
wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).

3. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Podmioty  wykonujące  doradztwo  podatkowe  za  szkody
wyrządzone  w  następstwie  działania  lub  zaniechania  ubezpieczonego,  w  okresie  trwania
ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, o którym
mowa w art. 2 ust. Ustawy z dnia 05.07.1996r. o doradztwie podatkowym.

4. Sumy gwarancyjne /składka: 
W  zależności  od  wybranego  wariantu,  ma  zastosowanie  jedna  z  następujących  sum
gwarancyjnych  na  wszystkie  wypadki  ubezpieczeniowe  w  okresie  ubezpieczenia  i
odpowiadająca jej podstawowa składka ubezpieczeniowa (z zastrzeżeniem p.5):
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5. Składka obliczana jest w zależności od liczby doradców podatkowych, adwokatów i radców
prawnych, nie więcej niż 12. Składka podstawowa, o której mowa wyżej,  ustalona jest na
jednego doradcę  podatkowego (w przypadku  osoby fizycznej  prowadzącej  działalność  we
własnym imieniu i na własny rachunek) i wspólnika (w przypadku spółki, o której mowa w art.
27 ust. 2 Ustawy) . Składka ta będzie ulegała podwyższeniu o 50% za drugiego i każdego
następnego  uprawnionego  do  wykonywania  czynności  zawodowych  w  imieniu
Ubezpieczonego,  będącego  doradcą  podatkowym,  adwokatem,  radcą  prawnym  lub
rzecznikiem patentowym 
Możliwe jest wyrównanie okresu ubezpieczenia z polisą obowiązkowego OC. 

6. Stosuje się zniżkę za bezszkodowość w wysokości 5% za każdy bezszkodowy roczny okres
ubezpieczenia. Łączna zniżka nie może przekroczyć 25%. Pod uwagę bierze się także historię
u innych ubezpieczycieli.
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7. Składka może być płatna jednorazowo lub w dwóch równych ratach..
8. W  przypadku  szkodowego  przebiegu  ubezpieczenia  w  PZU  S.A.,  w  następnym  okresie

ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składek podanych w tabeli o :
- 30% po pierwszej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy,
- 60% po drugiej i następnej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy.

9. Ocena  przebiegu  ubezpieczenia  w  celu  określenia  zwyżki  składki  dokonywana  jest  na
podstawie daty zdarzenia , które doprowadziło do wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

10. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
w rozumieniu  art.  3  ust.  4  ustawy Ordynacja  Podatkowa,  w ramach czynności  doradztwa
podatkowego  polegających  na  prowadzeniu  w  imieniu  i  na  rzecz  podatników, płatników i
inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

11. Ubezpieczenie  obejmuje  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  są  związane z  prowadzeniem przez
Ubezpieczonego ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

12. Ubezpieczenie 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.
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