
Wniosek 
o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych

oraz ochrony prawnej księgowych i przedsiębiorców

1. Ubezpieczający:
    (osoba zawierająca umowę ubezpieczenia)

Imię i Nazwisko/Nazwa*: __________________________________________________________________

PESEL/nr KRS*: __________________ NIP*: __________________ REGON*: _______________________ 

Adres: Kod pocztowy__________________ Miejscowość _______________________________________ 

Ulica, nr domu, lokal  _____________________________________________________________________ 

Adres korespondencyjny: Kod pocztowy ____________ Miejscowość  ___________________________

Ulica, nr domu, lokal ______________________________________________________________________ 

Dane kontaktowe: Telefon __________________  E-mail _______________________________________ 

*Dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2. Ubezpieczony:
     (osoba, na rachunek której zawierana jest umowa ubezpieczenia - wypełnić, jeżeli jest inna niż Ubezpieczający)

Imię i Nazwisko/Nazwa*: ___________________________________________________________________ 

PESEL/nr KRS*: __________________   NIP*: __________________  REGON*: _______________________

Adres: Kod pocztowy ...................... Miejscowość  ______________________________________________ 

Ulica, nr domu, lokal _______________________________________________________________________ 

*Dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

3. Wnioskowany (roczny) okres ubezpieczenia: od __________________ do __________________ 

4. Wnioskowana wysokość sumy gwarancyjnej: 

᧠  15.000 zł ᧠  100.000 zł ᧠  400.000 zł
᧠   25.000 zł ᧠  250.000 zł ᧠  500.000 zł
᧠   50.000 zł ᧠  300.000 zł

5. Oświadczenia:

Oświadczam, że posiadam certyfikat księgowego, biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego
 ᧠ TAK  ᧠ NIE**

Oświadczam, iż wnioskowane ubezpieczenie jest kontynuacją ubezpieczenia zawartego w AXA lub u innego 
ubezpieczyciela (bez żadnego dnia przerwy):           ᧠  TAK                             ᧠   NIE**

Oświadczam, iż w okresie ostatnich 3 lat nie miały miejsca okoliczności mogące skutkować moją 
odpowiedzialnością cywilną objętą wnioskowanym zakresem ubezpieczenia.  ᧠ TAK                     ᧠ NIE**

** Zaznaczyć właściwe.

Wnioskowane ubezpieczenie zawierane jest na podstawie „Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej księgowych” oraz 
klauzuli dodatkowej „Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej”.
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Oświadczam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznałam(em) się z powyższymi warunkami ubezpieczenia oraz 
oświadczam, że ich treść jest mi znana, akceptuję je oraz zobowiązuję się do poinformowania o ich treści osoby ubezpieczone.

Oświadczam, że w okresie ostatnich sześciu lat, do dnia dzisiejszego, nie wniesiono w stosunku do mnie żadnych roszczeń 
odszkodowawczych w związku z działalnością, w odniesieniu do której wnioskowane jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej na 
podstawie „Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej księgowych”, oraz że nie są mi znane jakiekolwiek okoliczności 
mogące skutkować wniesieniem takich roszczeń w przyszłości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia.

Informujemy, że podmiotem obsługującym ubezpieczenia w imieniu AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 
jest iExpert.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 99/32, 02-001, NIP 5252355248, REGON 140437850, KRS 
0000426530 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy 100.000 zł

iExpert.pl S.A. jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r o 
pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż 
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu Art. 11 Ust.2 cytowanej ustawy

………………………………………                                             …………………………………………………………………………
           miejscowość, data                                                                           podpis i pieczęć Ubezpieczającego

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 
Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie 
www.axa.pl/reklamacje.
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