
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumen-
tach, w szczególności w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 06.11.2014 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadze-
nia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014, poz. 1616 z późn. zm.).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe Dział II według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Grupa 13 – 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujęte w grupach 10–12.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 ✔ Wyrządzenie szkody przez ubezpieczonego przedsiębiorcę 

wykonującego działalność z zakresu usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych w następstwie jego działania lub zanie-
chania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związ-
ku z prowadzoną działalnością. 

Minimalna suma gwarancyjna odnosi się do jednego zdarzenia, 
którego skutki są objęte umową ubezpieczenia i wynosi równowar-
tość w złotych 10 000 euro.
Kwota wyrażona w euro, o której mowa powyżej, jest ustalana przy 
zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpiecze-
nia została zawarta.

 ✘ Wyrządzenia przez ubezpieczonego przedsiębiorcę wyko-
nującego działalność z zakresu usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych osobom trzecim szkód niepozostają-
cych w związku z działalnością usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 ! polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, 

wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępne-
mu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej 
samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przy-
sposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą 
ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

 ! wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać 
warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, chyba że szkoda została 
wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, 
w którym ubezpieczony spełniał te warunki;

 ! polegających na zapłacie kar umownych;
 ! powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, 

rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w państwach, na których terenie zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczo-

ny prowadzi działalność objętą ubezpieczeniem.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapyty-

wał we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub innych pismach przed zawarciem umowy. 
 — Ubezpieczony zobowiązany jest do informowania Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach powyższych okoliczności w trakcie trwania umo-

wy ubezpieczenia niezwłocznie po dowiedzeniu się o nich. 
 — Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowego opłacania składki.
 — Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o każdym Wypadku Ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 14 dni od daty powzięcia o nim wiadomości.
 — Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o fakcie wszczęcia wobec Ubezpieczonego postępowania przygotowaw-

czego bądź wystąpienia na drogę sądową w związku z zajściem Wypadku Ubezpieczeniowego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od powzięcia o tym wiadomości, nawet w przypadku gdy wcześniej zgłosił już zajście Wypadku Ubezpieczeniowego. 
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Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność 
z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  
Polska

Produkt:  
Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych regulowane 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 06.11.2014 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców 
wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych



cd. Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — W razie zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmia-

rów szkody.
 — Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za 

szkodę.
 — Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania 

szkody, jej wielkości, a także zasadności roszczenia.
 — Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska odnośnie do 

wniesienia środka odwoławczego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka płatna jest za cały okres ubezpieczenia z góry przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy 
Ubezpieczyciela lub przekazem pocztowym. Strony mogą ustalić, że składka jest płatna w ratach w ustalonych terminach, wówczas terminy 
płatności i wysokości rat składek określa polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka lub jej pierwsza rata płatna jest w dniu zawarcia umowy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres trwania umowy ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą jej zawarcia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku. 
Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako pierwszy dzień 
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 
Okres ochrony ubezpieczeniowej kończy się z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia. 
Okres ochrony ubezpieczeniowej i okres trwania umowy kończą się z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia. 

Jak rozwiązać umowę?
Umowę ubezpieczenia można rozwiązać przed upływem okresu, na jaki została zawarta, m.in. gdy nastąpi:
– zaprzestanie wykonywania działalności przez ubezpieczonego,
– zawieszenie działalności przez ubezpieczonego.




