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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac (indeks UK/KP/000/01/10/18), zatwierdzonych uchwałą Zarządu z 9 marca 2021 r., ofercie oraz klauzuli dodatkowej Ubezpieczenia ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej
(indeks UK/KP/001/01/09/17).

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?
✔

✔
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✔

Wyrządzenie przez Ubezpieczonego osobom trzecim Czystych
Szkód Majątkowych wskutek uchybienia popełnionego w związku
z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługą Płac, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną na podstawie
przepisów prawa.
W klauzuli dodatkowej Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów
Wynagrodzenia Prawnika, kosztów Ekspertyz, kosztów sądowych,
łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego
lub wykonawczego, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych, które Ubezpieczony musiał zapłacić, jeżeli
powstały w wyniku postępowania karnoskarbowego lub karnego,
kar, mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych nałożonych
przez ZUS lub PIP, w związku wystąpieniem Wypadku ubezpieczeniowego, tj.:
— wszczęcia przeciwko Ubezpieczonemu postępowania karnoskarbowego lub karnego lub
— złożenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny na podstawie
przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, lub
— złożenia przez Państwową Inspekcję Pracy do sądu wniosku
o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, lub
— nałożenia na Ubezpieczonego przez ZUS lub PIP kar, mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych, gdy postępowanie
dotyczy czynu zabronionego, mającego związek z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac.
Suma gwarancyjna ustalana jest z Ubezpieczającym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i potwierdzona w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
✘

✘

Wyrządzenia przez Ubezpieczonego osobom trzecim szkód niepozostających w związku z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługą Płac.
Wyrządzenia przez Ubezpieczonego osobom trzecim szkód Rzeczowych lub Szkód Osobowych.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Roszczeń:
!
dochodzonych według obcego prawa materialnego lub przed
obcym sądem, w tym także z tytułu orzeczeń obcych sądów wykonywanych w Polsce (prawo lub jurysdykcja), a także roszczeń
wynikających z działalności podjętej za granicą;
!
w zakresie, w jakim w wyniku zawartej umowy lub innej czynności prawnej odpowiedzialność cywilna wykracza poza zakres
określony przepisami prawa;
!
z tytułu szkód wynikających z manka w kasie lub sprzeniewierzenia;
!
wspólników lub osób bliskich Ubezpieczonemu, przy czym za
osoby bliskie uważa się: małżonka Ubezpieczonego i dzieci małżonka Ubezpieczonego niebędące zstępnymi Ubezpieczonego,
konkubenta, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, powinowatych
w tej samej linii lub stopniu, przysposabiających i przysposobionych;
!
z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego;
!
wynikających z uchybień, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia wiedzieli albo
przy dołożeniu należytej staranności mogli się dowiedzieć.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie klauzuli dodatkowej Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej, dodatkowo nie obejmuje:
!
kosztów, do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
niniejsze wyłączenie nie dotyczy kosztów Wynagrodzenia Prawnika oraz Ekspertyz;
!
kosztów, do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba
niż Ubezpieczony;
!
kosztów powstałych wskutek zlecenia pomocy prawnej przez
Ubezpieczonego bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela, a która nie była konieczna do obrony Ubezpieczonego
bądź też dotyczyła środków dowodowych nieistotnych z punktu
widzenia przebiegu postępowania;
!
kosztów wynikłych ze świadomego udzielenia przez Ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji albo ze świadomego dostarczenia sfałszowanych dokumentów;
!
kosztów wynikłych ze świadomego zatajenia przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na
przebieg postępowania lub sposób świadczenia pomocy prawnej z nim związanej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✔

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje działalność wykonywaną przez Ubezpieczonego w Polsce.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
—

Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał we
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub innych pismach przed zawarciem umowy.
— Ubezpieczający zobowiązany jest informować Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach powyższych okoliczności w trakcie trwania umowy ubezpieczenia niezwłocznie po dowiedzeniu się o nich.
— W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić Ubezpieczonego o zawarciu umowy na jego rachunek oraz jest zobowiązany przekazać Ubezpieczonemu przed przestąpieniem do umowy ubezpieczenia na piśmie lub – jeżeli
wyrazi na to zgodę – na inny trwałym nośniku Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących
obsługę płac (UK/KP/000/01/10/18).
— Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowo opłacać składkę.
— Ubezpieczający oraz Ubezpieczony są zobowiązani powiadomić Ubezpieczyciela o każdym Wypadku Ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości.
— Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani powiadomić Ubezpieczyciela o fakcie wszczęcia wobec Ubezpieczonego postępowania przygotowawczego 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 zgłosili już zajście Wypadku Ubezpieczeniowego.
— W razie zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów 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 udzielić pełnomocnictwa niezbędnego do prowadzenia sprawy odszkodowawczej, w tym pełnomocnictwa procesowego, osobie wskazanej lub zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową,
Ubezpieczony zobowiązany jest także przekazać Ubezpieczycielowi wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia procesu. Powyższe nie zwalnia
Ubezpieczonego z obowiązku podejmowania we własnym zakresie w przewidzianym terminie wszystkich niezbędnych czynności procesowych,
w tym także zgłaszania we właściwym terminie sprzeciwu lub podjęcia niezbędnych środków zaskarżenia, w sytuacji gdy istnieją przeszkody w ustaleniu z Ubezpieczycielem tych czynności.
— Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska odnośnie do wniesienia
środka odwoławczego.
— W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek, w sytuacji gdy Ubezpieczony wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, zobowiązany jest on przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia podać Ubezpieczycielowi wszystkie znane sobie okoliczności, o które był zapytywany przez Ubezpieczyciela, jak
również informować Ubezpieczyciela o zmianach dotyczących powyższych okoliczności niezwłocznie po dowiedzeniu się o nich.
W zakresie klauzuli dodatkowej Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej, w przypadku wszczęcia postępowania
karnoskarbowego lub karnego, Ubezpieczony zobowiązany jest:
— bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dowiedzenia się o wszczęciu postępowania objętego ubezpieczeniem, zawiadomić
o tym fakcie Ubezpieczyciela;
— we właściwym czasie podjąć czynności zapobiegające zwiększeniu rozmiaru szkody;
— dokonać samodzielnie wyboru Prawnika i poinformować o tym Ubezpieczyciela bądź zwrócić się o to do Ubezpieczyciela;
— udzielić stosownego pełnomocnictwa Prawnikowi oraz wyczerpująco i zgodnie z prawdą poinformować go o okolicznościach sprawy, wskazać
dowody i dostarczyć odpowiednie dokumenty;
— uzyskać pisemną zgodę Ubezpieczyciela na pokrycie ewentualnego Wynagrodzenia Prawnika za pomoc prawną oraz ewentualnych Kosztów Ekspertyz;
— na żądanie Ubezpieczyciela poinformować Prawnika o stanie sprawy oraz w razie konieczności przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu dalszego
wyjaśnienia stanu faktycznego;
— przedłożyć Ubezpieczycielowi bez zbędnej zwłoki otrzymane od Prawników, ekspertów oraz sądów rachunki, pokwitowania i inne dokumenty
stwierdzające poniesione koszty.
Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, obowiązki te ciążą na nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie.

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 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.
Jeżeli Ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia na podstawie klauzuli dodatkowej Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej po raz pierwszy bądź też zawiera umowę niebędącą kontynuacją poprzednio zawartej umowy (przerwa pomiędzy okresami ubezpieczenia), ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów postępowań wszczętych w ciągu pierwszych 21 dni okresu ubezpieczenia (karencja).
Okres ochrony ubezpieczeniowej kończy się z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia.
Okres ochrony ubezpieczeniowej i okres trwania umowy kończy się z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował
Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
Jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na odległość, Ubezpieczający będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia przez Ubezpieczyciela informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, tj. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest
to termin późniejszy; termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

