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  Warszawa, dnia 10 stycznia 2014 r. 

 

Komunikat w sprawie ubezpieczenia OC 

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że dnia 

10 stycznia 2014 roku został uzgodniony przez PFSRM i PZU S.A. tekst „Porozumienia w sprawie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność oraz osób 

wykonujących czynności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego”. Porozumienie to będzie 

regulowało zasady ubezpieczeń w latach 2014, 2015 i 2016.  

Podpisanie Porozumienia jest planowane na dzień 13 stycznia 2014 roku. 

Informacja o podpisaniu Porozumienia zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości 

Stowarzyszeń, a także zamieszczona na stronie internetowej PFSRM. 

Po podpisaniu Porozumienia, co jak podaliśmy powyżej nastąpi prawdopodobnie dnia 

13 stycznia 2014 roku, będzie można zawierać umowy ubezpieczenia OC na warunkach 

określonych w tym porozumieniu.  

Obsługę wszystkich ubezpieczeń zawieranych na warunkach określonych w Porozumieniu 

PFSRM - PZU prowadzić będzie wyłącznie iExpert.pl S.A. 

Ubezpieczenia objęte Porozumieniem skierowane są głównie do: 

I. PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Obowiązkowe (podstawowe) ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (do 250.000 EUR) 

Zgodnie z zawartym porozumieniem składka roczna przy najniższej sumie gwarancyjnej (tj. 25.000 

EUR) wynosi 210 zł. 

Porozumienie reguluje również kwestię obniżek składek (10 % - za każdy nieprzerwany trzyletni 

bezszkodowy okres ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 30 % oraz 5 % - z tytułu kontynuacji 

ubezpieczenia). Obniżki oblicza się kolejno metodą iloczynową.   Obniżki składki ze wszystkich 

tytułów łącznie nie mogą przekroczyć 50 % składki podstawowej. Do zastosowania obniżek 

opisanych powyżej zalicza się wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte przez rzeczoznawców 

majątkowych (obecnie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa 

majątkowego) na podstawie wcześniejszych porozumień pomiędzy PZU SA a organizacjami 

zawodowymi lub związkami organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Zniżki nalicza 

się także, jeżeli nowa umowa ubezpieczenia zostanie zawarta nie dalej niż w ciągu 30 dni od 

wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
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2. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC zawodowe (aż do 10.000.000 zł) 

Opcje dodatkowe: 

 Klauzula nr 13 - rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia 
wyrządzone przez podwykonawców. 

 Klauzula nr 61 - klauzula OC z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, 
uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem 
czynności zawodowych. 

 

3. Uzupełniające ubezpieczenie OC z tytułu posiadania mienia oraz OC pracodawcy.  

4. Ubezpieczenie mienia biurowego  posiadanego w związku z wykonywaniem działalności 

w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego. 

5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rzeczoznawcy majątkowego. 

 

II. RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZAWODOWE 

OSOBIŚCIE 

1. Podstawowe ubezpieczenie OC zawodowe rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście  

Opcje dodatkowe: 

 Klauzula nr 61 - klauzula OC z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, 
uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem 
czynności zawodowych. 

WAŻNE: 

 to ubezpieczenie jest zalecane dla wszystkich rzeczoznawców nie będących 
przedsiębiorcami, 

 każdy rzeczoznawca, który dotychczas zawierał ubezpieczenie obowiązkowe ma prawo do 
wszystkich dotychczas przysługujących zniżek. 

 

2. Ubezpieczenia OC rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście w związku z powołaniem na 

biegłego sądowego. 

Opcje dodatkowe: 

 Klauzula nr 61 - klauzula OC z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, 
uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem 
czynności zawodowych. 

 

3. Dobrowolne umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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ZAWIERANIE UBEZPIECZENIA 

Obsługę wszystkich ubezpieczeń zawieranych na warunkach określonych w Porozumieniu 

PFSRM - PZU prowadzić będzie wyłącznie iExpert.pl S.A. 

W celu zawarcia ubezpieczenia wystarczające będzie wypełnienie stosownej deklaracji oraz przesłanie 

na adres:  rzeczoznawca@iexpert.pl 

Wzory deklaracji  przesyłamy w formie pdf.  

Deklaracje będą także dostępne do pobrania na stronach www.pfsrm.pl 

 

 

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 

http://www.pfsrm.pl/

