
Załącznik nr 4 
do Porozumienia w sprawie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców 

członków stowarzyszeń PFSRM zawartego  

w dniu 12 stycznia 2014 r. 

 

Dobrowolne ubezpieczenie mienia powstałe w związku z wykonywaniem działalności przez 

przedsiębiorcę w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego 

 

Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń 

 

Do ubezpieczenia majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń zastosowanie będą 

miały Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA ustalone uchwałą nr 

UZ/49/2011 Zarządu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr UZ/23/2013 z dnia 30 

stycznia 2013r. z następującymi postanowieniami odmiennymi: 

1)   w § 3 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: „1. Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić 

ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia następujące kategorie mienia: 

1) wyposażenie, 

2) nakłady adaptacyjne, 

3) mienie osobiste pracowników, 

4) wartości pieniężne, 

5) niskocenne składniki majątku.”; 

2)   w § 8 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: „1. Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić 

ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia następujące kategorie mienia: 

1) wyposażenie, 

2) mienie osobiste pracowników, 

3) wartości pieniężne, 

4) niskocenne składniki majątku.”; 

3)   w § 13 ust.1 OWU otrzymuje brzmienie: „1. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte 

następujące przedmioty: 

1) szyby i inne elementy szklane, 

2) reklamy, tablice reklamowe.”; 

4)  w § 21 ust.1 OWU otrzymuje brzmienie: „1.Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić 

ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia: 

1) stacjonarny sprzęt elektroniczny, 

2) przenośny sprzęt elektroniczny, 

3) telefony komórkowe, 

4) dane.”; 

 

5) w § 7 ust. 2 OWU otrzymuje brzmienie: „2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający 

odrębnie dla poszczególnych kategorii mienia spośród następujących: 

 Suma Ubezpieczenia  

Wariant I II III 

Wyposażenie 80.000 120.000 160.000 

Nakłady adaptacyjne 20.000 30.000 40.000 

Mienie osobiste pracowników 1.000 1.500 2.000 

Wartości pieniężne 4.000 6.000 8.000 

Niskocenne składniki majątku 10.000 15.000 20.000 

 

 



6) w § 12 ust.2 OWU otrzymuje brzmienie: „2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający 

odrębnie dla poszczególnych kategorii mienia spośród następujących: 

 Suma Ubezpieczenia 

Wariant I II III 

Wyposażenie 10.000 15.000 20.000 

Mienie osobiste pracowników 1.000 1.500 2.000 

Wartości pieniężne 4.000 6.000 8.000 

Niskocenne składniki majątku 2.000 3.000 4.000 

 

7) w § 17 ust.2 OWU otrzymuje brzmienie: „2.Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający 

odrębnie dla grupy przedmiotów spośród następujących: 

 Suma Ubezpieczenia 

Wariant I II III 

Szyby i inne elementy szklane 2.000 3.000 4.000 

Reklamy, tablice reklamowe 500 750 1.000 

 

8) w § 25 ust. 2  OWU otrzymuje brzmienie: „2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający 

odrębnie dla poszczególnych kategorii mienia spośród następujących: 

 Suma Ubezpieczenia 

Wariant I II III 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny 20.000 30.000 40.000 

Przenośny sprzęt elektroniczny 5.000 7.500 10.000 

Telefony kom. 1.000 1.500 2.000 

Dane 2.000 3.000 4.000 

 

9) zastosowanie mają: 

1) Klauzula ubezpieczenia przepięć w treści określonej w Załączniku nr 2 do OWU, 

przy czym limit odpowiedzialności wynosi 5.000 zł, 

2) Klauzula ubezpieczenia dewastacji w treści określonej w Załączniku nr 2 do OWU, 

przy czym limit odpowiedzialności wynosi 10.000 zł, 

3) Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji w treści określonej w Załączniku nr 2 

do OWU, przy czym limit odpowiedzialności wynosi 5.000 zł. 

10) w § 35 ust. 14 OWU otrzymuje brzmienie: „14. Składka zależna jest od wybranego 

wariantu sumy ubezpieczenia i wynosi: 

1) Wariant I  - składka roczna 300 zł, 

2) Wariant II - składka roczna  420 zł, 

3) Wariant III - składka roczna 540 zł.”. 

 

1.  Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy lub w 

ratach na warunkach odrębnie określonych. 

2. Ubezpieczenie zawierane będzie na okres jednego roku, chyba że okres ubezpieczenia 

będzie dostosowywany do okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. W takim przypadku składka będzie naliczona proporcjonalnie za okres 

udzielonej ochrony. 

 

 

 


