
Załącznik nr 5 
do Porozumienia w sprawie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców 

członków stowarzyszeń PFSRM zawartego  

w dniu 12 stycznia 2014 r. 

 
Dobrowolne umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego 

wykonującego czynności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego osobiście. 

Ubezpieczony 

Rzeczoznawca majątkowy wykonujący osobiście czynności w zakresie rzeczoznawstwa 

majątkowego. 

Warunki ubezpieczenia 

Ubezpieczenie zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 

z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU SA ze zmianami ustalonymi Uchwałą Nr 

UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. 

wraz z klauzulą w brzmieniu: 

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU 

SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego rzeczoznawcy 

majątkowego za szkody powstałe wskutek wykonywania osobiście czynności 

rzeczoznawstwa majątkowego określone w art. 174 ust. 3 i 3a Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami.” 

Sumy Ubezpieczenia i składki podstawowe 

Suma na jedno i wszystkie zdarzenia Składka roczna w PLN 

100.000 PLN 280  

500.000 PLN 625  

1.000.000,00 PLN 960  

Udziela się następujących obniżek składki: 

1) 10% - za każdy nieprzerwany trzyletni bezszkodowy okres ubezpieczenia, jednak nie 

więcej niż 30%, 

2) 5% - z tytułu kontynuacji ubezpieczenia 

Obniżki oblicza się kolejno metodą iloczynową. 

Obniżki składki ze wszystkich tytułów łącznie nie mogą przekroczyć 50% składki określonej 

w ust. 1. 

Do zastosowania obniżki określonej w ust. 3 pkt 1 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. 

 

Klauzula nr 61 – klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem 

zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych 

z wykonywaniem czynności zawodowych – limit w ramach sumy gwarancyjnej i składki 

dodatkowe: 

20.000 zł, -   składka 100 zł, 

50.000 zł –   składka 250 zł, 

70.000 zł –   składka 350 zł, 



90.000 zł –   składka 450 zł, 

100.000 zł –   składka 500 zł. 

 

Płatność składki 

Składka płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy lub w ratach na warunkach 

odrębnie określonych. 

 

 

 

 

 

 


