
Załącznik nr 8 
do Porozumienia w sprawie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców 

członków stowarzyszeń PFSRM zawartego  

w dniu 12 stycznia 2014 r. 

 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia powstałe 

w związku z wykonywaniem działalności przez przedsiębiorcę w zakresie czynności 

rzeczoznawstwa majątkowego 

 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego z tytułu: 

1) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem mienia 

wykorzystywanego do prowadzenia działalności zawodowej (wyposażeniem biura  

Ubezpieczonego) z sumą gwarancyjną 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 

2) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego 

powstałe w związku z wypadkiem przy pracy z sumą gwarancyjną 100.000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 

2. Do ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt 1 zastosowanie mają Ogólne warunki 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego          

i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009r. 

Zarządu PZU SA, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 

2010r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. z następującymi 

postanowieniami odmiennymi do tych OWU: 

1) w § 6 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: „1. Przedmiotem ubezpieczenia jest 

odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w 

związku z posiadaniem przez ubezpieczonego mienia wykorzystywanego do 

prowadzenia działalności zawodowej (wyposażeniem biura), będące następstwem 

czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego 

(OC deliktowa).”; 

2) w § 8 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: „1. Ubezpieczeniem objęta jest 

odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku 

ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).”; 

3) pozostałe postanowienia OWU mają zastosowanie w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi ubezpieczenia określonemu w postanowieniu odmiennym, o którym 

mowa w pkt 1. 

3. Do ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt 2 zastosowanie mają Ogólne warunki 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego           

i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009r. 

Zarządu PZU SA, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 

2010r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. wraz z Klauzulą nr 5 oraz 

następującymi postanowieniami odmiennymi do tych OWU: 

1) w § 6 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: „1. Przedmiotem ubezpieczenia jest 

odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone pracownikom 

Ubezpieczonego powstałe w związku z wypadkiem przy pracy na zasadach 

określonych w Klauzuli nr 5.”; 

2) w § 8 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: „1. Ubezpieczeniem objęta jest 

odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku 

ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).”; 



3) pozostałe postanowienia OWU mają zastosowanie w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi ubezpieczenia określonemu w postanowieniu odmiennym, o którym 

mowa w pkt 1. 

4. Za ubezpieczenia określone w ust. 2 i 3 składka ubezpieczeniowa wynosi 150 zł. 

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

odrębnie określonych. 

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

będzie dostosowany do okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. W takim przypadku składka będzie naliczona proporcjonalnie. 

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

odrębnie określonych. 

 

 

 

 


