
UMOWA O ROZSZERZENIU OFERTY 
PRZEWIDZIANEJ UMOWĄ GENERALNĄ Z DNIA 18.12.2003 r. 

 O MOŻLIWOŚĆ UZGODNIENIA Z UBEZPIECZYCIELAMI 
REZYGNACJI Z REGRESU NIEWŁAŚCIWEGO 

 
zawarta w dniu 13 lipca 2006 r. w Warszawie pomiędzy: 

 
Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 2, 
01- 209 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 
0000048327,  
oraz  
Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-805 Warszawa 
ul. Chmielna 85/87, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem 0000016432 
 
zwanymi dalej Ubezpieczycielami, w  imieniu i na rzecz których działają: 
 
1. Piotr Wójcik Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Gerling Polska 

TU S.A. 
2. Michał Molęda – Specjalista w Departamencie Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej 

Gerling Polska TU S.A. 
3. - TUiR „WARTA” S.A. 
 
a 
 
Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Warszawie, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 22 lok.601, 
zwaną dalej KIDP, w której imieniu działa Krajowa Rada Doradców Podatkowych w Warszawie, 
zwana dalej KRDP, reprezentowana przez: 
1. 
2.  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków dodatkowej oferty skierowanej do osób 
składających wniosek o kontynuację umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 
2007, (zwanych dalej „Wnioskodawcami”), zawartej na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2003 r. 
określającej zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych i 
uprawnionych podmiotów zwanej dalej Umową Generalną. 

§ 2 

1. Z uwagi na postanowienie art. 11 ust. 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczyciele mają prawo dochodzenia od 
Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego 
odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Niniejsza oferta będzie 
miała zastosowanie w odniesieniu do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe zawartych w 2005 i 2006 r.  

2. Niniejsza oferta nie będzie miała zastosowania w stosunku do umów ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawartych w 2004 r.. Zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy Generalnej 
podmioty, które złożyły w 2004 r. prawidłowo opłacone Wnioski, o których mowa w § 4 Umowy 
Generalnej o ubezpieczenie na okres ubezpieczenia kończący się 31.12.2005 r., zawarły umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 2004 r. 

3. Ubezpieczyciele oferują doradcom podatkowym i uprawnionym podmiotom możliwość 
indywidualnego wstecznego uzgodnienia rezygnacji przez Ubezpieczycieli z prawa, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 na podstawie indywidualnego wniosku na warunkach określonych poniżej. 
Przedmiotowa oferta jest skierowana wyłącznie do podmiotów, które zawarły umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie oferty określonej Umową Generalną w 
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2005 r. i 2006 r. z okresami ubezpieczenia kończącymi się 31.12.2005 r. lub 31.12.2006 r. i 
wobec których nie zgłoszono szkód w rozumieniu § 22 ust. 5 Umowy Generalnej. 

 
 

 
§ 3 

 
1. Wniosek, o którym mowa w  § 2 ust. 3 jest składany wyłącznie za pomocą systemu 

informatycznego służącego elektronicznej obsłudze wniosków  i tylko razem z wnioskiem o 
kontynuację umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na podstawie oferty 
określonej Umową Generalną. Odrębne lub późniejsze złożenie tego wniosku nie jest 
dopuszczalne. 

2. Wnioskodawca przez złożenie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3 zobowiązuje się do 
zapłacenia zryczałtowanej opłaty w wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych) od każdej umowy 
ubezpieczenia, której dotyczy wniosek i w terminie zapłaty składki lub jej I raty za 
kontynuację umowy ubezpieczenia OC. Wysokość opłaty jest stała bez względu na długość 
okresu ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia, której dotyczy. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, jest pobierana i podlega rozliczeniu z KIDP na takich samych 
zasadach, jak składka za ubezpieczenie. 

4. Ubezpieczyciele rezygnują z prawa, o którym mowa w § 2 ust. 1 z chwilą złożenia prawidłowo 
opłaconego wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, w Regionalnym Oddziale KIDP. 

5. Ubezpieczyciele potwierdzą pisemnie rezygnację z prawa, o którym mowa w § 2 ust. 1 na 
dokumencie Polisy wystawionej na okres ubezpieczenia kończący się 31.12.2007 r. ze 
wskazaniem numerów polis, których wniosek dotyczył. 

 
 

§ 4 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądu  
Arbitrażowego działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z 
regulaminem tego Sądu. 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem ich nieważności. 

§ 6 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

 
 
 
 
 

(na oryginałach właściwe podpisy) 
 

 
______________                                 _________________                            _____________________ 
KIDP                                                      TUiR WARTA S.A.                              Gerling Polska TU S.A. 

            
 
  


