
Załącznik nr 1 
do Porozumienia w sprawie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców 

członków stowarzyszeń PFSRM zawartego  

w dniu 12 stycznia 2014 r. 

 

Indywidualna kalkulacja składki rocznej dla obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie 

rzeczoznawstwa majątkowego,  mająca zastosowanie do umów ubezpieczenia 

zawieranych w roku 2014, 2015 oraz 2016. 

 

1. Wysokość składki za jednostkowe ubezpieczenie ustala się w zależności od 

zadeklarowanej przez ubezpieczającego sumy gwarancyjnej: 

 

Suma gwarancyjna w odniesieniu  

do jednego zdarzenia oraz wszystkich  

zdarzeń stanowiąca równowartość  

w złotych:      Składka roczna w PLN: 

      25 000 euro       210  

       50 000 euro       330  

    75 000 euro       465  

   100 000 euro        570  

   125 000 euro        630  

   150 000 euro        730  

   175 000 euro                 812  

   200 000 euro                 855  

   225 000 euro                 945  

   250 000 euro                                     1 000  

 

2. Składka dodatkowa – uzależniona od przychodów 

Przychód netto  w złotych dodatkowa składka w % składki podstawowej 

1) do 500 000    0 

2) 500 001 do 1 500 000   15% 

3) 1 500 001 do 3 000 000   25% 

4) 3 000 001 do 5 000 000   35% 

5) 5 000 001 do 10 000 000  50% 

6) 10 000 001 do 25 000 000  65 % 

7) 25 000 001 do 50 000 000  80% 

8) 50 000 001 do 100 000 000  100% 

3. 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 

4.  Obniżki oblicza się kolejno metodą iloczynową. 

5. Obniżki składki ze wszystkich tytułów łącznie nie mogą przekroczyć 50% składki 

określonej w ust. 1. 

6. 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. 

7. PZU SA przysługuje prawo regresu w stosunku do Ubezpieczonego, jeżeli wypłacone 

zostało odszkodowanie za szkodę spowodowaną jego rażącym niedbalstwem. 

Opłacając składkę dodatkową w wysokości 10% składki podstawowej, nie mniej niż 50 

zł, PZU SA rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy 

szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem. 

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

odrębnie określonych. 

 

 

 

 

 


