
Załącznik nr 2 
do Porozumienia w sprawie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców 

członków stowarzyszeń PFSRM zawartego  w 

dniu 12 stycznia 2014 r. 

 

 

  
 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego 

 

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dodatkowej dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego w tym spółki osobowe. 

 

Ubezpieczony 

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego 

wymieniony we wniosku, każda spółka osobowa wskazana we wniosku prowadząca 

działalność w zakresie szacowania nieruchomości, w której wspólnikiem jest rzeczoznawca/y 

majątkowy. 

 

Warunki ubezpieczenia 

Ubezpieczenie nadwyżkowe 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: 

 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU 

SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek 

wykonywania dodatkowej działalności w zakresie nie wskazanym w art. 174 ust. 3 i 3a 

Ustawy o gospodarce nieruchomościami a obejmującym: 

1) czynności wyceny środków trwałych wymienionych w wykazie ewidencji środków 

trwałych nie związanych trwale z nieruchomością, 

2) czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością, 

3) czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości, 

4) ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego budynków i budowli.  

 

2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą, 

2) powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania umowy, której stroną jest 

przedsiębiorca, a przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a Ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

3) powstałe w wyniku błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej, 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 PLN 960 

1.500.000 PLN 1.233 

2.000.000 PLN 1.445 

2.500.000 PLN 1.573 

3.000.000 PLN 1.743 

4.000.000 PLN 1.998 

5.000.000 PLN 2.210 

7.000.000 PLN 2.940 

10.000.000 PLN 4.150 

 

Dla podmiotów, których przychód netto w ostatnim roku obrotowym przekroczył 500.000,- 

zł, składka podstawowa mnożona jest przez odpowiedni podany poniżej współczynnik 

korygujący: 

do 1 mln zł - 1,1 

do 2 mln zł - 1,2 

do 3 mln zł - 1,3 

do 4 mln zł -  1,4 

do 6 mln zł -    1,5 

do 10 mln zł -  1,8 

 

Opcje dodatkowe 

 

Klauzula nr 13 - rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia 

wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu – limit w ramach sumy 

gwarancyjnej i składki dodatkowe: 

 

50.000,- zł  131 zł 

100.000,- zł  184 zł 

250.000,- zł  287 zł 

500.000,- zł  401 zł 

1.000.000,- zł  562 zł  

2.000.000, zł  863 zł 

3.000.000,zł  1.020 zł, 

4.000.000,zł  1.560 zł, 

5.000.000,zł  1.900 zł, 

7.000.000,zł  2.390 zł, 

10.000.000,zł  2.980 zł. 

 

 

 



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. 

 

 

W przypadku umowy ubezpieczenia obejmującej jeden kontrakt – składki podane w tabeli 

mogą ulec zmniejszeniu na indywidualnych warunkach 

 

Płatność składki 

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

odrębnie określonych. 

 

 


