Polisa ubezpieczeniowa
Lloyd's
zawarta w imieniu i na rzecz wskazanych syndykatów Lloyd's przez
Leadenhall Polska S.A. (zwaną 'Coverholder')
Polisa została wystawiona na podstawie pełnomocnictwa numer B1262BW0072917 (Delegated Authority
Number). Coverholder jest przedstawicielem Ubezpieczyciela we wszystkich sprawach związanych z
zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia. Wszelkie oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela należy
przesyłać listem poleconym lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru na adres:
Leadenhall Polska S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.
Ubezpieczający i Ubezpieczony proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z treścią wszystkich dokumentów
składających się na Umowę ubezpieczenia, gdyż precyzują one zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej. W razie wątpliwości Ubezpieczający i Ubezpieczony powinni w pierwszej kolejności
zwrócić się do swojego doradcy ubezpieczeniowego, który zaaranżował Umowę ubezpieczenia. W przypadku
dodatkowych pytań kontakt z Leadenhall Polska S.A. możliwy jest pod numerem telefonu +48 22 380 42 40
lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@leadenhall.pl.

Polisa nr LHC1922460

Polisa nr LHC1922460
Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo
prowadzących księgi rachunkowe

1. Ubezpieczyciel

Umowa ubezpieczenia zawarta z underwriterami działającymi w imieniu i na rzecz
Lloyd’s, Lime Street 1, Londyn, EC3M 7HA, Wielka Brytania.
Lloyd’s jest zrzeszeniem członków utworzonym na podstawie ustawy. Ubezpieczycielem
w ramach niniejszej umowy są członkowie syndykatu Lloyd’s nr 2468 (100% ryzyka).

2. Ubezpieczający

9KONT SP. Z O.O.
03-237 Warszawa, Inowłodzka 5 / 202
REGON: 146671540

3. Ubezpieczona działalność

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego, o
których mowa w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku

4. Okres ubezpieczenia

8 lutego 2018 - 7 lutego 2019

5. Sekcje objęte
ubezpieczeniem

Sekcja I – Objęta ubezpieczeniem
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących
działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Limit - 10 000 € na każde zdarzenie
Sekcja II – Objęta ubezpieczeniem
Uzupełniające i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego (w tym
prowadzenia ksiąg podatkowych)
Limit – 50 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
Sekcja III - Objęta ubezpieczeniem
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu doradztwa w zakresie ubezpieczeń
społecznych i innego doradztwa kadrowego
Limit – w ramach limitu dla Sekcji II na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny – zniesiony
Sekcja IV - Nie dotyczy
Ubezpieczenie osobistej odpowiedzialności karno-skarbowej
Limit – w ramach limitu dla Sekcji II na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny – zniesiony

6. Rozszerzenia ochrony
Sekcja II

Pokrycie Kosztów obrony – Objęta ubezpieczeniem
Sublimit – 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy – Objęta ubezpieczeniem
Sublimit – 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
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Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie – Objęta ubezpieczeniem
Sublimit – 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
Naruszenie praw własności intelektualnej – Objęta ubezpieczeniem
Sublimit – 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia – Objęta ubezpieczeniem
Sublimit – 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
Utrata Dokumentów – Objęta ubezpieczeniem
Sublimit – 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub
administracyjnym – Objęta ubezpieczeniem
Sublimit – 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
Pokrycie rażącego niedbalstwa – Objęta ubezpieczeniem
Sublimit – 25 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń
Udział własny - zniesiony
7. Składka

842 zł
płatna do dnia 7 lutego 2018 na rachunek Leadenhall Polska S.A.:
18 2490 0005 0000 4600 9589 9346
(w tytule przelewu należy wpisać numer polisy)
Opłacając składkę ubezpieczający akceptuje warunki umowy ubezpieczenia oraz
stwierdza poprawność wszystkich informacji przywołanych w polisie oraz Informacji o
Ubezpieczającym zawartej w ofercie numer LHQ1922459/1, fakt otrzymania i
zapoznania się z warunkami Leadenhall ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z
tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego
oznaczonymi symbolem LW023/PI/BK/6 wraz z klauzulami dodatkowymi, jak również
przyjęcia do wiadomości postanowień znajdujących się w pozycji 10 polisy.

8. Warunki ubezpieczenia

Jeżeli Ubezpieczony nie będzie w pełni usatysfakcjonowani sposobem, w jaki jego
wniosek został rozpatrzony i nie dojdzie do rozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej,
powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo
według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego.
W zakresie Sekcji II oraz rozszerzeń ochrony zastosowanie mają warunki Leadenhall
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych i doradztwa podatkowego oznaczone symbolem LW023/PI/BK/6
W zakresie Sekcji III oraz rozszerzeń ochrony zastosowanie mają warunki Leadehall
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących
księgi rachunkowe oznaczone symbolem LW023/PI/BK/6 oraz klauzula LW200
doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych i innego doradztwa kadrowego
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W zakresie Sekcji IV oraz rozszerzeń ochrony zastosowanie mają warunki Leadehall
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących
księgi rachunkowe oznaczone symbolem LW023/PI/BK/6 oraz klauzula LW201
odpowiedzialności karno-skarbowej
9. Załączniki do polisy

Załącznikiem do polisy są warunki ubezpieczenia oznaczone symbolem
LW023/PI/BK/6, klauzula LW200, klauzula 201

10. Postanowienia i
oświadczenia końcowe

Zgodnie z art. 815 § 3 kodeksu cywilnego ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
za skutki okoliczności podanych w umowie ubezpieczenia, jeżeli zostały one zatajone w
całości lub części, albo osoba udzielająca odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela
podała informacje niezgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą.
Informacje, w tym dane osobowe, przekazywane Leadenhall Polska S.A., a dotyczące
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego będą przetwarzane przez Leadenhall Polska S.A.
wyłącznie w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia.
Leadenhall Polska S.A. jako Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane
osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed
dostępem osób nieupoważnionych, utratą czy uszkodzeniem. Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu oraz Osobie uprawnionej przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Leadenhall Polska S.A. oświadcza, że na podstawie art. 31 ustawy o
ochronie danych osobowych uprawniony jest do powierzania danych osobowych innym
podmiotom po zapewnieniu, że dane osobowe będą przetwarzane przez te podmioty
zgodnie z przepisami prawa.

11. Procedura likwidacji szkód Powiadomienia o zdarzeniach i okolicznościach, formalne zgłoszenie roszczenia oraz
wszelką korespondencję związaną z ustaleniem zasadności oraz wysokości świadczenia
należy kierować do Ubezpieczyciela za pośrednictwem:
Leadenhall Polska S.A.
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Telefon: +48 (22) 380 42 40
Fax: +48 (22) 380 16 76
E-mail: claims@leadenhall.pl
12. Postanowienia szczególne

Nie mają zastosowania

Warszawa, 7 lutego 2018

Michał Molęda

Postanowienia dotyczące sekcji I
Leadenhall Polska S.A., Coverholder at
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Postanowienia dotyczące sekcji I
1.

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wykonującego
działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w Ustawie o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 roku, na podstawie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia.

2.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy ubezpieczenia oraz płatność składki jest uregulowana w mającym odpowiednie
zastosowanie § 8 warunków ubezpieczenia oznaczonych symbolem LW023/PI/BK/6

3.

Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo regresu do Ubezpieczonego, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

4.

Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, pisemnie powiadomić Ubezpieczyciela, nie później jednak niż w ciągu
14 dni od otrzymania wiedzy o zdarzeniu ubezpieczeniowym lub zgłoszeniu roszczenia o odszkodowanie z tytułu
uchybienia przy usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub doradztwie podatkowym.

5.

Ubezpieczony nie ma prawa uznawać lub zaspokajać roszczeń, proponować ugody, składać przyrzeczeń ani
zwalniać z odpowiedzialności innych osób bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo
(ale nie obowiązek) kontroli i uczestnictwa w obronie przed Roszczeniem oraz w jego rozliczeniu, a także wyznaczania
pełnomocników reprezentujących Ubezpieczonego. Ubezpieczony ma obowiązek w każdym czasie na własny koszt
przekazywać Ubezpieczycielowi wszelkie żądane przez niego dokumenty i informacje oraz zapewnić mu niezbędne
wsparcie umożliwiające prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub obronę przed Roszczeniem.

6.

Przysługujące Ubezpieczonemu prawo regresu przejdzie na Ubezpieczyciela do wysokości dokonanych wypłat w
ramach Umowy ubezpieczenia, a Ubezpieczony (ani żadna osoba działająca na jego zlecenie lub w jego imieniu) nie
będzie podejmowała żadnych działań lub zaniechań mogących skutkować ograniczeniem praw Ubezpieczyciela z
tytułu regresu. Ubezpieczyciel nie będzie dochodził roszczeń regresowych wobec obecnych lub byłych członków
władz lub pracowników Ubezpieczonego, z wyjątkiem skutków ich umyślnych, oszukańczych, nieuczciwych lub
przestępczych działań lub zaniechań. Ubezpieczony ma obowiązek zabezpieczenia przysługującego im prawa regresu
wobec osób trzecich i udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy Ubezpieczycielowi w dochodzeniu roszczeń
regresowych.

7.

Cesja lub przelew wierzytelności z tytułu Umowy ubezpieczenia nie będą wiążące dla Ubezpieczyciela bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

8.

Jeżeli Ubezpieczony nie będzie w pełni usatysfakcjonowani sposobem, w jaki jego wniosek został rozpatrzony i nie
dojdzie do rozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej, powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczonego.

9.

Umowa ubezpieczenia została zawarta według prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w Umowie
ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
inne właściwe przepisy polskiego prawa.
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Klauzule dodatkowe
W umowie ubezpieczeniowej zastosowanie znajdują klauzule dodatkowe, których treść przywołano poniżej:

Klauzula LW200
Doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych i innego doradztwa
kadrowego
1.

W uzupełnieniu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie § 2 warunków ubezpieczenia i do wysokości limitu
określonego w Sekcji II p. 5 Polisy Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić za Ubezpieczonego wszelkie kwoty (z
włączeniem kosztów i wydatków poniesionych przez poszkodowanego), do zapłaty których Ubezpieczony zostanie
prawnie zobligowany w efekcie wniesionego przeciwko niemu Roszczenia, które zostało zgłoszone Ubezpieczonemu i
Ubezpieczycielowi po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia i powstało w wyniku uchybienia popełnionego lub
rzekomo popełnionego przez Ubezpieczonego lub inną osobę, za którą Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, w
trakcie świadczenia usług doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych lub innego doradztwa kadrowego, do
których świadczenia Ubezpieczony jest uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Usługi doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych i inne usługi doradztwa kadrowego, o których mowa w p. 1,
obejmują:
a. obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz przekazywanie właściwym organom deklaracji lub innych dokumentów z tym
związanych,
b. obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
c. prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów z tym
związanych,
d. obliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i składanie wniosków z
tym związanych w oparciu o przepisy dotyczące zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
e. obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i reprezentację zleceniodawcy przed organami
egzekucyjnymi,
f. doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
g. nadzór nad czynnościami wymienionymi powyżej lit a-f.

3.

Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielonej na podstawie niniejszej klauzuli znajdują zastosowanie
postanowienia paragrafów 1 oraz 4-10 warunków ubezpieczenia.
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