
Polisa ubezpieczeniowa 
Lloyd's

zawarta w imieniu i na rzecz wskazanych syndykatów Lloyd's przez

Leadenhall Polska S.A. (zwan 'Coverholder')

Polisa została wystawiona na podstawie pełnomocnictwa numer B1262BW0072915 (Delegated Authority
Number). Coverholder jest przedstawicielem Ubezpieczyciela we wszystkich sprawach zwizanych z
zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia. Wszelkie oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela należy
przesyła listem poleconym lub dostarczy za potwierdzeniem odbioru na adres:

Leadenhall Polska S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.

Ubezpieczajcy i Ubezpieczony proszeni s o szczegółowe zapoznanie si z treści wszystkich dokumentów
składajcych si na Umow ubezpieczenia, gdyż precyzuj one zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej. W razie wtpliwości Ubezpieczajcy i Ubezpieczony powinni w pierwszej kolejności
zwróci si do swojego doradcy ubezpieczeniowego, który zaaranżował Umow ubezpieczenia. W przypadku
dodatkowych pyta kontakt z Leadenhall Polska S.A. możliwy jest pod numerem telefonu +48 22 380 42 40
lub poczt elektroniczn na adres .kontakt@leadenhall.pl
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Polisa nr LHC1244510

Obowizkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsibiorców usługowo
prowadzcych ksigi rachunkowe

1.Ubezpieczyciel Umowa ubezpieczenia zawarta z underwriterami działajcymi 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 s członkowie syndykatu Lloyd’s nr 2468 (100% ryzyka).

2.Ubezpieczający CIT-ownia Sp. z o.o. 

03-237 Warszawa, Inowłodzka 5 / 201

REGON: 365236323

3.Ubezpieczona działalność Usługowe prowadzenie ksig rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego, o

których mowa w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku

4.Okres ubezpieczenia 31 sierpnia 2016 - 30 sierpnia 2017

5.Sekcje objęte

ubezpieczeniem

 – Objta ubezpieczeniemSekcja I

Obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsibiorców wykonujcych

działalnoś z zakresu usługowego prowadzenia ksig rachunkowych

Limit - 10000€ na każde zdarzenie

 – Objta ubezpieczeniem Sekcja II

Uzupełniajce i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

usługowego prowadzenia ksig rachunkowych, doradztwa podatkowego (w tym

prowadzenia ksig podatkowych) i kadrowego (w tym rozliczania płac)

Limit – 50000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony

6.Rozszerzenia ochrony

Sekcja II

 – Objta ubezpieczeniemPokrycie Kosztów obrony

Sublimit – 25000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony

 – Objta ubezpieczeniemNaruszenie obowiązku zachowania tajemnicy

Sublimit – 25000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony

 – Objta ubezpieczeniemOszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie

Sublimit – 25000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony

 – Objta ubezpieczeniemNaruszenie praw własności intelektualnej

Sublimit – 25000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony

 – Objta ubezpieczeniemOdpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia

Sublimit – 25000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony
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 – Objta ubezpieczeniemUtrata Dokumentów

Sublimit – 25000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony

Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub

 – Objta ubezpieczeniemadministracyjnym

Sublimit – 25000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony

 – Objta ubezpieczeniemPokrycie rażącego niedbalstwa

Sublimit – 25000zł na jedno i wszystkie Roszczenia lub seri Roszcze

Udział własny - zniesiony

7.Składka 580zł

płatna do dnia 30 sierpnia 2016 na rachunek Leadenhall Polska S.A.:

18 2490 0005 0000 4600 9589 9346 

(w tytule przelewu należy wpisa numer polisy)

Opłacajc składk ubezpieczajcy akceptuje warunki umowy ubezpieczenia oraz
stwierdza poprawnoś wszystkich informacji przywołanych w polisie oraz Informacji o
Ubezpieczajcym zawartej w ofercie numer LHQ1244508/1, fakt otrzymania i
zapoznania si z warunkami Leadenhall ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z
tytułu usługowego prowadzenia ksig rachunkowych i doradztwa podatkowego
oznaczonymi symbolem LW023/PI/BK/4, jak również przyjcia do wiadomości
postanowie znajdujcych si w pozycji 10 polisy.

8.Warunki ubezpieczenia W zakresie Sekcji I warunki ubezpieczenia określone s Rozporzdzeniem Ministra
Finansów w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przedsibiorców wykonujcych działalnoś z zakresu usługowego prowadzenia ksig
rachunkowych obowizujcym w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia.

W zakresie Sekcji II oraz rozszerze ochrony zastosowanie maj warunki Leadenhall
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksig
rachunkowych i doradztwa podatkowego oznaczone symbolem LW023/PI/BK/4

9.Załączniki do polisy Załcznikiem do polisy s warunki ubezpieczenia oznaczone symbolem LW023/PI/BK/4

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 czści, albo osoba udzielajca odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela
podała informacje niezgodnie z posiadan przez siebie wiedz.

Informacje, w tym dane osobowe, przekazywane Leadenhall Polska S.A., a dotyczce
Ubezpieczajcego i Ubezpieczonego bd przetwarzane przez Leadenhall Polska S.A.
wyłcznie w zwizku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia.

Leadenhall Polska S.A. jako Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane
osobowe zgodnie z ustaw 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
zapewniajce ochron przetwarzanych danych odpowiedni do zagroże oraz kategorii
danych objtych ochron, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed
dostpem osób nieupoważnionych, utrat czy uszkodzeniem. Ubezpieczajcemu,
Ubezpieczonemu oraz Osobie uprawnionej przysługuje prawo dostpu do swoich
danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
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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 bd przetwarzane przez te podmioty
zgodnie z przepisami prawa.

11.Procedura likwidacji szkód Powiadomienia o zdarzeniach i okolicznościach, formalne zgłoszenie roszczenia oraz
wszelk korespondencj zwizan z ustaleniem zasadności oraz wysokości świadczenia
należy kierowa 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 maj zastosowania

Warszawa, 30 sierpnia 2016

Michał Molda

Postanowienia dotyczce sekcji I


