Klauzula dodatkowa
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 1.

Przedmiot ubezpieczenia
Na podstawie niniejszej Klauzuli TUiR Warta obejmuje ochroną ubezpieczeniową pieniężne kary
dyscyplinarne, o których mowa w art. 159. ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zmianami )
(Ustawa):
1) w sytuacji o których mowa w art. 139 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy;
2) w sytuacji o których mowa w art. 172 ust. 1 Ustawy;
które Ubezpieczony musiał zapłacić wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu
Ubezpieczonej działalności, a także zasądzone koszty strony przegranej w razie sporu sądowego,
celem którego było zapobiegnięcie nałożenia lub uchylenie kary pieniężnej, o której mowa
powyżej.

§ 2.

Ubezpieczony
Ubezpieczonym jest:
1) biegły rewident;
w rozumieniu Ustawy z uwzględnieniem art. 140 ust. 1 Ustawy.

§ 3.

Ubezpieczona działalność
Ubezpieczona działalność obejmuje wykonywanie zawodu jak również czynności wskazanych w
art. 139 ust 1 oraz 2 oraz art. 172 ust.1 Ustawy do którego uprawniony jest Ubezpieczony na mocy
Ustawy.

§ 4.

Wypadek Ubezpieczeniowy
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia pieniężnej kary
dyscyplinarnej, o ile miało to miejsce w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego doszło do
nałożenia pieniężnej kary dyscyplinarnej na Ubezpieczonego, o której mowa w § 1 niniejszej
Klauzuli.

§ 5.

Zakres ubezpieczenia
1. Świadczenia TUiR Warta
W granicach swojej odpowiedzialności TUiR Warta jest zobowiązana do:
1) zapłaty Ubezpieczonemu kary dyscyplinarnej, którą Ubezpieczony musiał zapłacić wskutek
uchybienia popełnionego przy wykonywaniu Ubezpieczonej działalności, a także
zasądzone koszty strony przegranej w razie sporu sądowego, celem którego było
zapobiegnięcie nałożenia lub uchylenie kary pieniężnej,
2) zapłaty Kosztów Pomocy Prawnej
Koszty Pomocy Prawnej obejmują również koszty powstałe w postępowaniu
dyscyplinarnym.
Odmiennie niż stanowi § 8 pkt. 4 Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zawodowej, Koszty Pomocy Prawnej objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy
gwarancyjnej
i
są
przez
nią
ograniczone.
W zakresie § 5 ust. 1) Klauzuli nie ma zastosowania wyłączenie zawarte w § 5 ust 1g oraz
ust 3 Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
2. Karencja
1) Jeżeli Ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia na podstawie niniejszej Klauzuli po
raz pierwszy, bądź też po przerwie w korzystaniu z ubezpieczenia odpowiedzialności
dyscyplinarnej, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów kar dyscyplinarnych
nałożonych w wyniku postępowań wszczętych w ciągu pierwszych 21 dni okresu
ubezpieczenia (karencja).

2)

Karencja, o której mowa powyżej w pkt. 1) nie obowiązuje w sytuacji, gdy ubezpieczenie
zawierane na podstawie niniejszej Klauzuli jest kontynuacją takiej samej lub podobnej
umowy ubezpieczenia zawartej u innego ubezpieczyciela.

§ 6.

Wyłączenia
W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych w warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zawodowej, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów:
1) do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych,
2) do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony,
3) wynikłych ze świadomego udzielenia przez Ubezpieczonego nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji albo ze świadomego dostarczenia sfałszowanych
dokumentów,
4) wynikłych ze świadomego zatajenia przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów w tym
mogących mieć wpływ na przebieg postępowania, w wyniku którego doszło do nałożenia
pieniężnej kary dyscyplinarnej.

§ 7.

Obowiązek zachowania tajemnicy
Ubezpieczający i Ubezpieczony jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakt zawarcia
ubezpieczenia odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie niniejszej klauzuli.

§ 8.

Obowiązki Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia Wypadku ubezpieczeniowego
1) Ubezpieczony zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 21-miu
dni roboczych od dowiedzenia się o wszczęciu postępowania, zawiadomić o tym fakcie TUiR
Warta. Zawiadomienie powinno zawierać w szczególności informację:
a.
o treści zarzutu,
b.
w podstawowym zakresie i okolicznościach popełnienia zarzucanego
uchybienia,
c.
stanowisku Ubezpieczonego co do zasadności zarzutu,
2) Jeżeli wskutek postępowania doszło do nałożenia pieniężnej kary dyscyplinarnej
Ubezpieczony zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7-miu dni
od dowiedzenia tym fakcie, zawiadomić TUiR Warta. Zawiadomienie powinno zawierać w
szczególności informację o:
a. treść dokumentu stanowiącego podstawę nałożonej kary,
b. decyzję o nałożeniu kary dyscyplinarnej wraz z podaniem jej wysokości
c. dokument potwierdzający opłacenie należnej kary dyscyplinarnej

§ 9.

Naruszenie obowiązków przez Ubezpieczonego
Jeżeli na skutek naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
wymienionych wyżej obowiązków nastąpiło zwiększenie kosztów lub TUiR Warta została
pozbawiona możliwości ustalenia okoliczności i skutków Wypadku Ubezpieczeniowego, TUiR
Warta może odpowiednio zmniejszyć świadczenie. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do
§8 pkt. 1 klauzuli.

§ 10.

Suma ubezpieczenia
Świadczenia TUiR Warta z tytułu wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych zaistniałych w ciągu
tego samego okresu ubezpieczenia są ograniczone do wysokości sumy ubezpieczenia.

§ 11.

Franszyza integralna
Obowiązek świadczenia TUiR Warta powstaje, gdy koszty objęte ubezpieczeniem przekroczą
kwotę 200 PLN (franszyza integralna). Jeżeli łączna wartość kosztów przekroczy franszyzę
integralną, wypłata odszkodowania następuje tak, jakby nie uzgodniono franszyzy.

§ 12.

Postanowienie dodatkowe
W pozostałym zakresie stosuje się Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

