Aneks nr 3
do Umowy Generalnej z dnia 18 grudnia 2003 r.
zawartej w Warszawie pomiędzy Gerling Polska TU S.A. oraz TUiR Warta S.A.
a Krajową Izbą Doradców Podatkowych

Mając na uwadze polepszenie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej doradcom podatkowym, którzy zawierają
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w Umowie Generalnej z dnia 18
grudnia 2003 r. – Strony postanowiły uzgodnić następujące zmiany ze skutkiem w stosunku do umów
ubezpieczenia, których okres ubezpieczenia kończy się 31.12.2009 r. lub później.

1. § 10 p. 5 Umowy Generalnej otrzymuje brzmienie:
Suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Podstawowego w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość
10 000 EURO ustalaną na zasadach określonych Rozporządzeniem, nie mniej jednak niż 60 000 PLN.
2. § 11 Umowy Generalnej otrzymuje brzmienie
1. Składka ubezpieczeniowa dla Ubezpieczenia Podstawowego wynosi 520 PLN rocznie i płatna jest w dwóch
równych ratach półrocznych.
2. Do ustalenia ostatecznej wysokości składki stosuje się zniżki i zwyżki zgodnie z zasadami określonymi w §
22 Umowy.
3. § 14 Umowy Generalnej p. 1 otrzymuje brzmienie
1. Składka ubezpieczeniowa dla Ubezpieczenia Dodatkowego wynosi odpowiednio:
- dla sumy gwarancyjnej 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) – 1.140,- zł
- dla sumy gwarancyjnej 125.000,- zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – 1.390,- zł,
- dla sumy gwarancyjnej 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – 1.690,- zł,
- dla sumy gwarancyjnej 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych) – 2.290,- zł
i płatna jest w dwóch równych ratach półrocznych.
2. Do ustalenia ostatecznej wysokości składki stosuje się zniżki i zwyżki zgodnie z zasadami określonymi w §
22.
3. Wskazana w ust.1 składka zawiera składkę za Ubezpieczenie Podstawowe.
4. § 153Umowy Generalnej otrzymuje brzmienie
1. Składka ubezpieczeniowa dla Ubezpieczenia Nadwyżkowym wynosi odpowiednio:
- dla sumy gwarancyjnej 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) – 900,- zł
- dla sumy gwarancyjnej 125.000,- zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – 1.010,- zł
- dla sumy gwarancyjnej 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – 1.125,- zł,
- dla sumy gwarancyjnej 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych) – 1.350,- zł,
- 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych) – 1.690,- zł,
- 400.000,- zł (czterysta tysięcy złotych) – 2.025,- zł,
- 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych) – 2.290,- zł

2.
3.

i płatna jest jednorazowo lub w dwóch równych ratach półrocznych.
Do ustalenia ostatecznej wysokości składki stosuje się zniżki i zwyżki zgodnie z zasadami określonymi w §
22.
Wskazana w ust.1 składka zawiera składkę za Ubezpieczenie Podstawowe.

5.
§ 16 p. 1 Umowy Generalnej uzupełniony zostaje o postanowienie 1.7 w brzmieniu
- doradztwo kadrowe i administrowanie płacami, w tym także świadczenie usług związanych z
uzyskiwaniem pozwoleń na pracę dla cudzoziemców
6.
§ 22 ust. 5 Umowy Generalnej otrzymuje brzmienie:

W przypadku wystąpienia szkód z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
rozumianych jako wypłacone odszkodowania a także roszczenia co do których nie zakończyła się jeszcze
procedura likwidacji szkody, w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia,
a) przy jednej szkodzie – nie przysługuje zniżka za bezszkodowość
b) przy dwóch szkodach - nie przysługuje zniżka za bezszkodowość i ponadto składka zostaje
podwyższona o 30 %
c) przy trzech szkodach - nie przysługuje zniżka za bezszkodowość i ponadto składka zostaje
podwyższona o 50 %,
W przypadku większej liczby szkód składka będzie ustalana indywidualnie.
7.
§ 5 p. 12 Umowy Generalnej otrzymuje brzmienie:
Na żądanie KIDP dla wskazanych imiennie osób Ubezpieczyciele doręczą KIDP polisy potwierdzające objęcie
Ubezpieczonych ochroną ubezpieczeniową w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu otrzymania Listy i załączonych do niej Wniosków [Polisa]. Dotyczy to tylko tych
Ubezpieczonych, którzy opłacili składkę lub jej pierwszą ratę i wyraźnie tego zażądali.
Skreśla się § 7 Umowy Generalnej (wzory wniosków i polis)

(na oryginałach własciwe podpisy)
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