
Ubezpieczenie OC 
doradców podatkowych

Jakość w wydaniu Lloyd’s
Szeroki zakres

Limit do 1 mln zł

325 lat tradycji 
światowy standard 
miliony Klientów



Ubezpieczenie OC doradców podatkowych 
w Lloyd’s
Jakość w wydaniu Lloyd’s, szeroki zakres, limit do 1 mln zł

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących 
doradztwo podatkowe w Lloyd’s spełnia wymogi polskiego prawa – zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Finansów obejmuje prowadzenie czynności doradztwa podat-
kowego z limitem 10 tyś. euro na każde zdarzenie. 

W części dobrowolnej polisa gwarantuje dodatkowy szeroki zakres:
•• nadwyżkowy limit do 1 mln zł ponad ubezpieczenie obowiązkowe
•• doradztwo kadrowe (ZUS, listy płac, akta osobowe) 
•• dodatkowe koszty obrony 
•• koszty obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym 
•• odpowiedzialność za naruszenie własności intelektualnej, tajemnicy zawodowej 

oraz zniesławienie
•• odpowiedzialność za utratę dokumentów

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy: 

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej księgowych zostało opracowane przez Leadenhall Polska S.A. (www.leadenhall.pl) działającą jako Lloyd’s 
Coverholder zarejestrowany pod numerem 109930CTM. Dystrybucja ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem 
niezależnych partnerów ubezpieczeniowych.



Ubezpieczenie OC 
zarzadców nieruchomości

Jakość w wydaniu Lloyd’s
Szeroki zakres

Limit do 1 mln zł

325 lat tradycji 
światowy standard 
miliony Klientów



Ubezpieczenie OC zarządców 
nieruchomości w Lloyd’s
Jakość w wydaniu Lloyd’s, szeroki zakres, limit do 1 mln zł

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 
w Lloyd’s spełnia wymogi polskiego prawa - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów obejmuje prowadzenie czynności zawodowych przez samego zarządcę jak 
i osoby współpracujące z limitem sumy gwarancyjnej 50 tyś. euro na jedno i wszyst-
kie zdarzenia. 

W części dobrowolnej polisa gwarantuje dodatkowy szeroki zakres:
•• nadwyżkowy limit do 1 mln zł ponad ubezpieczenie obowiązkowe
•• dodatkowe koszty obrony 
•• koszty obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym 
•• odpowiedzialność za naruszenie własności intelektualnej, tajemnicy zawodowej 

oraz zniesławienie
•• odpowiedzialność za utratę dokumentów
•• pokryte rażące niedbalstwo
•• składki od 500 zł rocznie

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy: 

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej księgowych zostało opracowane przez Leadenhall Polska S.A. (www.leadenhall.pl) działającą jako Lloyd’s 
Coverholder zarejestrowany pod numerem 109930CTM. Dystrybucja ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem 
niezależnych partnerów ubezpieczeniowych.



Ubezpieczenie 
OC pośredników 

nieruchomości
Jakość w wydaniu Lloyd’s

Szeroki zakres
Limit do 1 mln zł

325 lat tradycji 
światowy standard 
miliony Klientów



Ubezpieczenie OC pośredników 
nieruchomości w Lloyd’s
Jakość w wydaniu Lloyd’s, szeroki zakres, limit do 1 mln zł

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nie-
ruchomości w Lloyd’s spełnia wymogi polskiego prawa - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów obejmuje prowadzenie czynności zawodowych przez samego 
pośrednika jak i osoby współpracujące z limitem sumy gwarancyjnej 25 tyś. euro na 
jedno i wszystkie zdarzenia. 

W części dobrowolnej polisa gwarantuje dodatkowy szeroki zakres:
•• nadwyżkowy limit do 1 mln zł ponad ubezpieczenie obowiązkowe
•• dodatkowe koszty obrony 
•• koszty obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym 
•• odpowiedzialność za naruszenie własności intelektualnej, tajemnicy zawodowej 

oraz zniesławienie
•• odpowiedzialności za utratę dokumentów
•• pokryte rażące niedbalstwo
•• składki od 250 zł rocznie

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy: 

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej księgowych zostało opracowane przez Leadenhall Polska S.A. (www.leadenhall.pl) działającą jako Lloyd’s 
Coverholder zarejestrowany pod numerem 109930CTM. Dystrybucja ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem 
niezależnych partnerów ubezpieczeniowych.


