
 

  

Uzupełniające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej podmiotów wykonujących 
doradztwo podatkowe (w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym). 
 
Podstawa ubezpieczenia: Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. ze zmianami ustalonymi 

uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r wraz z klauzulą w brzmieniu: 
 
1)  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień OWU PZU obejmuje 

ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego polegającą na wykonywaniu czynności 
zawodowych doradcy podatkowego w zakresie nie objętym ochroną ubezpieczeniem 
obowiązkowym oraz nadwyżkowym, a polegającą na wykonywaniu następujących czynności: 

a) obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych 
ze stosunkiem pracy,  

b) obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych 
dokumentów,  

c) prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrola 
przestrzegania terminów w tym zakresie, 

d) obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych 
dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o 
stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych), 

e) obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z 
organami egzekucyjnymi, 

f) występowaniu jako przedstawiciel bezpośredniego przed organami celnymi w zakresie 
innym niż podatek od towarów i usług oraz akcyza, zobowiązań publicznoprawnych 
pozostających we właściwościach tych organów, 

g) prowadzeniu działalności naukowo – dydaktycznej , szkoleniowej i wydawniczej w zakresie 
doradztwa podatkowego i rachunkowości, 

h) świadczeniu usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada odpowiednie uprawnienia 
lub kwalifikacje określone w przepisach, 

i) przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a 
także rozliczanie wykorzystania tych środków, 

 
2)  PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

a) na osobie i rzeczowe, 
b) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości zastrzeżonej jako poufna albo objętej tajemnicą, 
c) wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego uprawnień do wykonywania 

zawodu, który miał zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu oraz wyrządzone 
przez osobę, która miała zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu 

 
 

 
 
 
 
 


