
Oferta
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej biegłych sądowych i ekspertów

Podstawowe informacje
Ubezpieczyciel UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Ubezpieczający Osoba pełniąca funkcję biegłego sądowego oraz ekspert (w tym 

rzeczoznawca) lub ich Pracodawca
Ubezpieczony Osoba pełniąca funkcję biegłego sądowego oraz ekspert (w tym 

rzeczoznawca)
Agent Acme Partners Sp. z o.o.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczona działalność Wykonywanie opinii lub ekspertyz w imieniu instytucji naukowych lub 

specjalistycznych, na zlecenie sądów lub innych organów procesowych,
a także innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej

Zakres ochrony 1. Zawodowa odpowiedzialność cywilna osób pełniących funkcję 
biegłego sądowego oraz ekspertów (w tym rzeczoznawców) w 
związku z wykonywaniem Ubezpieczonej działalności.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń o zapłatę 
zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń zwrotnych 
Skarbu Państwa w związku z naprawieniem szkody oraz 
zadośćuczynienia za krzywdę w związku z niesłusznym skazaniem , 
zastosowaniem środka zabezpieczającego, niewątpliwie 
niesłusznym zatrzymaniem lub tymczasowym aresztowaniem osoby 
trzeciej (na podst. Art. 557 k.p.k.).

Okres ubezpieczenia 12 miesięcy (rozpoczyna się 3-go dnia roboczego po dostarczeniu 
wniosku drogą mailową pod warunkiem opłacenia składki).

Klauzula dodatkowa
Szkody Rzeczowe i Osobowe w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej biegłych 
sądowych
Franszyza redukcyjna 300 PLN na każdą Szkodę Rzeczową lub Czystą Szkodę Majątkową

Składka, w zależności od wyboru 
Wariantu

Suma gwarancyjna

Wariant 1
Składka roczna za każdego 
Ubezpieczonego 450 PLN

250.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Limit dla kosztów ochrony prawnej: 250.000 PLN
Klauzula szkód w rzeczach pod kontrolą – w ramach limitu dla OC

Wariant 2
Składka roczna za każdego 
Ubezpieczonego 600 PLN

500.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Limit dla kosztów ochrony prawnej: 500.000 PLN
Sublimit dla szkód w rzeczach pod kontrolą: 300.000 PLN na jeden
i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Wariant 3
Składka roczna za każdego 
Ubezpieczonego 900 PLN

1.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Limit dla kosztów ochrony prawnej: 1.000.000 PLN
Sublimit dla szkód w rzeczach pod kontrolą: 300.000 PLN na jeden
i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Płatność składki Jednorazowa, płatna w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.



Postanowienia dodatkowe

1. Ubezpieczonym jest Osoba pełniąca funkcję biegłego sądowego oraz eksperta (w tym rzeczoznawca).

2. Za Osobę pełniącą funkcję biegłego sądowego oraz eksperta (w tym rzeczoznawcę) uznaje się osobę
posiadającą odpowiednie  doświadczenie  zawodowe i  uznaną za eksperta w zakresie swojej  działalności,
która  może  być  powoływana  w  postępowaniu  sądowym  w  celu  przedstawiania  fachowych  opinii  o
okolicznościach  mających  znaczenie  dla  wyniku  sprawy  sądowej,  a  których  wyjaśnienie  wymaga
specjalistycznej  wiedzy,  w tym  również  wykonującą  działalność  jako pracownik  instytucji  naukowych  lub
specjalistycznych (biegłych instytucjonalnych), tj.:

a) osobę figurującą na liście biegłych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych (tzw. biegły z listy),

b) osobę posiadającą odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie nauki (tzw. biegły ad hoc).

3. Za Instytucję naukową uznaje się instytuty naukowe lub naukowo-badawcze, uczelnie wyższe i ich zakłady,
katedry  i  instytuty,  jednostki  badawczo  rozwojowe  i  inne  posiadające  status  jednostek  naukowych  lub
naukowo-badawczych, np. Instytut Ekspertyz Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Krakowie, Katedry
Kryminalistyki Wydziałów Prawa, Zakłady Medycyny Sądowej Akademii Medycznych itp.

4. Za Instytucję specjalistyczną uznaje się laboratoria służb państwowych lub stowarzyszeń oraz prywatne,
nie  posiadające  statusu  instytucji  naukowych  i  naukowo-badawczych,  np.  Centralne  Laboratorium
Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, policyjne laboratoria komend wojewódzkich policji, Laboratorium
Straży Granicznej, Zakład Kryminalistyki i Chemii Specjalnej ABW, Laboratorium Kryminalistyczne Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego.

5. § 6 ust. 3 Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej otrzymuje brzmienie:

„Wydatki Uniqa na pokrycie Kosztów Pomocy Prawnej, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej, ubezpieczone są
dodatkowo ponad sumę gwarancyjną  i  są ograniczone do wysokości  wynikającej  z  wybranego Wariantu
Sumy gwarancyjnej”

6. § 11 ust. 7. Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ulega skreśleniu.

7. Ochrona  ubezpieczeniowa  nie  obejmuje  odpowiedzialności  cywilnej  rzeczoznawców  majątkowych,
wpisanych do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju i
Technologii  oraz  rzeczoznawców  samochodowych  znajdujących  się  na  Liście  Rzeczoznawców
Samochodowych publikowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Warunki ubezpieczenia
 Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (UK/EO/000/01/10/18)
 Klauzula dodatkowa: Szkody Rzeczowe i Osobowe w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

zawodowej biegłych sądowych
 Klauzula dodatkowa: Szkody w Rzeczach pod kontrolą.


