
UMOWA GENERALNA KIDP Z TUiR „WARTA” S.A.
Aby każdy Doradca mógł stworzyć dla siebie optymalny program ubezpieczeniowy, Umowa Generalna KIDP zbudowana 
została z kilku elementów – modułów, tworzących katalog ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dostosowanych  
do specyfiki działalności doradców podatkowych.

Ubezpieczenie Kar Pieniężnych dochodzonych na podstawie decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z raportowaniem 
schematów podatkowych (zwane dalej MDR).

To ubezpieczenie obejmuje koszty pomocy prawnej, w tym koszty postępowania karnego, jeśli toczące się postępowanie ma związek  
z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego oraz zwrot zapłaconych przez Ubezpieczonego kar pieniężnych nałożonych w wyniku decyzji 
Szefa Krajowej administracji Skarbowej (kara administracyjna). Ubezpieczenie Kar Pieniężnych może zawrzeć wyłącznie doradca podatkowy, 
który zawiera Ubezpieczenie Podstawowe. Dla Ubezpieczenia Kar Pieniężnych ustalona jest odrębna suma ubezpieczenia 250 000 PLN łącznie 
na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

To ubezpieczenie wybierane jest przez doradców podatkowych 
zainteresowanych zawarciem ubezpieczenia na limity wyższe 
niż suma gwarancyjna Ubezpieczenia Podstawowego  
(10 000 EUR, ustalana na zasadach określonych 
Rozporządzeniem, nie mniej jednak niż 70 000 PLN), po to, aby 
dostosować posiadane ubezpieczenie do ryzyka związanego  
z faktycznie wykonywanymi czynnościami lub obsługiwanymi 
kontrahentami.

W ramach Ubezpieczenia Nadwyżkowego doradca  
ma możliwość podwyższenia w dowolnym momencie  
posiadnej sumy gwarancyjnej do 4 000 000 PLN na jedno  
i wszystkie zdarzenia, z zakresem ochrony identycznym jak  
w Ubezpieczeniu Podstawowym.

WAŻNE:  Jeżeli zawarto Ubezpieczenie Nadwyżkowe  
nie jest możliwe korzystanie z Ubezpieczenia Podstawowego  
z limitem wyższym niż minimalny.

Limit „na wszystkie zdarzenia” oznacza, że suma gwarancyjna 
wyczerpuje się w przypadku kolejnych wypłat w okresie 
ubezpieczenia, a nie dotyczy wyłącznie pojedynczego 
zdarzenia jak w Ubezpieczeniu Podstawowym.

Ubezpieczenie Nadwyżkowe 

To ubezpieczenie ochrony prawnej obejmujące wynagrodzenie 
prawnika ustanowionego przez doradcę, koszty ekspertyz, 
koszty sądowe oraz grzywny wymierzone w stawkach 
dziennych lub określone kwotowo oraz nawiązki nałożone 
na Ubezpieczonego, jeżeli powstały w wyniku postępowania 
karno‑skarbowego lub karnego prowadzonego przeciwko 
doradcy podatkowemu oraz koszty powstałe w wyniku 
postępowania karno‑skarbowego lub karnego w sprawie 
o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. 
Ubezpieczenie Karno‑Skarbowe może zawrzeć wyłącznie 
doradca podatkowy, który zawiera Ubezpieczenie 
Podstawowe. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności 
karno‑skarbowej ustalona jest odrębna suma ubezpieczenia  
w wysokości 250 000 PLN łącznie na wszystkie wypadki  
w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Karno-Skarbowe

To obowiązkowe ubezpieczenie doradcy podatkowego 
określone w art. 44 ustawy o doradztwie podatkowym,  
na warunkach sprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów 
wykonujących doradztwo podatkowe. 

Czynnościami objętymi ochroną ubezpieczeniową jest przede 
wszystkim świadczenie usług doradztwa podatkowego,  
ale zakres ubezpieczenia obejmuje również:

   świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń  
w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi  
i zdrowotnymi;

   przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania 
środków pomocy publicznej, a także rozliczanie 
wykorzystania tych środków;

   czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Suma gwarancyjna Ubezpieczenia Podstawowego stanowi 
równowartość 10 000 EUR, jednak nie mniej niż 70 000 PLN  
z możliwością podwyższenia nawet do 4 000 000 PLN 
na każde zdarzenie (suma gwarancyjna nie wyczerpuje się). 

Zawierając Ubezpieczenie Podstawowe, doradca objęty jest 
dodatkowo ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia biura, 
zapewniającym ochronę ubezpieczeniową dla ryzyk typowych 
dla działalności biurowej, takich jak OC najemcy, OC w związku 
z odbywaniem podróży służbowych, OC pracodawcy czy OC za 
szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
dokumentów oraz szkody majątkowe powstałe w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych. Suma gwarancyjna 
wynosi 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Ubezpieczenie Podstawowe

To ubezpieczenie wybierane jest przez doradców podatkowych 
wykonujących czynności zawodowe, które nie są jednak 
wykonywane w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych 
i innych ewidencji, a zatem nie są objęte Ubezpieczeniem 
Podstawowym lub Nadwyżkowym.

Należą do nich m.in.: 
  doradztwo kadrowe i administrowanie płacami;
   doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania projektów współfinansowanych z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej;

   świadczenie usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony 
posiada stosowne uprawnienia lub kwalifikacje, określonych  
w odrębnych przepisach.

Dla Ubezpieczenia Uzupełniającego przewidziana jest odrębna 
suma gwarancyjna do 200 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia.

Ubezpieczenie Uzupełniające

MATERIAŁ MARKETINGOWY



  posiada do dyspozycji najszerszą, a przy tym najbardziej atrakcyjną cenowo propozycję ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;

   oszczędza swój czas poprzez łatwy sposób wykupienia ubezpieczenia online, w wariancie dostosowanym do indywidualnych potrzeb 

doradcy;

  ogranicza formalności w przypadku powstania szkody poprzez uproszczoną procedurę ich zgłaszania.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z zawieraniem ubezpieczeń, prosimy o kontakt z:

Katarzyną Skoneczną
Biuro Underwritingu Ubezpieczeń OC
Departament Klientów Strategicznych i Reasekuracji
TUiR „WARTA” S.A.
ul. Chmielna 85/87
00‑805 Warszawa
tel. 22 272 28 35, adres do korespondencji elektronicznej: 
Katarzyna.Skoneczna@warta.pl

  e‑mail na adres: zgloszenie@warta.pl

  wysłanie formularza w formie papierowej na adres: TUiR „WARTA” S.A., skr. poczt. nr 1020, 00-950 WARSZAWA

  stronę internetową: https://www.warta.pl/zgloszenie-szkody

  kontakt telefoniczny z infolinią: 801 308 308

  za pośrednictwem strony internetowej: www.warta.pl/zgloszenie/szkody 

  Jeżeli rozpoczynasz działalność albo przystępujesz do Umowy po raz pierwszy, wygeneruj pierwszy wniosek. 

  Jeżeli jesteś ubezpieczony w Ramach Umowy Generalnej, w celu wygenerowania wniosku zaloguj się do systemu. 

   Podaj kluczowe informacje i wybierz zakres, tak aby dostosować posiadane ubezpieczenie do ryzyka związanego z faktycznie 

wykonywanymi czynnościami lub obsługiwanymi kontrahentami.

  Uzupełnij dane Ubezpieczonego lub skoryguj je, jeżeli uległy zmianie.

Pamiętaj o:
Zaznaczeniu możliwości wysłania linku autoryzacyjnego na wskazany adres mailowy.
Zaznaczeniu oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Jeżeli wniosek został złożony – potwierdź go poprzez kliknięcie w link autoryzacyjny otrzymany na adres mailowy. 

  Opłać składkę. 

  Wydrukuj polisę z systemu.

NOWA ODSŁONA APLIKACJI DO ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA KIDP

2. Doradca może ZGŁOSIĆ SZKODĘ poprzez:

DZIĘKI UMOWIE Generalnej KIDP z TUiR „WARTA” S.A. doradca podatkowy:

1. Zawieranie ubezpieczenia KROK PO KROKU:
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