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Z PRAKTYKI20

G
dy w to ku kon tro li oka że
się, że oso ba fi zycz na lub
praw na nie ma waż nej po -

li sy OC, bę dzie zmu szo na po -
nieść ka rę okre ślo ną w ak tach
praw nych do ty czą cych da ne go za -
wo du. Dla przy kła du, agent
ubez pie cze nio wy, któ ry nie do -
peł ni obo wiąz ku za war cia OC,
za pła ci ka rę w wy so ko ści 1000
eu ro na rzecz bu dże tu pań stwa
zgod nie z usta wą o dys try bu cji
ubez pie czeń. Za pła ta ka ry nie
zwal nia go z obo wiąz ku za war -
cia i po sia da nia umo wy ubez pie -
cze nia. 

Skład ka za ubez pie cze nie jest
ob li cza na głów nie w za leż no ści
od wy so ko ści su my ubez pie cze -
nia oraz wy ku pio nych do dat ko -
wych klau zul roz sze rza ją cych
od po wie dzial ność. Pod uwa gę
bra ne są czę sto tak że: staż wy ko -
ny wa nia za wo du lub pro wa dze -
nia dzia łal no ści go spo dar czej,
do tych cza so wy prze bieg ubez -
pie cze nia (szko do wość) oraz za -
kres te ry to rial ny ochro ny (kraj,
Eu ro pa, świat). 

Przy kła do wo, ad wo kat za ubez -
pie cza nie na mi ni mal ną su mę
gwa ran cyj ną 50 000 eu ro w więk -
szo ści za kła dów ubez pie czeń za -
pła ci skład kę ok. 45–60 zł mie -
sięcz nie, a agent ubez pie cze nio wy
od 100 do 120 zł mie sięcz nie. Nie
są to więc zbyt wy so kie skład ki,
bio rąc pod uwa gę za kres udzie la -
nej ochro ny ubez pie cze nio wej.

Do bro wol ne ubez pie cze nia ZOC

Przy za wo dach wy ma ga ją -
cych du żej spe cja li za cji oraz nio -
są cych więk sze ry zy ko po wsta -
nia szkód, na wet je śli nie jest wy -
ma ga ne obo wiąz ko we ubez pie -
cze nie OC za wo do wej, na le ży ta -
kie ubez pie cze nie po sia dać. 

Je den z na szych po śred ni ków
po wie dział mi kie dyś: Dziś nie
wol no pro wa dzić żad nej dzia łal no -
ści go spo dar czej, wy ko ny wać żad -
ne go za wo du, a na wet wy cho dzić
z do mu bez od po wied nie go ubez -
pie cze nia OC. I ma ra cję. 

Do bro wol ne ubez pie cze nie
OC za wo do wej mo gą po sia dać:

● Oso by po sia da ją ce za war te
obo wiąz ko we ubez pie cze nie
OC, ale pod wyż sza ją ce swo ją 
su mę gwa ran cyj ną. I jest to 
dla nich tzw. ubez pie cze nie nad -
wyż ko we.

● In ne oso by, któ re nie mu szą
mieć ubez pie cze nia obo wiąz ko -
we go, ale chcą mieć ta kie ubez -
pie cze nie, aby być pew nym
i mieć bez pie czeń stwo fi nan so -
we pod czas wy ko ny wa nia swo -
ich obo wiąz ków za wo do wych.

Ubez pie cze nia za wo do wej od -
po wie dzial no ści cy wil nej mo gą
wy stę po wać w róż nej for mie,
w po szcze gól nych za kła dach
ubez pie cze nio wych:

● Ubez pie czy ciel po sia da
Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia
od po wie dzial no ści cy wil nej za -
wo do wej i we dług nich ubez pie -
cza. Są to prze pi sy ogól ne
do ubez pie cza nia wszyst kich za -
wo dów, któ re do ubez pie cze nia
przyj mu je. Dla wy bra nych za wo -
dów – czę sto wy stę pu ją cych –
po sia da szcze gó ło we prze pi sy
i włą cza je po przez klau zu le roz -
sze rza ją ce za kres udzie la nej
ochro ny lub uszcze gó ła wia ją ce
wa run ki ubez pie cze nia. ZU po -
sia da ją od kil ku na wet do kil ku -
dzie się ciu klau zul za wo do wych

i bran żo wych. Klau zu le okre śla -
ją szcze gó ło we wa run ki ubez -
pie cze nia wy ni ka ją ce ze spe cy fi -
ki da ne go za wo du, wy łą cze nia,
sub li mi ty itd. 

● Dla każ de go ubez pie cze nia
ZU po sia da od dziel ne ubez pie -
cze nie, z wła sny mi o.w.u.

● Do każ de go ubez pie cze nia
ZOC ist nie je moż li wość do ło że -
nia do dat ko wych klau zul i ubez -
pie czeń, np. ubez pie cze nie ochro -
ny praw nej, ubez pie cze nia szkód
po le ga ją cych na wy stą pie niu czy -
stych strat fi nan so wych, za szko -
dy wy rzą dzo ne nie umy śl nie lub
z ra żą cym nie dbal stwem, kosz ty
wy na gro dze nia rze czo znaw ców
i nie zbęd nych kosz tów obro ny są -
do wej. Moż na roz sze rzyć za kres
te ry to rial ny ubez pie cze nia po za
Pol skę, ob jąć ochro ną pod wy ko -
naw ców lub znisz cze nie, uszko -
dze nie lub utra tę do ku men tów
zwią za nych z wy ko ny wa ną umo -
wą lub za wo dem. To tyl ko wy bra -
ne, do dat ko we klau zu le z ubez -
pie czeń ubez pie czy cie li, z któ ry -
mi Al wis & Se cu ra po sia da pod -
pi sa ną umo wę agen cyj ną. 

Wy ko ny wa nie każ de go za wo du

mo że być ubez pie czo ne

Ubez pie cze nie od po wie dzial -
no ści cy wil nej za wo do wej mo że
za wrzeć oso ba fi zycz na lub in ny
pod miot wy ko nu ją cy okre ślo ne
usłu gi dla swo ich pra cow ni ków.
Ist nie ją tak że moż li wo ści za ku pie -
nia po li sy przez pra co daw cę dla
swo je go pra cow ni ka i wte dy to on
opła ca skład kę. Te ubez pie cze nia
– w za leż no ści od kon struk cji –
gwa ran tu ją ochro nę po szcze gól -
nym oso bom fi zycz nym wy ko nu -
ją cym da ny za wód, a tak że ochro -

nę fir mom w za kre sie pro wa dzo -
nej przez nie dzia łal no ści. 

W więk szo ści ubez pie czeń ist -
nie je moż li wość wy ku pie nia
udzia łu wła sne go. Ale – i o tym
na le ży pa mię tać – nie za stą pi
ono nor mal ne go ubez pie cze nia
od po wie dzial no ści cy wil nej fir -
my (de lik to wej i kon trak to wej). 

Wśród do bro wol nych ubez pie -
czeń OC za wo do wej lub o zbli żo -
nym cha rak te rze – w ZU part ne -
rach Al wi sa – moż na wy mie nić:

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej osób fi zycz -
nych, osób praw nych lub jed no -
stek or ga ni za cyj nych nie po sia da -
ją cych oso bo wo ści praw nej,
upraw nio nych do ba da nia spra -
woz dań fi nan so wych lub pro wa -
dze nia ksiąg ra chun ko wych,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej osób fi zycz -
nych wy ko nu ją cych za wód
w służ bie zdro wia,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej na uczy cie li,
wy cho waw ców i in nych pra cow -
ni ków pe da go gicz nych,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej człon ków
władz spół ek ka pi ta ło wych,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej osób pro wa -
dzą cych strze żo ne par kin gi sa -
mo cho do we,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej jed no stek or -
ga ni za cyj nych spra wu ją cych
funk cję za rzą du dro gi pu blicz nej,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej użyt kow ni -
ków jach tów śró dlą do wych, 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej prze wo źni -

ków dro go wych w ru chu mię dzy -
na ro do wym – osób fi zycz nych,
osób praw nych lub jed no stek or -
ga ni za cyj nych nie po sia da ją cych
oso bo wo ści praw nej,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej prze wo źni -
ków dro go wych w ru chu kra jo -
wym – osób fi zycz nych, osób
praw nych lub jed no stek or ga ni -
za cyj nych nie po sia da ją cych oso -
bo wo ści praw nej,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej pra cow ni ków
służ by BHP,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej in struk to rów
spor tu,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej dzia łal no ści
kon sul tin go wej, 

● ubez pie cze nie od po wie dzial -
no ści cy wil nej le ka rza we te ry na -
rza i lecz ni cy we te ry na ryj nej,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej do rad cy sys -
te mów kom pu te rów,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej geo de tów
i pra cow ni geo de zyj nych,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej tłu ma czy
i biur tłu ma czeń,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej far ma ceu tów
i in nych pra cow ni ków far ma cji,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej pie lę gnia rek
i po łoż nych, 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej wy cho waw cy
ko lo nii i obo zu,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej ra tow ni ka
GOPR, WOPR,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej prze wod ni ka
tu ry sty ki: gór skiej, pie szej etc.,

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej psy cho lo ga,

i wie lu, wie lu in nych. I w za sa -
dzie wy ko ny wa nie każ de go za -
wo du mo że być ubez pie czo ne.
W nie któ rych ubez pie cze niach
bę dzie to wy ma ga ło in dy wi du al -
nej oce ny ry zy ka i usta le nia wy -
so ko ści skład ki.

Ochro na stan dar do wa 

lub na mia rę

Na za koń cze nie trze ba jesz -
cze raz przy po mnieć, że war to
i trze ba się ubez pie czać od od po -
wie dzial no ści cy wil nej z ty tu łu
wy ko ny wa nia za wo du lub pro wa -
dze nia okre ślo nej dzia łal no ści
za wo do wej. To za bez pie cze nie
fi nan so we ubez pie czo ne go
i gwa ran cja dla klien tów. 

Za kres ochro ny ubez pie cze nio -
wej w przy pad ku do bro wol ne go
ubez pie cze nia OC za wo do we go
lub fir my mo że być zróż ni co wa ny.
Gdy cho dzi o oso by fi zycz ne oraz
ma łe i śred nie fir my, to ochro na
naj czę ściej jest stan dar do wa (cza -
sem pa kie ty) i obej mu je pod sta -
wo we ro dza je ry zyk. Czę sto ten
pod sta wo wy za kres ubez pie cze -
nia jest węż szy od za war te go
w ubez pie cze niu obo wiąz ko wym. 

Dla du żych firm ubez pie cze -
nia ta kie two rzo ne są na mia rę
i pod po trze by kon kret ne go
klien ta. Za wsze ochro na ubez -
pie cze nio wa po win na być ade -
kwat na do ro dza ju za gro żeń wy -
stę pu ją cych w da nej bran ży
i przed się bior stwie, tak że wiel ko -
ści fir my. W każ dym przy pad ku
na le ży do ta kie go ubez pie cze nia
pod cho dzić bar dzo roz waż nie,
do brze roz po znać wszyst kie po -
trze by i za pro po no wać na praw -
dę naj lep sze roz wią za nie i ochro -
nę ubez pie cze nio wą. Tak po stę -
pu ją wszy scy współ pra cow ni cy
Al wis & Se cu ra.

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du

Al wis & Se cu ra sp. z o.o.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zawodowego przez osoby i podmioty zobowiązane 

jest kontrolowany, a organ kontrolujący jest wyznaczony w ustawie o danym zawodzie. Może to być

organ państwa, np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OC zarządcy nieruchomości) lub organ

samorządowy danej grupy zawodowej, np. Okręgowa Izba Radców Prawnych (OC radcy prawnego). 

ABC... ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (4)

Kontrola obowiązku posiadania
ubezpieczenia ZOC

Agent ubezpieczeniowy, który nie dopełni obowiązku zawarcia OC,

zapłaci karę w wysokości 1000 euro na rzecz budżetu państwa zgodnie 

z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. Zapłata kary nie zwalnia go 

z obowiązku zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia. 


