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Pełne informacje podane są w rozporz ądzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowi ązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialno ści cywilnej architektów oraz in żynierów budownictwa (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2174).  

 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa uregulowane rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów 
budownictwa. 

Co jest przedmiotem  ubezpieczenia?  
 

 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 

architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone  

w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego,  

w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku  

z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. 

 Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 

umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynosi 

równowartość w złotych 50 000 euro. 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 

Obowi ązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej architektów oraz 

inżynierów budownictwa nie obejmuje:  

 odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, niezwiązanym z wykonywaniem 

czynności architekta oraz inżyniera budownictwa; 

 szkód w zakresie kwoty powyżej sumy gwarancyjnej. 

Jakie s ą ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?  

 

Obowi ązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej architektów oraz 

inżynierów budownictwa ulega ograniczeniu w zakresie s zkód:  

 wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez 

Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi  

na rzecz Ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych  

w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego; 

 powstałych po skreśleniu Ubezpieczonego z listy członków właściwej izby zawodowej,  

a także w okresie zawieszenia w prawach członka takiej izby, chyba że szkoda jest 

następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed 

skreśleniem lub zawieszeniem; 

 wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów; 

 polegających na zapłacie kar umownych; 

 wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów; 

 powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów 

budowalnych;  

 powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek,  

a także aktów terroru. 

 

Gdzie obowi ązuje ubezpieczenie?  
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa obowiązuje na całym świecie. 

Co należy do obowi ązków ubezpieczonego?  

Obowi ązki na pocz ątku umowy: 

 Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności,  
o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy  

na jego rachunek.  
Obowi ązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:  

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
architektów oraz inżynierów budownictwa 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym     
 
Przedsi ębiorstwo : Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń             Produkt : Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Polska       cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa 
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 Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacenia składki; 
 Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich 

wiadomości; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, 
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek; 

W przypadku przedstawienia/zgłoszenia roszczenia Ub ezpieczony ma obowi ązek: 

 powiadomić Ubezpieczyciela o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości; 
 dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania; 
 stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielać informacji i pełnomocnictw innym osobom do działania w imieniu Ubezpieczonego, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody. 

 

Jak i kiedy nale ży opłaca ć składki?  
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata może być 
jednorazowa bądź w ratach. Płatność - w zależności od ustaleń stron umowy ubezpieczenia - może nastąpić w formie przelewu na dedykowany rachunek 
bankowy lub ewentualnie gotówką, poprzez pośrednika ubezpieczeniowego. 

 

Kiedy rozpoczyna si ę i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia 
składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel wskaże późniejszy termin płatności składki lub jej 
pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.  

 

Jak rozwi ązać umow ę? 

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Ubezpieczający, 
który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od 
dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy. 
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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. 

Poz. 607 

RO ZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 

poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby 

uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej za szkody wyrządzone w związku ze sporządza-

niem świadectwa charakterystyki energetycznej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubez-

pieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. 

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna osoby uprawnionej do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub w tym samym stopniu, osobie pozo-

stającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje 

we wspólnym pożyciu; 

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycz-

nej; 

3) polegających na zapłacie kar umownych; 

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez 

możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. 

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania 

czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są obję-

te umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodo-

wy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. 

poz. 1256). 

6



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 607 

 
§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporzą-

dzenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 

Minister Finansów: M. Szczurek 

 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązko-

wego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 224, poz. 1802), które traci moc 

z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energe-

tycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).  
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OC/KID/PPM/1810

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności 
cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Polska 

Produkt: Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności  
cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku 

Pełne informacje podane są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązkowe w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie majątkowe grupa 13 z działu 
II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność 
cywilna osoby uprawnionej do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej za 
szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 
Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, w związku ze sporządzaniem 
świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 Ubezpieczenie może zostać zawarte na minimalna 
sumę gwarancyjną, która wynosi równowartość 
w złotych 25 000 Euro.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

 wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego w związku 
z wykonywaniem czynności innych niż czynności związanych ze sporządza-
niem świadectwa charakterystyki energetycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynku. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczeniowa ulega ograniczeniu w zakresie szkód:

 polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych 
przez Ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, 
a także powinowatemu w tej samej linii lub w tym samym stopniu, osobie 
pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również 
osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,

  wyrządzonych przez Ubezpieczonego po utracie uprawnień do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej,

  polegających na zapłacie kar umownych,

  powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także 
aktów terroru.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:

 – Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał 
w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek ten 
spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia: 

 – Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki; 

 – Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

W razie zajścia wypadku Ubezpieczony ma obowiązek:

 – użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata 
może być jednorazowa bądź w ratach.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, 
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy 
Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego, będącego konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, 
w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego 
z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
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OFERTA 

DOTYCZĄCA INDYWIDUALNYCH DODATKOWYCH 

UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   

 

 

§ 1 

Przedmiot  

 

Przedmiotem niniejszej Oferty jest określenie zasad i warunków na jakich Ergo Hestia zobowiązuje 

się zawierać dodatkowe umowy ubezpieczenia z inżynierami budownictwa- członkami Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa (dalej: PIIB). 

 

 

§ 2 

Ubezpieczenia objęte ofertą 

 

1. Ergo Hestia zawiera umowy dodatkowego ubezpieczenia z członkami PIIB w zakresie: 

1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa za szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie – dobrowolne, nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

inżynierów budownictwa 

2) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów za szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, 

3) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób uprawnionych do 

sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej . 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ustępie 1 pkt 1-3, Ergo Hestia zawiera z każdym 

członkiem PIIB, który w trakcie obowiązywania niniejszej oferty  złoży wniosek 

ubezpieczeniowy. Warunki ubezpieczeń, o których mowa w tych punktach zostały określone 

załączniku nr 1 do niniejszej oferty. 

 

 

§ 3 

Okres obowiązywania oferty 

 

1. Niniejsza oferta obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2024 r.    

2.Rozwiązanie Umowy Generalnej Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów 

Budownictwa Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa NUMER UMP 114-

0593/PIIB/2020, zawartej dnia 28 września 2020 roku w Warszawie pomiędzy Polską Izbą 

Inżynierów Budownictwa, a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna 

(dalej: Umowa Generalna), powoduje wygaśnięcie niniejszej Oferty z dniem rozwiązania Umowy 

Generalnej. 
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§ 4 

Zawarcie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia dodatkowego 

 

1. Umowy ubezpieczenia wskazane w § 2 ust. 1 mogą być zawierane w okresie obowiązywania 

niniejszej oferty na okres 12 miesięcy, na pisemny wniosek członka PIIB skierowany w okresie 

obowiązywania niniejszej oferty do Ergo Hestii, która nie może odmówić zawarcia umowy na 

warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej oferty. 

2. Ochrona rozpocznie się od dnia wskazanego na wniosku ubezpieczeniowym, nie wcześniej 

jednak niż od następnego dnia od złożenia wniosku.    

3. Zawarcie każdej umowy  Ergo Hestia potwierdza polisą lub certyfikatem. 

4. Składka płatna będzie przez Ubezpieczonego członka PIIB na rachunek bankowy wskazany w 

polisie, o której mowa w ustępie 3 niniejszego §. 

5. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu na skutek: 

1) skreślenia Ubezpieczonego z listy członków PIIB na podstawie ostatecznej decyzji, 

2) zawieszenia Ubezpieczonego w prawach członka PIIB na podstawie ostatecznej decyzji. 

6. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, z powodów o których mowa w ustępie 5 

niniejszego §, Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia na 

wniosek Ubezpieczonego 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

§ 5 

Zmiany oferty 

 

Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestię 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków PIIB oferta ulegnie stosownej zmianie lub 

zostanie rozwiązana, jeżeli jej postanowienia nie dadzą się pogodzić z nowo wprowadzonymi 

uregulowaniami prawnymi. 

 

   § 6 

Postanowienia końcowe 

 

Oferta wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY 

 

 

DOBROWOLNE NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 

§ 1 

Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej 

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się w dniu określonym w polisie. 

 

§ 2 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

 

1. Do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia odpowiednio stosuje się §17 Umowy Generalnej.  

2. Definicje z §1 Umowy Generalnej mają odpowiednie zastosowanie. 

 

§ 3 

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej 

 

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej z §18 Umowy Generalnej mają odpowiednie zastosowanie. 

 

§ 4 

Suma gwarancyjna i składka 

 

1. W zależności od wyboru Ubezpieczonego, suma gwarancyjna z tytułu nadwyżkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i składka za 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia 

wynoszą odpowiednio: 
 

Suma Gwarancyjna Składka roczna w złotych 

100.000,00 Euro 190,00 zł 

200.000,00 Euro 390,00 zł 

250.000,00 Euro 470,00 zł 

300.000,00 Euro 630,00 zł 

400.000,00 Euro 980,00 zł 

500.000,00 Euro 1.500,00 zł 

 

2. Suma gwarancyjna z ubezpieczenia nadwyżkowego stanowi dodatkowy limit ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa. 

3. Składka na ubezpieczenie nadwyżkowe jest składką dodatkową, niezależną od składki na 

ubezpieczenie obowiązkowe. 

4. Ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z każdego wypadku o wartości 

przekraczającej 50.000,00 EUR, przy czym kwotę odszkodowania stanowi różnica pomiędzy 

wartością szkód z jednego wypadku, a 50.000,00 EUR, z zastrzeżeniem, że kwota 

odszkodowania nie może być wyższa niż suma gwarancyjna, wskazana w polisie ubezpieczenia 

nadwyżkowego. 
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OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

ARCHITEKTÓW 

 

§ 5 

Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej 

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

architektów rozpoczyna się w dniu określonym w polisie. 

§ 6 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

 

1. Do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia odpowiednio stosuje się §17 Umowy Generalnej. 

2. Definicje z §1 Umowy Generalnej mają odpowiednie zastosowanie. 
 

 

§ 7  

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej 

 

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej z §18 Umowy Generalnej mają odpowiednie zastosowanie. 

 

§ 8 

Suma gwarancyjna 

 

Suma gwarancyjna na każdy wypadek ubezpieczeniowy wynosi równowartość 50.000,00 Euro 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) przy zastosowaniu kursu średniego EURO ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, w którym miał miejsce 

wypadek ubezpieczeniowy. 

 

§ 9 

Składka  

 

Składka wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia. 
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OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSOBY 

UPRAWNIONEJ DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI 

ENERGETYCZNEJ 

 

§ 10 

Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej 

 

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób 

sporządzających świadectw charakterystyki energetycznej . 

2. Okres ubezpieczenia nie może trwać krócej niż 12 miesięcy. 

 

§ 11 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

 

1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w zakresie 

określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do 

sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

2.  Do niniejszego ubezpieczenia będą miały zastosowanie : 

1) Ustawa z dnia 14 lipca 1997 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami),  

2)  Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2214). 

3. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są roszczenia osoby poszkodowanej dotyczące 

szkód będących następstwem działań i zaniechań, które zaistniały w okresie ubezpieczenia, 

choćby osoba poszkodowana zgłosiła je po tym okresie z zachowaniem terminów 

przewidzianych dla przedawnienia roszczeń. 

4. Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo regresu w stosunku do Ubezpieczonego lub osób, za 

które ponosi odpowiedzialność, także w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego 

niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które on ponosi odpowiedzialność. 

5. Dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony sporządza 

świadectwa charakterystyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§ 12 

Suma gwarancyjna 

 

Suma gwarancyjna wynosi 25.000,00 Euro (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) na każde 

zdarzenie. 

 

§ 13 

Składka 

 

Składka za 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 

złotych). 
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POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 

§ 14 

Obowiązki Stron Stosunku Ubezpieczeniowego 

 

1. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiązany jest do zawiadamiania Ubezpieczyciela, 

bez zbędnej zwłoki, o każdej okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody. 

2.  Jeżeli Ubezpieczony dokonał czynności w ramach wykonywania zawodu,(lub zaniechał 

wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę, zobowiązany jest: 

1) w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeżeli szkoda powstała – 

starać się zapobiec jej zwiększeniu, 

2) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o 

zgłaszanym roszczeniu, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną 

Ubezpieczonego, zawiadomić o tym Ubezpieczyciela.  

3. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne, 

cywilne lub dyscyplinarne - mogące rodzić odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego będącą 

przedmiotem niniejszej  oferty  - jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni od uzyskania wiadomości o wszczęciu postępowania, zawiadomić o tym 

Ubezpieczyciela. 

4. Ubezpieczony, Ubezpieczający, Ubezpieczyciel zobowiązani są składać w formie pisemnej – 

za pokwitowaniem lub przesłać listem poleconym – wszelkie zawiadomienia i oświadczenia 

związane z ubezpieczeniem dodatkowym. 

 

§ 15 

Zgłaszanie szkód 

 

1. Każdy z Ubezpieczonych, w przypadku skierowania do niego roszczenia lub powzięcia 

informacji o szkodzie , może zgłosić ten fakt w dowolnie wybrany przez siebie sposób: 

1) na infolinię Ubezpieczyciela pod numerem 801 107 107, 

2) pisemnie drogą faksową lub bezpośrednio na adres „Biuro Likwidacji Szkód, 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Hestii 1, 80-371 Sopot”. 

 

§ 16 

Rozpatrzenie roszczeń i terminy likwidacji szkód 

 

1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu 

dotyczącym stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, 

prawomocnego orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem.  

2. Ubezpieczyciel nie jest związany uznaniem odpowiedzialności przez Ubezpieczonego.   

3. Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek (zawiadomienie o 

szkodzie) poszkodowanego, Ubezpieczonego albo na wniosek innej uprawnionej osoby. 

4. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Ubezpieczyciela zawiadomienia o szkodzie. 

5. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

albo wysokości świadczenia w terminie wskazanym w ust. 4 było niemożliwe, świadczenie 

powinno być wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej 

staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część 

odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust.4. Ubezpieczyciel jest 

zobowiązany, przed upływem terminu określonego w ust.4, do pisemnego poinformowania 

osoby składającej zawiadomienie o szkodzie o terminie wypłaty odszkodowania. 

6. Jeżeli odszkodowanie lub zwrot kosztów nie przysługuje lub przysługuje w wysokości innej 

niż zgłoszona w roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę składającą 

zawiadomienie o szkodzie – w terminie, o którym mowa w ustępach powyżej. Jednocześnie 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wskazania okoliczności oraz podstawy prawnej 
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uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę ich wypłaty. Pismo Ubezpieczyciela powinno 

zawierać pouczenie o drodze odwoławczej oraz możliwości dochodzenia roszczeń na drodze 

sądowej. 

7. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania odwołania. 

8. Jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione wypłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

rozpatrzenia odwołania. 

9. Za niedotrzymanie terminów wypłaty odszkodowania, o których mowa powyżej, 

Ubezpieczyciel zapłaci uprawnionemu odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

10. Ubezpieczyciel informuje Ubezpieczającego niezwłocznie o sposobie rozpatrzenia każdego z 

zawiadomień o szkodzie wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. 

11. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Poszkodowanego z tytułu zawartej umowy 

ubezpieczenia, Ubezpieczyciel w stosunku do Ubezpieczonego: 

1) poinformuje o tym fakcie Ubezpieczonego 

2) przekaże prośbę o informację i dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia co do 

zasady i co do wysokości, 

3) udzieli, na wniosek Ubezpieczonego, informacji o stanie spraw, 

4) w przypadku wątpliwości Ubezpieczonego co do odpowiedzialności za powstałą szkodę, 

podejmie działania zmierzające do obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem.   

12. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu, poszkodowanemu lub 

uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia 

przez Ubezpieczyciela przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia 

przez Ubezpieczyciela kopii dostępnych dokumentów, przy czym koszty dokonania wyżej 

wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. 

 

§ 17 

Przystąpienie ubezpieczyciela z interwencją uboczną 

 

1. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne lub cywilne o 

wypłatę odszkodowania, które może mieć wpływ na odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonego, Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od uzyskania dokumentu stwierdzającego wszczęcie postępowania 

(pisma, pozwu, postanowienia lub innego dokumentu) doręczyć ten dokument 

Ubezpieczycielowi.  

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Ubezpieczony nadał 

przedmiotowy dokument  w placówce pocztowej.  

3. Ubezpieczony obowiązany jest podjąć współpracę umożliwiającą wystąpienie przez 

Ubezpieczyciela z interwencją uboczną w celu obrony przed nieuzasadnionym 

roszczeniem, zawarcia ugody lub uznania roszczenia.  

4. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystąpienia w charakterze interwenienta 

ubocznego.  
 

§ 18 

Koszty dodatkowe pokrywane w ramach ubezpieczenia 

 

1. Ubezpieczyciel pokrywa także: 

2) koszty wynagrodzenia biegłych, powołanych za pisemną zgodą Ubezpieczyciela, 

3) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie 

Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego 

powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętego ochroną 

ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wszczęte postępowanie 
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karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, o ile zażądał powołania obrońcy lub 

wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,  

4) koszty prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela postępowania ugodowego lub 

mediacyjnego, poniesione przez Ubezpieczonego, 

5) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu 

wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 

rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

2. Koszty, o  których mowa w ust. 1 pkt 1-3 Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę 

gwarancyjną. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 Ubezpieczyciel pokrywa w ramach sumy 

gwarancyjnej. 
 

§ 19 

Zakres terytorialny 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 

1) szkody powstałe na terytorium całego świata, 

2) szkody dochodzone według właściwości polskiego prawa lub prawa innego kraju,  

3) szkody dochodzone przed polskim sądem lub sądem innego kraju oraz w 

postępowaniu arbitrażowym. 
 

§ 20 

Franszyza redukcyjna/udział własny 

 

Franszyza redukcyjna nie obowiązuje. 
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