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Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
Informacja dla biegłych sądowych 

Niniejsza informacja zawiera opis najważniejszych postanowień generalnej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej biegłych sądowych (dalej: umowa ubezpieczenia) zawartej przez 

Fundację Alternova. Materiał ten ma na celu przybliżenie istotnych warunków tej umowy. 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym zakresu ubezpieczenia  

i odpowiedzialności STU Ergo Hestia znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 

Informacje ogólne o umowie ubezpieczenia 

Ogólne warunki ubezpieczenia (dalej: OWU) - towarzystwa ubezpieczeniowe nie posiadają  
w swojej ofercie ubezpieczenia OC dostosowanego do specyfiki pracy biegłych sądowych. Dlatego 
konieczne było wykorzystanie istniejących OWU. W umowie ubezpieczenia mają zastosowanie 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 
1.01.2016 r., a Generalna umowa ubezpieczenia określa warunki szczególne, zmieniające treść 
zapisów OWU. 

Generalna umowa ubezpieczenia - umowa zawierana w formie grupowej, co umożliwia uzyskanie 

szczególnych i korzystnych rozwiązań. 

Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie. 

Ubezpieczony - osoba pełniąca funkcję biegłego sądowego, która przystąpiła do ubezpieczenia. 

Certyfikat ubezpieczeniowy - certyfikat potwierdzający udzielanie ochrony ubezpieczeniowej 
wystawiony przez Ergo Hestię, który otrzymuje każdy ubezpieczony. 

Czynność biegłego sądowego - każde działanie lub zaniechanie związane ze  sporządzaniem  
lub przedstawianiem opinii lub ekspertyzy na zlecenie organów prowadzących postępowania 
przygotowawcze w sprawach  karnych lub na zlecenie sądu. 

Czas trwania umowy - czas nieokreślony, umowa ma charakter ciągły. 

Okres ochrony ubezpieczonego - okres od dnia wskazanego w deklaracji przystąpienia jako 
początek okresu ubezpieczenia do momentu zakończenia ochrony wobec danego Ubezpieczonego 

(np. z powodu zawieszenia lub zakończenia kadencji, lub z powodu rezygnacji z ubezpieczenia). 

Czasowy zakres ubezpieczenia (tzw. trigger czasowy) - w umowie działa trigger „act commited”,  
w którym działanie lub zaniechanie, czyli popełnienie błędu, musi wystąpić w okresie ubezpieczenia. 

Zakres czynności objętych ubezpieczeniem - umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie 

czynności biegłego sądowego wykonywane w okresie ubezpieczenia. 
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Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za 
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności biegłego sądowego. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności szkody: 

1) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych;  

w tym również czystych strat finansowych wynikających z naruszenia dóbr osobistych; 

2) polegające na zapłacie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w granicach 

podlimitu równego 50% wybranej sumy gwarancyjnej, jednak nie wyższego niż 100 000 PLN; 

3) w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego - w 

granicach podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 50 000 PLN; 

4) w mieniu lub na osobie; 

5) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. 

 

Zakres ubezpieczenia, na podstawie indywidualnych uzgodnień z wnioskującym, może obejmować: 

1) odpowiedzialność cywilną osób pełniących funkcję biegłego skarbowego; 

2) odpowiedzialność cywilną biegłego ad hoc  

3) odpowiedzialność cywilną biegłego na podstawie art. 513 i 549 k.s.h.. 

Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych 
ubezpieczeniem na warunkach i w granicach określonych w umowie ubezpieczenia i OWU. 

W § 6 i 7 OWU wymienione są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

W razie zgłoszenia przez poszkodowanego roszczenia przeciwko biegłemu sądowemu (dotyczy 

również zgłoszenia roszczenia regresowego przez Skarb Państwa), ERGO Hestia ma obowiązek:  
1) dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia  

i wypłacie odszkodowania; 

2) prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem. 

ERGO Hestia, w zależności od  zasad odpowiedzialności cywilnej (kodeks cywilny i inne 
odpowiednie ustawy), zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia OC biegłych sądowych  
oraz w zależności od przebiegu wypadku ubezpieczeniowego i procesu odszkodowawczego, 
wypłaca lub pokrywa następujące koszty: 
1) odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej lub mniejszej; 
2) koszty wynagrodzeń rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela - 

odpowiedzialność ponad sumę gwarancyjną; 
3) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub  

za jego zgodą - odpowiedzialność ponad sumę gwarancyjną; 
4) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub 

zmniejszenia jej rozmiarów. 
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Przystąpienie do i realizacja umowy ubezpieczenia 

Przystąpienie do umowy dokonuje się poprzez: 

1) złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; 
2) złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji dla Ubezpieczającego/zlecenia wykonywania usługi; 
3) dokonanie pierwszej płatności. 

Faktura - biegły może otrzymywać faktury dokumentujące poniesione koszty ubezpieczenia. 

Zaległość w opłacie - w razie powstania zaległości Alternova kontaktuje się z Ubezpieczonym 

(telefonicznie lub via e-mail) w celu wyjaśnienia sytuacji oraz ustalenia dodatkowego terminu  
na dokonanie płatności. 

Wysokość sumy gwarancyjnej i kosztów ubezpieczenia (w PLN) 

Suma gwarancyjna dla jednego i wszystkich 
wypadków w rocznym okresie ubezpieczenia 

Miesięczny koszt 
ubezpieczenia 

100 000 25 

250 000 30 

500 000 40 

1 000 000 61 
 

Wpłaty - każdy Ubezpieczony ma nadany indywidualny numer konta do dokonywania wpłat; 
Alternova przekazuje łączną składkę za ubezpieczenie do Ergo Hestii niezwłocznie po dokonaniu 
wpłaty przez wszystkich ubezpieczonych w danym miesiącu. 

Wynagrodzenie Ubezpieczającego - Alternova jest Ubezpieczającym i zgodnie z wytycznymi 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz z art. 18 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nie odbiera 
żadnego wynagrodzenia od ERGO Hestii. 

Koszt ubezpieczenia - kwoty miesięcznych kosztów ubezpieczenia przedstawione w powyższej 
tabeli obejmują: 
1) koszt składki ubezpieczeniowej przekazywanej do ERGO Hestii, wysokość składek miesięcznych 

jest podana w umowie ubezpieczenia; 

2) koszty ponoszone przez Fundację w związku z wykonywaniem obowiązków Ubezpieczającego 
(m.in.: miesięczne koszty obsługi płatności, obsługi technicznej i księgowej, administracji danych 
osobowych); dla Fundacji stanowi to jedyne źródło dochodów, z których pokrywamy koszty 

związane z wykonywaniem czynności Ubezpieczającego i prowadzeniem tej działalności. 

Działalność Fundacji Alternova - działalność Ubezpieczającego jest prowadzona w sposób 
wyodrębniony od działalności statutowej, zyski wypracowane z usług świadczonych na rzecz 
biegłych sądowych są w całości przekazywane na działalność statutową, m.in. na działania 

wspierające środowisko biegłych sądowych. 

Zgłaszanie wypadków z ubezpieczenia przez całą dobę przyjmuje firma Pro Contact pod numerem 

telefonu 801 107 107. 
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Dlaczego warto? 

Przeniesienie 
ryzyka 

Choć ryzyko powstania szkód i zgłoszenia roszczeń nie jest wysokie,  
to ochrona ubezpieczeniowa dotyczy ryzyk o długim terminie przedawnienia  
z obszaru zagrożonego roszczeniami na relatywnie duże kwoty i związanego 
ze znaczącymi kosztami obrony. 

Eksperci  
dla Ekspertów  

Przy programie ubezpieczenia OC biegłych sądowych pracują eksperci 
posiadający specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.  

Dopasowanie Zakres ochrony i warunki umowy są przygotowane z uwzględnieniem potrzeb 
grupy biegłych sądowych i specyfiki wykonywanych czynności. 

Atrakcyjna cena Umowa  jest realizowana w formie tzw. zakupu grupowego z wykorzystaniem 
efektu skali.  

Elastyczność W każdym miesiącu można: 
- zmienić wariant sumy gwarancyjnej i/lub wysokość opłaty za ubezpieczenie;  
- zgłosić rezygnację z ubezpieczenia, np. w związku z wykreśleniem z listy 
biegłych lub zgłoszeniem dłuższej przerwy w wykonywaniu czynności biegłego. 

Przedsiębiorczość 
społeczna 

Działalność Fundacji łączy cele ekonomiczne i społeczne. Korzyści 
ekonomiczne osiągane przez Fundację z tytułu świadczenia usług 
Ubezpieczającego powracają do społeczności biegłych sądowych,  
a także do innych potrzebujących, w formie realizowanej działalności 
statutowej. 

Alternatywna 
Innowacja 

Jest to pierwszy program ubezpieczeniowy realizowany w takiej formie i w tak 
odmienny sposób.  

Transparentność Każdy biegły sądowy ma przypisane indywidualne konto księgowe. Działalność 
Ubezpieczającego jest prowadzona w sposób wyodrębniony od działalności 
statutowej Fundacji. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister 
Edukacji Narodowej. 

Prostota W celu przystąpienia do ubezpieczenia wystarczy podpisać dwie deklaracje  
i ustanowić stałe zlecenie comiesięcznego przelewu opłaty za ubezpieczenie  
w wybranej wysokości. 

 

 

Greger Hauzner 

Członek Zarządu Fundacji Alternova 


