
 

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY NR 0013/2016 

potwierdzający objęcie ubezpieczonego ochroną w programie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
biegłych sądowych nr WR50/000211/16/A 

 

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO 
Nazwa  

Fundacja Alternova 
NIP  

9291895092 
KRS  

0000632876 
Adres  

ul. Jerzego Waszczyka 6A lok. 2; 65-664 Zielona Góra 
 

DANE UBEZPIECZONEGO 
Imię  

 
Nazwisko  

 
Adres  

 
Specjalizacja  

 
 

POCZĄTEK OKRESU UBEZPIECZENIA 2 listopada 2016 roku godz. 00:00 
 

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA 

Suma 
gwarancyjna 

250 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.  
Za okres roczny uważa się każdy okres 12 miesięcy przypadających pomiędzy 2 listopada  
a 1 listopada roku następnego. 

Podstawa prawna 
OWU Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 1-01-2016 (dalej 
OWU) oraz Generalna umowa ubezpieczenia OC biegłych sądowych nr WR50/000211/16/A. 

Zakres 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, 
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności biegłego sądowego (§5 
ust.1 OWU). 

Zakres 
ubezpieczenia  
jest rozszerzony 
dodatkowo o: 

 Szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych wynikających z naruszenia 
dóbr osobistych (skreślenie §4 p.2 p.c OWU), 

 szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy , pod dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczonego (§29 OWU klauzula 003/I.Z.) - odpowiedzialność w granicach sublimitu 
w wysokości 50 000 PLN odrębnie dla każdego rodzaju rzeczy, 

 szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego (§29 
OWU klauzula 004/ I.Z.), 

 zadośćuczynienie do zapłaty którego może zostać zobowiązany Ubezpieczony  
w następstwie naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, do którego doszło w związku  
z wykonywaniem czynności biegłego sądowego (§29 OWU klauzula 005/ I.Z.) - 
odpowiedzialność w granicach sublimitu w wysokości 50% sumy gwarancyjnej, jednak  
nie więcej  niż 100.000 PLN. 

Zakres 
ubezpieczenia 
obejmuje m.in.: 

 Wypadki wynikłe z czynności biegłego sądowego wykonanych lub zaniechanych w 
okresie ubezpieczenia (§5 ust. 3 OWU, trigger czasowy "act committed"), 

 wszystkie czynności ubezpieczonego wykonywane w związku z pełnieniem funkcji 
biegłego sądowego, 

 odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, 
 roszczenia zwrotne Skarbu Państwa dochodzone  na podstawie art. 557 k.p.k., 

 koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej 
(pokrywane ponad sumę gwarancyjną). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 

z późn. zmianami), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie, przy ul Hestii 1, informuje, że: 
- jest administratorem Pana danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 815 k.c., które będą przez nas przetwarzane 
w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia; 

- służy Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, 

niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA  
z siedzibą w Sopocie albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane - wymaga uzyskania Pana uprzedniej zgody. 

 

 
Data wystawienia certyfikatu i podpis przedstawiciela STU Ergo Hestia S.A. 

 

 

16 listopada 2016 r. 

Kami
Typewriter
WZÓR

Kami
Typewriter
WZÓR




