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Polisa nr BR2022-363623688-001

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczyciel UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Ubezpieczający Bfast spółka z o.o.,

Wierzbięcice 44A / 50A,  61-209 Poznań
NIP:  7822605968   Regon: 363623688

Ubezpieczony Bfast spółka z o.o.,
Wierzbięcice 44A / 50A,  61-209 Poznań
NIP:  7822605968   Regon: 363623688

Okres ubezpieczenia od  04.11.2022 do  03.11.2023

Broker Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z  o. o.

Sekcja I Ubezpieczenie obowiązkowe – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 Suma gwarancyjna 10.000 Euro na jedno zdarzenie (równowartość w PLN wg kursu średniego walut obcych z tabeli NBP nr 
1 z roku zawarcia umowy)

Składka  567,00 zł

Sekcja II Ubezpieczenie dobrowolne nadwyżkowe – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 Suma gwarancyjna -  na jeden i na wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Składka - zł

Sekcja III Ubezpieczenie dobrowolne – czynności doradztwa podatkowego

Suma gwarancyjna 20.000 zł na jeden i na wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Składka 94,00 zł

Sekcja IV Ubezpieczenie dobrowolne – kadry i płace

Suma gwarancyjna 20.000 zł na jeden i na wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Składka 94,00 zł

Składka łączna 755,00 zł

Płatność składki na rachunek bankowy WielkoPolskiego Serwisu Ubezpieczeń Sp. z o.o.: 
1 rata w wys.: 755,00 zł płatna do dnia 04.11.2022
2 rata w wys.: --  zł płatna do dnia -- 
3 rata w wys.: --  zł płatna do dnia --
4 rata w wys.: --  zł płatna do dnia --

Numer rachunku bankowego Bank Gospodarstwa Krajowego nr 86 1130 1088 0001 3128 2720 0002

Szczegóły polisy Warunki ubezpieczenia i postanowienia dodatkowe stanowią załącznik nr 1 do niniejszej polisy

Data zawarcia umowy 20.10.2022

Data wystawienia polisy 20.10.2022

W imieniu UNIQA TU S.A.

Poznań, dnia 20.10.2022

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i zawiera wszystkie wymagane informacje, określone przepisami ustawy z 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) („Ustawa”). Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 2 Ustawy, podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na 
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie. W związku z elektroniczną formą polisy wystawioną na trwałym nośniku (.PDF) 
nie będzie ona wysyłana pocztą, jednocześnie nie wymagamy zwrotu podpisanego dokumentu.
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Załącznik nr 1 do polisy nr BR2022-363623688-001
Warunki ubezpieczenia i postanowienia dodatkowe :

Sekcja I Ubezpieczenie obowiązkowe – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ☐ Nie dotyczy

Ubezpieczona działalność Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie, o którym mowa w art. 76a ust. 1 Ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2013.330 t.j. z późn. zm.)

Warunki ubezpieczenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. 2014, poz. 1616)

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dn. 22.05.2003 r. (Dz.U.2013.392 j.t.).
Postanowienia dodatkowe

1. Za Wypadek Ubezpieczeniowy uznaje się zdarzenie, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, zgodnie z przywołanymi 
Warunkami Ubezpieczenia.
2. O każdym Zdarzeniu (którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC) Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są powiadomić 
UNIQA niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości.
3. Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego, Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani 
poinformować o tym UNIQA w ciągu 7 dni od daty powzięcia o tym wiadomości.
4. W przypadku, gdy wobec Ubezpieczonego wszczęto postępowanie przygotowawcze bądź wystąpiono na drogę sądową w związku 
z zajściem Zdarzenia, Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są o tym fakcie poinformować UNIQA niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od powzięcia o tym wiadomości, nawet w przypadku, gdy wcześniej zgłosili już zajście Wypadku Ubezpieczeniowego.
5. W razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody.
6. Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych 
za szkodę.
7. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, jej 
wielkości, a także zasadności roszczenia.
8. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczony jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić 
policję i prokuraturę.
9. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić osobie wskazanej przez UNIQA pełnomocnictwa niezbędnego do prowadzenia sprawy 
odszkodowawczej, w tym pełnomocnictwa procesowego, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową, a 
także do przekazania jej wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia procesu. Powyższe nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku 
podejmowania we własnym zakresie, w przewidzianym terminie, wszystkich niezbędnych czynności procesowych, w tym także zgłaszania 
we właściwym terminie sprzeciwu lub podjęcia niezbędnych środków zaskarżenia w sytuacji, gdy istnieją przeszkody w ustaleniu z UNIQA 
tych czynności.
10. Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć UNIQA orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym jej zajęcie stanowiska odnośnie 
wniesienia środka odwoławczego.
11. Ubezpieczony nie jest uprawniony do uznania lub zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z osobą poszkodowaną ani zrzeczenia się 
zarzutu przedawnienia, chyba że UNIQA wyrazi na to zgodę, bądź z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej.
12. Jeżeli istnieją przesłanki do uwolnienia się Ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w części lub w całości, to powyższe dotyczy 
również UNIQA.
13. UNIQA jest zobowiązana spełnić świadczenie w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu. Gdyby mimo dołożenia należytej 
staranności wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie będzie spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, nie później jednak 
niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela albo wysokości 
odszkodowania zależy od toczacego się postepowania karnego lub cywilnego. Jednakże bezsporną część odszkodowania UNIQA wypłaci w 
terminie przewidzianym w zdaniu pierwszym.
14. UNIQA rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego 
lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność.
15. Rozpatrywanie reklamacji:
1) W każdym przypadku osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą uprawnioną z umowy ubezpieczenia, a także 
osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub poszukującym ochrony 
ubezpieczeniowej mogą wnieść reklamacje. 
2) W przypadku osób fizycznych za reklamację uważa się wystąpienie, w tym skargę i zażalenie, skierowane do  jako podmiotu rynku 
finansowego zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez , z wyjątkiem wystąpień składanych przez osoby fizyczne będące 
klientami brokera ubezpieczeniowego albo klientami agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające 
wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z 
załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawierających zastrzeżenia dotyczące 
tych podmiotów w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 
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3) W przypadku osób prawnych lub spółek nieposiadających osobowości prawnej za reklamację uważa się wystąpienie, w tym skargę i 
zażalenie, skierowane do UNIQA, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez UNIQA, z wyjątkiem wystąpień 
dotyczących brokerów ubezpieczeniowych, agentów ubezpieczeniowych lub agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające 
wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z 
załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawierających zastrzeżenia dotyczące 
tych podmiotów w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
4) Reklamacje, o których mowa powyżej, można składać w następujący sposób:

-- w formie elektronicznej na adres e-mail: ubezpieczenia.korporacyjne@uniqa.pl,
-- w formie pisemnej – osobiście w siedzibie UNIQA albo przesyłką pocztową na adres siedziby UNIQA Towarzystwo Ubzpieczeń 

S.A. ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa,
-- ustnie – telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 555 04 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty 

w jednostce UNIQA.
5) Reklamacje wnosi się do Zarządu UNIQA. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce UNIQA obsługującej klientów.
6) Odpowiedź UNIQA na reklamacje zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo w 
przypadku reklamacji wniesionej przez osobę fizyczną – pocztą elektroniczną, jeżeli osoba fizyczna składająca reklamację złoży wniosek o 
udzielnie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo na wniosek osoby składającej reklamację UNIQA potwierdza pisemnie lub w inny 
uzgodniony sposób fakt jej złożenia.
7) Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
8) W przypadku, gdy UNIQA nie posiada danych kontaktowych osoby składającej reklamację, przy składaniu reklamacji należy podać 
następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu), a dodatkowo w 
przypadku osób prawnych lub spółek nieposiadających osobowości prawnej - firmę.
9) Odpowiedzi na reklamację UNIQA udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
10) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, 
UNIQA w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację 
zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
11) Jeżeli osoba fizyczna składającą reklamację nie zgadza się ze stanowiskiem UNIQA wyrażonym w odpowiedzi na reklamację, może 
wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, a ponadto może wystąpić do sądu powszechnego z powództwem 
przeciwko UNIQA według właściwości przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
12) Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że 
podmiotem uprawnionym dla UNIQA do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w 
rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).
13) Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenie się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) 
Rzecznika Konsumentów. 
14) Podmioty, którym nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 przysługuje prawo do złożenia 
skargi lub zażalenia. Do skarg i zażaleń wnoszonych przez te podmioty mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 4-9 i 13, z 
zastrzeżeniem że w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub zażalenia i udzielenie 
odpowiedzi w terminie 30 dni, UNIQA w tym terminie poinformuje osobę składającą skargę lub zażalenie o przyczynie niemożności ich 
rozpatrzenia, i w takim przypadku odpowiedź na skargę lub zażalenie zostanie udzielona nie później niż w terminie 90 dni od dnia ich 
otrzymania. 
15) UNIQA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Sekcja II Ubezpieczenie dobrowolne nadwyżkowe – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych☒ Nie dotyczy

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej

Zawodowa odpowiedzialność cywilna

Prawo i jurysdykcja Roszczenia dochodzone wg prawa polskiego i przed sądami polskimi

Ubezpieczona działalność Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie, o którym mowa w art. 76a ust. 1  Ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2013.330 t.j. z późn. zm.)

Warunki ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej UK/EO/000/01/10/18

Franszyza redukcyjna  10.000 Euro na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy. Wysokość franszyzy redukcyjnej jest przeliczana na PLN 
według kursu EUR właściwego dla ustalenia wysokości sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym 
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych.

http://www.rf.gov.pl/
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Sekcja III Ubezpieczenie dobrowolne – doradztwo podatkowe ☐ Nie dotyczy

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej

Zawodowa odpowiedzialność cywilna

Prawo i jurysdykcja Roszczenia dochodzone wg prawa polskiego i przed sądami polskimi
Ubezpieczona działalność Czynności doradztwa podatkowego, polegające na:

1. prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych 
ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie.
2. sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych 
lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie.

Warunki ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej UK/EO/000/01/10/18

Franszyza redukcyjna 400 PLN na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

Sekcja IV Ubezpieczenie dobrowolne – Kadry i Płace ☐ Nie dotyczy

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej

Zawodowa odpowiedzialność cywilna

Prawo i jurysdykcja Roszczenia dochodzone wg prawa polskiego i przed sądami polskimi

Ubezpieczona działalność Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje działalność, polegającą na:

1. obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem 
pracy, 
2. obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów, 
3. prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania 
terminów w tym zakresie,
4. obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu 
wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz 
składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
5. obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami 
egzekucyjnymi.

Warunki ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej UK/EO/000/01/10/18

Franszyza redukcyjna 400 PLN na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

Postanowienia dodatkowe wspólne dla Sekcji II, III i IV

1. W odniesieniu do kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej 
UK/EO/000/01/10/18 (zabezpieczenie sądowe) zostaje ustalony sublimit w wysokości 10% sumy gwarancyjnej na wszystkie koszty 
poniesione w okresie ubezpieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia regresowe skierowane wobec niego 
z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby Trzecie. W odniesieniu do tych roszczeń ustalony zostaje sublimit w 
wysokości 20% sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie Zdarzenia.

W imieniu UNIQA TU S.A.

Poznań, dnia 20.10.2022


