
                                                   

 
Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz 

ochrony prawnej biegłych sądowych i ekspertów 
 

Program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej został 
przygotowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Grup Zawodowych oraz 
ubezpieczycielem AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  Do ubezpieczenia może 
przystąpić każda osoba fizyczna wykonująca ekspertyzy w imieniu instytucji naukowych lub 
specjalistycznych oraz na zlecenie sądów lub innych organów procesowych bez względu na 
specjalizację 
 

Za Instytucję naukową uznaje się instytuty naukowe lub naukowo-badawcze, uczelnie 
wyższe i ich zakłady, katedry i instytuty, jednostki badawczo rozwojowe i inne posiadające 
status jednostek naukowych lub naukowo-badawczych, np. Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji, Katedry Kryminalistyki Wydziałów Prawa, Zakłady Medycyny 
Sądowej Akademii Medycznych itp. 
Za Instytucję specjalistyczną uznaje się laboratoria służb państwowych lub stowarzyszeń 
oraz prywatne, nie posiadające statusu instytucji naukowych i naukowo-badawczych, np. 
policyjne laboratoria kryminalistyczne, Laboratorium Straży Granicznej, Biuro Badań 
Kryminalistycznych ABW, Laboratorium Kryminalistyczne Polskiego Towarzystwa 
Kryminalistycznego.  
 

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zawodowa odpowiedzialność cywilna osób 
pełniących funkcję biegłego sądowego oraz ekspertów (w tym rzeczoznawców) 
w związku z wykonywaniem Ubezpieczonej działalności. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia za 
naruszenie dóbr osobistych. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń zwrotnych Skarbu Państwa w 
związku z naprawieniem szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę w związku  
z niesłusznym skazaniem, zastosowaniem środka zabezpieczającego, niewątpliwie 
niesłusznym zatrzymaniem lub tymczasowym aresztowaniem osoby trzeciej (na 
podst. Art. 557 k.p.k.). 

4. Szkody w rzeczach należących do Osób Trzecich:  

 wyrządzonych w związku z wykonywaniem działalności Ubezpieczonego 
prowadzonej przy użyciu tych rzeczy, kiedy stanowią przedmiot tej 
działalności (np. ekspertyza),  

 jeżeli były przechowywane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem 
wymienionej działalności 

5. Koszty ochrony prawnej – w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela 
odpowiedzialność ponad sumę gwarancyjną w zależności od wyboru wariantu.  

 
 



                                                   
 
 
 

Warianty ubezpieczenia 
 

Zakres 
ubezpieczenia 

Wariant I 
 

Wariant II Wariant III Wariant IV 

Odpowiedzialność 
cywilna 

100 000 zł 250 000 zł 500 000 zł 1 000 000 zł 

Koszy ochrony 
prawnej 

10 000 zł 20 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 

Szkody w mieniu 
pod kontrolą 

100 000 zł 250 000 zł 300 000 zł 300 000 zł 

Składka 
miesięczna 

20,00 zł/mc 25,00 zł/mc 34,00 zł/mc 53,00 zł/mc 

 
 

Informacje dodatkowe o umowie ubezpieczenia 
W umowie mają zastosowanie - warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej (UK/EO/000/28/04/17) 

Ubezpieczyciel - AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 
Warszawa 

Ubezpieczający -Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 
Warszawa 

Czas trwania umowy - od 01.06.2017 do 31.05.2018 

Franszyza redukcyjna – w każdej szkodzie wynosi 300  zł 

Potwierdzenie ubezpieczenia- każdy ubezpieczony o opłaceniu składki otrzymuje certyfikat 

potwierdzający ochronę ubezpieczeniową.  

Czasowy okres ubezpieczenia – w ubezpieczeniu zastosowany jest trigger act committed 
(wypadek ubezpieczeniowy związany ze zdarzeniem powodującym szkodę musi powstać  
w okresie ubezpieczenia). 

Wypadkiem Ubezpieczeniowym w rozumieniu tej umowy jest uchybienie, które 
spowodowało ubezpieczoną szkodę, choćby tylko zarzucane. 
 

 

Ubezpieczeni mogą przystępować do niniejszej umowy ubezpieczenia z pierwszym dniem 
każdego miesiąca kalendarzowego. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia w odniesieniu do nich 
będzie się rozpoczynał z dniem przystąpienia do umowy ubezpieczenia i trwał do zakończenia 
okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie. 
W sytuacji przystąpienia Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia, należną składkę oblicza się jako iloczyn 1/12 składki rocznej wynikającej  
z wybranego dla tego Ubezpieczonego wariantu sumy gwarancyjnej i ilości miesięcy 
kalendarzowych, w których Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową. 
 



                                                   
 
 
 
 
 

Wybrane definicje z OWU: 
Przedmiot ubezpieczenia: AXA TUiR S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, ponoszona w zakresie określonym przepisami 
prawa, za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia 
popełnionego przy wykonaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie 
ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. 
Czysta Szkoda Majątkowa: szkoda niewynikająca ani ze Szkody Rzeczowej, ani z Osobowej. 
Szkoda Rzeczowa: uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy wraz ze stratami poniesionymi 
w ich następstwie przez tego samego poszkodowanego, za rzeczy uznaje się również w 
szczególności pieniądze i papiery wartościowe. 
Szkoda Osobowa: każda osoba niebędąca stroną w stosunku ubezpieczenia. 
Koszty Pomocy Prawnej: uzasadnione wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, 
należności biegłych i świadków, koszty sądowe, inne niezbędne koszty ustalenia wysokości 
szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonego oraz koszty podróży z tym związane, 
które nie powstaną bezpośrednio w AXA. Koszty Pomocy Prawnej obejmują również 
wymienione koszty powstałe w postępowaniu administracyjnym, a także w postępowaniu 
karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli mają one związek z ustaleniem odpowiedzialności 
Ubezpieczonego za szkodę objętą ubezpieczeniem. 

 

Początek ochrony ubezpieczeniowej – rozpoczyna się od dnia 1 każdego 
miesiąca pod warunkiem opłacenia składki do 20 dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc ochrony (np. opłacając składkę za ubezpieczenie do 
dnia 20 maja ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od 1 czerwca.) Każdy 
ubezpieczony otrzymuje indywidualny nr rachunku bankowego, na który 
powinien przelewać składkę ubezpieczeniową.  
 
 

Przystąpienie do ubezpieczenia - do ubezpieczenia można przystąpić, on-line 
poprzez stronę www.sfgz.pl wypełniając elektroniczny formularz lub 
wypełniając deklarację papierową załączoną na stronie.   
Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym deklaracje przystąpienia 
do ubezpieczenia można uzyskać na stronie www.sfgz.pl lub pod nr telefonu 
22 622 12 01, 22 696 96 86 fax; 22 628 30 86, e-mail: biuro@netins.pl  
 

http://www.sfgz.pl/
http://www.sfgz.pl/
mailto:biuro@netins.pl

