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Wniosek  
o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

księgowych i osób wykonujących obsługę płac oraz ochrony prawnej  
 
1. Ubezpieczający: 
    (osoba zawierająca umowę ubezpieczenia) 
 

Imię i Nazwisko/Nazwa*: …..…………………………………………………………………………………..……… 
 

PESEL/nr KRS*: …………………………….   NIP*: ………………………. REGON*: …………………………… 
 

Adres: Kod pocztowy ....................... Miejscowość ……………………………………………………….…………. 
 

Ulica, nr domu, lokal …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adres korespondencyjny: Kod pocztowy ....................... Miejscowość ……………………………………………. 
 

Ulica, nr domu, lokal …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dane kontaktowe: Telefon, E-mail ………………..…………………………………………………………………… 
 

………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 

*Dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
 
2. Ubezpieczony: 
     (osoba fizyczna, na rachunek której zawierana jest umowa ubezpieczenia - wypełnić, jeżeli jest inna niż Ubezpieczający) 
 

Imię i Nazwisko: …..…………………………………………………………………… PESEL ……………………… 
 
3. Wnioskowany (roczny) okres ubezpieczenia: od …………………………… do …………………………… 
 
4. Wnioskowana wysokość sumy gwarancyjnej: ………………………………………………………………… 
 

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie 
Wypadki Ubezpieczeniowe 

Składka** 

20 000 PLN 360 zł 

30 000 PLN 450 zł 

50 000 PLN  600 zł 

80 000 PLN 800 zł 

100 000 PLN 1 000 zł 

120 000 PLN 1 200 zł 

150 000 PLN 1 350 zł 

180 000 PLN 1 500 zł 

200 000 PLN 1 650 zł 

300 000 PLN 2 150 zł 

400 000 PLN 2 900 zł 

500 000 PLN 3 800 zł 

 
** Powyższe składki obowiązują wyłącznie w sytuacji braku okoliczności mogących skutkować 
odpowiedzialnością Ubezpieczonego w związku z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie 
Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej księgowych i osób wykonujących obsługę płac 
UK/KP/000/01/09/17 oraz klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej 
lub karno-skarbowej. 
 
5. Oświadczenia: 
 

1) Oświadczam, iż wnioskowane ubezpieczenie jest kontynuacją ubezpieczenia zawartego w AXA lub  
 
u innego ubezpieczyciela (bez żadnego dnia przerwy):           TAK                                  NIE*** 

 



 

 

 
 
2) Oświadczam, iż w okresie ostatnich 6 lat nie miały miejsca okoliczności mogące skutkować moją  

 
odpowiedzialnością objętą wnioskowanym zakresem ubezpieczenia.  TAK                       NIE*** 

*** Zaznaczyć właściwe. 

 

W przypadku zaznaczenia powyżej „NIE”, prosimy o opisanie tych okoliczności: 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………….…………………………… 
 
3) Wnioskowane ubezpieczenie zawierane jest na podstawie „Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

księgowych i osób wykonujących obsługę płac UK/KP/000/01/09/17 oraz klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie 
ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej. 
Oświadczam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznałem(am) się z powyższymi warunkami 
ubezpieczenia oraz oświadczam, że ich treść jest mi znana, akceptuję je oraz zobowiązuję się do poinformowania o 
ich treści osoby ubezpieczone. 

 

 
 
………………………………………                                             ………………………………………………………………………… 

           miejscowość, data                                                                           podpis i pieczęć Ubezpieczającego 
 

Oświadczenie, które należy podpisać jeżeli Ubezpieczający jest tożsamy z Ubezpieczonym: 
 

4) Oświadczam, że otrzymałem Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych 
 
 

 
………………………………………                                             ………………………………………………………………………… 
           miejscowość, data                                                                           podpis i pieczęć Ubezpieczającego 

 

Oświadczenie, które należy podpisać jeżeli Ubezpieczający jest inny niż Ubezpieczony: 
 

5) Oświadczam, iż przekazałem informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osobom, których dane 
podałem we wniosku 

 
 
 

………………………………………                                             ………………………………………………………………………… 
           miejscowość, data                                                                           podpis i pieczęć Ubezpieczającego 
 


