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POLISA
OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

DO UMOWY GENERALNEJ NR 156/1401481/14007/0/2/4074

UBEZPIECZYCIEL TUiR Warta S.A.
Ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

UBEZPIECZONY I 
UBEZPIECZAJĄCY

MADG Agnieszka Kalandyk

Ul. Rzeźbiarska 1 / 9
51-629 Wrocław

BROKER Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.

SUMA GWARANCYJNA 
I UBEZPIECZONA 

DZIAŁALNOŚĆ

Równowartość w PLN sum gwarancyjnych jest ustalana zgodnie z metodą określoną w § 3 ust. 4 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich. 

UBEZPIECZENIE 
OBOWIĄZKOWE

3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do czynności rewizji finansowej

500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wykonywania ekspertyz lub 
sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych

500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do świadczenia usług doradztwa 
lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji 
finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw

500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do świadczenia usług atestacyjnych 
innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych 
rewidentów

500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do świadczenia usług pokrewnych 
lub świadczenia innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez 
biegłych rewidentów

UBEZPIECZENIE 
UZUPEŁNIAJĄCE

Nie dotyczy

UBEZPIECZONY W 
RAMACH UBEZPIECZENIA 

KARNO-SKARBOWEGO

Agnieszka  Kalandyk

OKRES UBEZPIECZENIA Od 11-08-2018 do 10-08-2019

SKŁADKA 2426 PLN płatna w czterech następujących ratach
 I rata w wysokości  608 PLN płatna w terminie do dnia 23-08-2018
II rata w wysokości 606 PLN płatna w terminie do dnia 23-11-2018
III rata w wysokości 606 PLN płatna w terminie do dnia 23-02-2019
IV rata w wysokości 606 PLN płatna w terminie do dnia 23-05-2019
na konto WTW Services Sp. z o.o. nr rachunku 59 1500 1777 1217 7010 1596 0000
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WARUNKI UBEZPIECZENIA Umowa Generalna Nr 156/1401481/14007/0/0 z dnia 06.03.2012 r. zawarta pomiędzy Krajową 
Izbą Biegłych Rewidentów a HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z 
uwzględnieniem:

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich

Integralną częścią niniejszej umowy jest złożony przez Ubezpieczającego wniosek 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 
,,WARTA” S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane 
osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, 
likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których 
zobowiązuje nas prawo. 

Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z 
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w 
tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego 
przez Wartę. 
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących 
praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres IOD@warta.pl lub 
drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z 
agentem. 

Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i 
starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach 
przetwarzania danych przez Wartę znajdują się na banerze informacyjnym u agenta lub w 
załączniku do polisy, a także na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl 

Warszawa, dnia 09-08-2018
TUiR Warta S.A.:

Dane statystyczne

Kod Ryzyka Klient Pośrednik Debetor CR NIP REGON Typ polisy
78048 31840817 PO309017 31840817 5607 839-265-74-42 364470637 C
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