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Opis programu ubezpieczeniowego wyłącznie
dla Członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
Audytorzy Termomodernizacyjni i remontowi

1. Podmioty przygotowujące program
Hanza Brokers na zlecenie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych przygotowała unikalny
w

skali

kraju

program

ubezpieczeniowy

dla

osób

fizycznych

oraz

prawnych

sporządzających audyty termomodernizacyjne i remontowe.
Program został przygotowany przez AXA TUIR SA. Ubezpieczyciel ten przygotował juŜ
dla Państwa ubezpieczenie dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki
energetycznej.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczenie zapewnia ochronę odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla osób
sporządzających audyty termomodernizacyjne i remontowe w oparciu o przepisy Ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459
ze zm.) w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

3. Sumy gwarancyjne
Ubezpieczyciel przygotował dwie opcje :
Pierwsza opcja - suma gwarancyjna 50 000 zł
Druga opcja – suma gwarancyjna 100 000 zł
4. Objęcie raŜącego niedbalstwa
Ubezpieczyciel przygotował dwie opcje ubezpieczenia :
Pierwsza opcja – bez raŜącego niedbalstwa
Druga opcja – z raŜącym niedbalstwem
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5. Udział własny osoby ubezpieczonej
10 % szkody nie mniej niŜ 1000 zł
6. Składka ubezpieczeniowa
Składka wskazane we wniosku jest jednostkową tj. dotyczy jednej osoby fizycznej.
7. Procedura zawarcia ubezpieczenia
NaleŜy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy, podpisać go i wysłać jego scan wraz z
dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej pod adres mailowy podany we wniosku.
Składkę naleŜy wpłacić na konto wskazane we wniosku.
Bardzo waŜne !
Ubezpieczenie moŜe zawrzeć zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna ale osobą
ubezpieczoną jest zawsze osoba fizyczna – audytor. JeŜeli audyty sporządza osoba
prawna (np. spółka z o.o.) – wówczas podaje dane firmy, ale jako osobę ubezpieczoną
wpisuje dane osoby fizycznej wykonującej audyty. JeŜeli w firmie audyty sporządza
kilka osób naleŜy wskazać dane wszystkich osób sporządzających audyty. Składka
ubezpieczeniowa wynosi wówczas iloczyn liczby audytorów oraz składki podstawowej.
Po wpłynięciu wniosku do Hanza Consulting jest wystawiana polisa i przesyłana poczta na
wskazany adres. Na Ŝyczenie przesyłamy równieŜ scan polisy.
8. Pytania
Pytania

dotyczące

programu

prosimy

kierować

do

pod

adres:

Piotr.bojewski@hanzabrokers.pl lub telefonicznie 22 827 99 30.
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