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OC pośrednika kredytu
hipotecznego



W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
zawodowej, proponujemy ofertę adresowaną do różnych grup
zawodowych z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw:  

Ubezpieczenia OC 
dla różnych grup
zawodowych

TUZ UBEZPIECZENIA TO ZAWSZE DOBRY WYBÓR

ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności
agencyjnych

ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących
działalność w zakresie usług prowadzenia ksiąg
rachunkowych

ubezpieczenie OC pośrednika kredytu hipotecznego.



Umowa na okres
12 miesięcy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika
kredytu hipotecznego.
 
Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego zatwierdzone Uchwałą
Zarządu TUZ TUW dnia 19 stycznia 2018   mające zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 19 stycznia 2018 r.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

PODSTAWA PRAWNA: 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Odpowiedzialność cywilna pośrednika kredytu hipotecznego za szkody
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, w okresie
ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością w zakresie
pośrednictwa kredytu hipotecznego.
 
Ubezpieczeniem są objęte również szkody wyrządzone przez agenta
pośrednika kredytu hipotecznego, w związku z wykonywaniem
działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.
 



Informacje o
ubezpieczeniu
 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

SUMA GWARANCYJNA

Minimalna suma gwarancyjna w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,
wynosi równowartość w złotych:
 
460 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są
objęte umową ubezpieczenia OC

750 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
oraz

Suma gwarancyjna jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro,
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w
którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
 
Równowartość w złotych sumy gwarancyjnej wyrażonej w euro 
w roku 2020 wynosi:
 
1 958 266,00 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia
oraz
3 192 825,00 zł w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Średni kurs euro obowiązujący na rok 2020 r. wynosi:
1 EUR= 4,2571 zł 
(wg Tabeli NBP nr 001/A/NBP/2020 z dnia 2020-01-02).
 



Dlaczego warto podjąć
w nami współpracę, 
czyli co nas wyróżnia 
 

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie podstawowe informacje o Ubezpieczeniu domów
jednorodzinnych i mieszkań i nie jest elementem Umowy Ubezpieczenia. Dokument jest
prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą do podejmowania
decyzji o zawarciu Umowy Ubezpieczenia. Szczegółowe warunki ubezpieczenia określone są w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OC pośrednika kredytu hipotecznego i dostępne na stronie
www.tuz.pl

SPRAWDŹ NASZE ATUTY: 

Zaoferujemy Ci
preferencyjne składki ubezpieczenia.

Z tytułu rozłożenia składki na raty, 
składka ulega podwyższeniu tylko o 10%.

U nas składkę roczną
możesz rozłożyć na dwie raty (pod warunkiem, że wysokość raty
nie jest niższa niż wymiar składki minimalnej).

 
 
ZACHĘCAMY DO PRZEPROWADZANIA KALKULACJI
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