
Najczęściej zadawane pytania:  

1. Jaki jest zakres ubezpieczenia? 
Przedmiotem ubezpieczenia jest zawodowa odpowiedzialność cywilna osób pełniących 
funkcję biegłego sądowego oraz ekspertów (w tym rzeczoznawców) w związku  
z wykonywaniem Ubezpieczonej działalności. 
Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia za 
naruszenie dóbr osobistych. 
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.). 
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 

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

2. Czy zakres ubezpieczenia będzie obejmował przygotowanie ekspertyz przez biegłego 
sądowego dla instytucji, ekspertyza zostanie podważona przez innych biegłych i osoba 
poszkodowana wystąpi do biegłego w związku z wystawioną ekspertyzą z procesem 
cywilnym? 
Zakres ubezpieczenia będzie obejmował powyższy przypadek. Oczywiście musi zostać 
wykazany uszczerbek (szkoda) w tym wypadku polegająca zapewne na utraconych 
korzyściach, uchybienie (w tym przypadku wskazanie błędnie sporządzonej wyceny vs. Inne, 
prawidłowo sporządzone wyceny) oraz związek przyczynowy.  
 

3. Czy w ubezpieczeniu są karencje? 
W ubezpieczeniu OC nie ma zastosowania karencji (przystępując do ubezpieczenia do 20 

maja ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 czerwca, przystępując do ubezpieczenia 

po 20 czerwca ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 lipca itd.)  

4. Od kiedy ubezpieczenie obowiązuje? 
Okres ochrony ubezpieczeniowej obowiązuje od 01.06.2017 do 31.05.2018r.  
 

5. W jakim okresie musi powstać zdarzenie powodujące szkodę? 
W ubezpieczenie zastosowany jest trriger act committed (wypadek ubezpieczeniowy 
związany ze zdarzeniem powodującym szkodę musi powstać w okresie ubezpieczenia), np. 
biegły wydał błędną opinię w dniu 01.06.2017r. i w tym dniu powstał wypadek 
ubezpieczeniowy, do ubezpieczenia przystąpił z ochroną ubezpieczeniową od dnia 
01.06.2017r. w tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa obejmuje to zdarzenie, nawet jeżeli 
poszkodowany zgłosi roszczenie w 2019r., a ubezpieczony nie kontynuował ubezpieczenia.   
 

6. Jak można opłacić składkę ubezpieczeniową? 
Składkę można opłacić w dwóch wariantach jednorazowo lub miesięcznie. Przystępując do 
ubezpieczenia każda osoba otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail i SMS 
indywidualny nr rachunku, na który przelewa składkę.  

 



 

7. Jakie dokumenty są potrzebne przy zgłoszeniu szkody? 
Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczenia znajdują się na stronie 

www.sfgz.pl pod zakładką zgłoś roszczenie.  

8. W jaki czasie ubezpieczyciel wypłaci roszczenie? 
Zgodnie z treścią art. 817 k.c., zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia 

zawiadomienia o zdarzeniu ma obowiązek wypłaty świadczenia albo pisemnego 

powiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej 

roszczeń  w całości lub w części, a także wypłaty bezspornej części świadczenia, czyli sumy 

pieniężnej, której wysokość została dotychczas ustalona jako wysokość powstałej szkody. 

9. Czy osoba przystępująca do Ubezpieczenia staje się członkiem Stowarzyszenia? 
Tak, Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych jest Ubezpieczającym, także każda osoba 
przystępująca do ubezpieczenia staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat od członków wspierających i przynależność do 
stowarzyszenia nie rodzi żadnych obowiązków. 

 

 


