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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

BELGIA 1. Architekci i przedsiębiorcy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 8 § 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1963 r. o utworzeniu stowarzyszenia architektów (15 lipca 1963 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 5 lipca 
1963 r.

Art. 8, § 2 ust. 2, 3 i 4

Kiedy obywatele państw członkowskich przenoszą się, w ramach swobody 
świadczenia usług, po raz pierwszy do Belgii w celu tymczasowego i okazjo
nalnego wykonywania zawodu architekta, muszą uprzednio przekazać Stowa
rzyszeniu Architektów pisemne oświadczenia zawierające informacje na 
temat ochrony ubezpieczeniowej lub innych środków ochrony osobistej lub 
zbiorowej w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej, w tym w szcze
gólności certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowa
dzenia działalności zawodowej obejmującego odpowiedzialność za dziesięć 
lat. Taki certyfikat może wydać ubezpieczyciel w innych państwie członkow
skim, jeżeli na certyfikacie stwierdzono, że ubezpieczyciel spełnia przepisy 
ustawowe i wykonawcze w Belgii w zakresie szczegółowych zasad i zakresu 
ochrony. Stowarzyszenie architektów rejestruje takich obywateli w rejestrze 
usługodawców. Oświadczenie należy przedkładać corocznie, jeżeli w danym 
roku usługodawca zamierza świadczyć w Belgii usługi tymczasowo lub oka
zjonalnie. Usługodawca może przekazać oświadczenie w dowolny sposób.

Wraz z rozpoczęciem świadczenia usług lub w przypadku wystąpienia istot
nej zmiany do oświadczenia należy dołączyć:

[…]

2) certyfikat potwierdzający, że jego posiadacz uzyskał jeden z dyplomów, 
certyfikatów lub innego rodzaju potwierdzeń posiadania kwalifikacji, 
o których mowa w art. 1 §§ 2 – 2/3 ustawy z dnia 20 lutego 1939 r. 
w sprawie ochrony tytułu zawodowego i zawodu architekta.

 2. Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 15 lipca 1963 r. 
w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej do 
celów uzyskania pozwolenia na noszenie broni myśliwskiej lub uprawień do 
wykonywania polowania.

(Art. 1) (1 stycznia 1964 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 3 sierpnia 
1963 r.

Art. 4 ust. 1

Ubezpieczyciel, jego prawny przedstawiciel lub jego punkt kontaktowy 
w Belgii wydaje osobie ubezpieczonej certyfikat ubezpieczenia zawierający 
daty wejścia w życie oraz wygaśnięcia ochrony, który potwierdza, że ochrona 
udzielana jest na warunkach przewidzianych w niniejszym dekrecie.
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 3. Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: Decyzja rządu flamandzkiego z dnia 
25 kwietnia 2014 r. dotycząca organizacji administracyjnej polowań 
w Regionie Flamandzkim (art. 19) (1 lipca 2014 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 12 czerwca 
2014 r.

Art. 20

Ubezpieczyciel, jego prawny przedstawiciel lub jego punkt kontaktowy 
w Belgii wydaje osobie ubezpieczonej certyfikat ubezpieczenia zawierający 
daty wejścia w życie oraz wygaśnięcia ochrony, który potwierdza, że ochrona 
udzielana jest na warunkach przewidzianych w niniejszej decyzji.

 4. Środowisko

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z dnia 12 lipca 2009 r. zatwierdza
jąca międzynarodową konwencję o odpowiedzialności cywilnej za szkody 
spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r., a także 
załącznik do ustawy sporządzony w Londynie dnia 23 marca 2001 r. (art. 7 
ust. 1 Konwencji) (9 listopada 2009 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 
3 października 2009 r., wydanie drugie

Art. 7 ust. 2

Certyfikat zaświadczający, że ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finan
sowe jest w mocy zgodnie z przepisami niniejszej konwencji, wydawany 
będzie wszystkim statkom po ustaleniu przez właściwą władzę państwa-
strony, że wymagania określone w ustępie 1 zostały spełnione. W przypadku 
statku zarejestrowanego w państwie stronie certyfikat taki zostanie wydany 
lub poświadczony przez właściwe władze państwa, w którym jest on zareje
strowany; natomiast w przypadku statku niezarejestrowanego w żadnym 
z państw-stron certyfikat może zostać wydany przez właściwą władzę które
gokolwiek z państw-stron. Certyfikat będzie sporządzony zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku do niniejszej konwencji i będzie zawierał następu
jące dane:

a) nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz 
port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
zarejestrowanego właściciela;

c) numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d) rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz – 
w stosownych przypadkach – adres placówki, gdzie ubezpieczenie albo 
zabezpieczenie zostało wystawione;

f) okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpieczenia 
lub innego zabezpieczenia.
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 5. Obiekty użyteczności publicznej

Akt prawny/przepis prawny: Dekret Królewski z dnia 5 sierpnia 1991 r. 
wprowadzający art. 8, 8bis i 9 ustawy z dnia 30 lipca 1979 r. (1 marca 
1992 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 30 sierpnia 
1991 r.

Art. 7

Podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń wydaje 
ubezpieczającemu certyfikat, którego wzór zawarto w załączniku.

Duplikat certyfikatu przesyła się do burmistrza gminy, w którym znajduje się 
obiekt użyteczności publicznej.

 6. Obiekt jądrowy

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z dnia 22 lipca 1985 r. w sprawie 
odpowiedzialności cywilnej w dziedzinie energii jądrowej (art. 8 ust. 1 
i art. 10 ust. 1) (10 września 1985 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 31 sierpnia 
1985 r.

Art. 15

Każdy przewoźnik substancji jądrowych posiada certyfikat wydany przez 
ubezpieczyciela lub gwaranta finansowego, który wniósł zabezpieczenie 
potwierdzające, że przepisy art. 8 zostały spełnione, lub certyfikat wydany 
w imieniu ubezpieczyciela lub gwaranta finansowego, który wniósł takie 
zabezpieczenie. Taki certyfikat musi spełniać warunki określone w art. [1 
i art. 4 lit. d) pkt 1] konwencji paryskiej.

Król określa szczegółowe zasady wdrażania niniejszego artykułu.

Art. 4 lit. c) konwencji paryskiej

c) Osoba eksploatująca odpowiedzialna zgodnie z niniejszą Konwencją prze
kazuje przewoźnikowi certyfikat wydany przez ubezpieczyciela lub innego 
gwaranta finansowego wnoszącego zabezpieczenie wymagane zgodnie 
z art. 10 lub w jego imieniu. Umawiająca się strona może jednak wyłączyć 
ten obowiązek w odniesieniu do przewozu, który w całości odbywa się na 
jej terytorium. Certyfikat zawiera nazwę i adres osoby eksploatującej oraz 
kwotę, rodzaj i okres obowiązywania zabezpieczenia, a osoba, która 
wydała certyfikat lub w której imieniu wydano certyfikat, nie może 
zakwestionować tych informacji. Certyfikat zawiera również informacje na 
temat substancji jądrowych oraz przewozu, do których ma zastosowanie 
zabezpieczenie, oraz oświadczenie właściwych organów publicznych 
potwierdzające, że wskazana osoba jest osobą eksploatującą w rozumieniu 
Konwencji.
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 7. Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 25 marca 1996 r. 
wprowadzający ustawę z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego oraz dystrybucji ubezpieczeń (art. 3 
ust. 4 i 5) (3 kwietnia 1996 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 3 kwietnia 
1996 r.

Art. 3

Aby złożyć ważny wniosek o wpis do rejestru pośredników ubezpieczenio
wych i reasekuracyjnych, wnioskodawca będący osobą fizyczną musi dołą
czyć do wniosku następujące dokumenty:

[…]

4) a) certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń lub instytucję kredytową, 
które zgodnie z rozdziałem VI niniejszego dekretu udzieliły zabezpie
czenia lub gwarancji bankowej;

b) w przypadku pośredników ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, 
którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania zapieczenia lub gwarancji 
bankowej, dokument potwierdzający, że zakład ubezpieczeń, zakład 
reasekuracji, pośrednik ubezpieczeniowy lub pośrednik reasekuracyjny, 
dla których prowadzą działalność, zobowiązuje się podjąć działania 
w przypadku niewykonania zobowiązania przez pośredników ubezpie
czeniowych i reasekuracyjnych;

5) a) certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zgodnie 
z rozdziałem VII niniejszego dekretu zawarto umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
zawodowej;

b) w przypadku pośredników ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, 
którzy są zwolnieni z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodo
wej, certyfikat wydany przez zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
lub innych pośredników ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, 
w tym instytucje kredytowe, dla których lub w imieniu których prowa
dzą działalność, potwierdzający, że przejmują odpowiedzialność za 
pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.
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 8. Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 17 lutego 2005 r. 
ustalający normy w zakresie rejestracji osób prowadzących działalność obej
mującą polubowne odzyskiwanie wierzytelności oraz gwarancji, jakie muszą 
posiadać takie osoby (art. 2 § 1 ust. 3) (1 kwietnia 2005 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 16 marca 
2005 r.

Art. 3 § 2

Windykator, o którym mowa we wniosku o rejestrację, numer ich przedsię
biorstwa lub dane, które zawierają informacje, o których mowa w art. 2 § 1 
ust. 1 pkt 2, jeżeli ma on siedzibę w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej i przedstawia certyfikat z zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia dzia
łalności zawodowej, jeżeli wyraźnie stwierdzono, że umowa ubezpieczeniowa 
spełnia warunki określone w niniejszym dekrecie.

Na wniosek właściwych urzędników z Dyrekcji Generalnej ds. Regulacji 
i Organizacji Rynku Federalnego Urzędu ds. Gospodarki, MŚP, samozatrud
nionych i energii windykator ma obowiązek przedłożyć im kopię umowy 
ubezpieczeniowej i przedstawić dowód wpłacenia składki.

 9. Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 1 lipca 2006 r. 
wprowadzający ustawę z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie pośrednictwa 
bankowego i pośrednictwa w zakresie usług inwestycyjnych oraz dystrybucji 
instrumentów finansowych (art. 11) (1 lipca 2006 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 6 lipca 
2006 r.

Art. 3 ust. 4

Aby złożyć ważny wniosek o wpis do rejestru pośredników bankowych 
i pośredników w zakresie usług inwestycyjnych, wnioskodawca będący osobą 
fizyczną musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

[…]

4) certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalno
ści zawodowej zgodnie z przepisami rozdziału V, który potwierdza, że 
ubezpieczenie spełnia wymogi określone w art. 11; w przypadku pośred
ników bankowych i pośredników w zakresie usług inwestycyjnych, którzy 
zgodnie z art. 8 ust. 1 i 5 ustawy są zwolnieni z obowiązku zawierania 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności zawodowej, certyfikat wydany przez jednostkę lub jednostki 
regulowane, dla których prowadzą działalność, w którym jednostka lub 
jednostki oświadczają, że nieodwołalnie i bezwarunkowo przejmują obo
wiązki pośrednika w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
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 10. Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 8 lipca 2014 r. 
wprowadzający ustawę z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie statusu 
i kontroli niezależnych doradców finansowych i prowadzenia konsultacji 
w zakresie planowania finansowego przez jednostki regulowane oraz zmie
niający kodeks spółek handlowych i ustawę z dnia 2 sierpnia 2002 r. 
o nadzorze nad sektorem finansowym i usługami finansowymi (art. 9) 
(1 listopada 2014 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 18 sierpnia 
2014 r.

Art. 3 ust. 4

Aby złożyć ważny wniosek o zezwolenie na pracę jako niezależny doradca 
finansowy, wnioskodawca będący osobą fizyczną musi przekazać FSMA 
następujące dokumenty i informacje:

[…]

4) certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalno
ści zawodowej, który potwierdza, że ubezpieczenie spełnia wymogi okre
ślone w art. IV;

Art. 4 ust. 6

Aby złożyć ważny wniosek o zezwolenie na pracę jako niezależny doradca 
finansowy, wnioskodawca będący osobą prawną musi przekazać FSMA nastę
pujące dokumenty i informacje:

[…]

6) certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalno
ści zawodowej, który potwierdza, że ubezpieczenie spełnia wymogi okre
ślone w art. IV.

 11. Pośrednictwo

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie wykonania tytułu 4 rozdział 4 księgi VII kodeksu prawa 
gospodarczego (art. 11) (1 listopada 2015 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 5 listopada 
2015 r.

Art. 4 ust. 11

Bez uszczerbku dla prawa FSMA do żądania dodatkowych informacji, które 
uzna za niezbędne do oceny dokumentacji, w celu złożenia ważnego wnio
sku o zatwierdzenie jako kredytodawca wnioskodawca powinien zawrzeć we 
wniosku następujące informacje i załączyć następujące dokumenty:

[…]

11) oświadczenie, czy kredytodawca będzie prowadził działalność jako 
pośrednik kredytowy i, w stosownych przypadkach, certyfikat wydany 
przez zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodo
wej zgodnie z art. VII.180 § 2 ust. 1 i 4 lub art. VII.184 § 1 ust. 2 i 4 
kodeksu prawa gospodarczego, który potwierdza, że ubezpieczenie speł
nia warunki określone w rozdziale IV.
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Art. 7 ust. 10

Bez uszczerbku dla prawa FSMA do żądania dodatkowych informacji, które 
uzna za niezbędne do oceny dokumentacji, w celu złożenia ważnego wnio
sku o rejestrację jako pośrednik kredytowy w kategorii brokerów pożyczko
wych, agentów lub subagentów wnioskodawca będący osobą fizyczną musi 
zawrzeć we wniosku następujące informacje i załączyć następujące 
dokumenty:

[…]

10) z zastrzeżeniem przepisu zawartego w art. 11 certyfikat wydany przez 
zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia odpowie
dzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej zgod
nie z art. VII.181 § 1 ust. 1 i 3 lub art. VII.186 § 1 ust. 1 i 3 kodeksu 
prawa gospodarczego, który potwierdza, że ubezpieczenie spełnia 
warunki określone w rozdziale IV.

Art. 9 ust. 7

Bez uszczerbku dla prawa FSMA do żądania dodatkowych informacji, które 
uzna za niezbędne do oceny dokumentacji, w celu złożenia ważnego wnio
sku o rejestrację jako pośrednik w zakresie kredytu konsumenckiego w kate
gorii agentów pomocniczych wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku 
następujące informacje i załączyć następujące dokumenty:

7) certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń, z którym [zawarto] umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalno
ści zawodowej.

 12. Bezpieczeństwo i ochrona

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 2 września 2013 r. 
określający warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie bezpieczeństwa na morzu (art. 3 ust. 3) (4 października 2013 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 30 stycznia 
2013 r.

Art. 3 ust. 3

Wniosek o zezwolenie składany przez przedsiębiorstwo posiadające siedzibę 
w Belgii zawiera następujące dokumenty i informacje:

[…]

3) ważny certyfikat ubezpieczenia dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialno
ści cywilnej i kontraktowej przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za bezpie
czeństwo na morzu przewidzianego w art. 3 ustawy, którego wzór 
zawarto w dekrecie królewskim z dnia 27 czerwca 1991 r. określającego 
zasady dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsię
biorstw odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
wewnętrzne i bezpieczeństwo na morzu.
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 13. Bezpieczeństwo i ochrona

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 12 listopada 
2017 r. określający zasady dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorstw odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bezpieczeń
stwo wewnętrzne i bezpieczeństwo na morzu (art. 3) (24 listopada 2017 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 24 listopada 
2017 r.

Art. 2

Jeżeli ubezpieczony jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za bezpieczeń
stwo lub osobą prawną lub fizyczną organizującą usługi bezpieczeństwa 
wewnętrznego lub usługi związane z bezpieczeństwem, podczas zawierania 
umowy ubezpieczeniowej przedkłada administracji certyfikat ubezpieczenia 
sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w załączniku 1.

Jeżeli ubezpieczony jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za bezpieczeń
stwo na morzu, podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej przedkłada 
administracji certyfikat ubezpieczenia sporządzony zgodnie z wzorem zawar
tym w załączniku 2.

 14. Hałdy

Akt prawny/przepis prawny: Dekret ministerialny z dnia 22 października 
1985 r. zatwierdzający formę i określający treść wniosków o pozwolenie na 
odzyskiwanie hałd (art. 6 ust. 1 akapit ostatni) (18 listopada 1985 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 8 listopada 
1985 r.

Art. 6 ust. 1 akapit ostatni

Oświadczenie przedsiębiorstwa, że wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej obejmującym wszelkie szkody na osobie i szkody 
materialne, które mogą powstać w wyniku planowanej działalności.

 15. Transport

Akt prawny/przepis prawny: Międzynarodowa konwencja o usuwaniu 
wraków (art. 12 ust. 1) (28 lipca 2017 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 18 lipca 
2017 r.

Art. 12 ust. 2–5

2) Certyfikat zaświadczający, że ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finan
sowe jest w mocy zgodnie z przepisami niniejszej konwencji, wydawany 
będzie wszystkim statkom o pojemności brutto 300 i większej przez 
odpowiedni organ państwa, w którym zarejestrowany jest statek, po usta
leniu, że wymagania określone w ustępie 1 zostały spełnione. W przy
padku statku zarejestrowanego w państwie stronie certyfikat taki zostanie 
wydany lub poświadczony przez właściwe władze państwa, w którym jest 
on zarejestrowany; natomiast w przypadku statku niezarejestrowanego 
w żadnym z państw-stron certyfikat może zostać wydany przez właściwą 
władzę któregokolwiek z państw-stron. Certyfikat ubezpieczenia obowiąz
kowego będzie sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załącz
niku do niniejszej konwencji i będzie zawierał następujące dane:

a) nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne 
oraz port macierzysty;
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b) pojemność brutto statku;

c) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
zarejestrowanego właściciela;

d) numer identyfikacyjny statku wg IMO;

e) rodzaj zabezpieczenia i okres jego ważności;

f) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz – w stosownych przy
padkach – adres placówki, gdzie ubezpieczenie albo zabezpieczenie 
zostało wystawione; oraz

g) okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpiecze
nia lub innego zabezpieczenia.

 16. Transport

Akt prawny/przepis prawny: Uchwała rządu Walonii z dnia 3 czerwca 
2009 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 października 2007 r. 
w sprawie usług taksówkowych i usług wynajmu samochodów z kierowcą 
(art. 4 §1 ust. 3 i 127) (8 września 2009 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 8 września 
2009 r.

Art. 4 §2 tiret trzecie

Wnioskodawca udowadnia swoją wypłacalność,

[…]

— w odniesieniu do wymogu zawartego w § 1 ust. 3 za pomocą certyfikatu 
wydanego przez odpowiedni zakłady ubezpieczeń.

Art. 27 ust. 4

Na pokładzie wszystkich pojazdów muszą znajdować się co najmniej nastę
pujące dokumenty:

[…]

4) certyfikat wydany przez ubezpieczyciela potwierdzający, że pojazd jest 
ubezpieczony podczas przewozu osób za wynagrodzeniem, zgodny ze 
wzorem zawartym w załączniku 3 do niniejszej uchwały.
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 17. Transport

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z dnia 30 stycznia 2012 r. regulu
jąca kwestie, o których mowa w art. 78 ustawy w sprawie ubezpieczenia 
armatorów od roszczeń morskich (art. 5) (12 marca 2012 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 2 marca 
2012 r.

Art. 7

Posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w art. 5, potwierdzane jest jed
nym lub kilkoma certyfikatami wydanymi przez jego wystawcę i znajdują
cymi się na statku.

Certyfikaty wydawane przez wystawcę ubezpieczenia zawierają następujące 
informacje:

1) nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

2) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

3) rodzaj i okres ubezpieczenia;

4) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
wystawcy ubezpieczenia oraz, w stosownych przypadkach, miejsce usta
nowienia ubezpieczenia.

 18. Transport

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. zatwier
dzająca Protokół z 2002 r. do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu 
morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzona w Londynie w dniu 
1 listopada 2002 r. (art. 4a ust. 1 Konwencji z dnia 13 grudnia 1974 r.) 
(21 kwietnia 2014 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 11 kwietnia 
2014 r.

Art. 4a ust. 2

Certyfikat zaświadczający, że ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finan
sowe jest w mocy zgodnie z przepisami niniejszej konwencji, wydawany 
będzie wszystkim statkom po ustaleniu przez właściwą władzę państwa-
strony, że wymagania określone w ustępie 1 zostały spełnione. W przypadku 
statku zarejestrowanego w państwie stronie certyfikat taki zostanie wydany 
lub poświadczony przez właściwe władze państwa, w którym jest on zareje
strowany; natomiast w przypadku statku niezarejestrowanego w żadnym 
z państw-stron certyfikat może zostać wydany przez właściwą władzę które
gokolwiek z państw-stron. Certyfikat będzie sporządzony zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku do niniejszej konwencji i będzie zawierał następu
jące dane:

a) nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz 
port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
przewoźnika, który faktycznie wykonuje całość lub część przewozu;

c) numer identyfikacyjny statku wg IMO;
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d) rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby wystawiającej zabezpieczenie finansowe 
oraz w stosownych przypadkach siedzibę, w której ubezpieczenie lub inne 
zabezpieczenie finansowe zostały ustanowione; oraz

f) okres ważności świadectwa, który nie może przekraczać okresu ważności 
ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego.

 19. Transport

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 22 maja 2014 r. 
w sprawie drogowego przewozu osób (art. 35 §1 pkt 2) (1 września 
2014 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 15 lipca 
2014 r.

Art. 35 §1 pkt 2

Zdolność finansową, o której mowa w art. 17 § 2 ustawy, udowadnia się za 
pomocą certyfikatu wydanego przez co najmniej jeden z poniższych orga
nów, wskazującego, że organ ten udzielił przedsiębiorstwu solidarnej 
gwarancji:

[…]

2) zakład ubezpieczeń upoważniony na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1975 r. 
w sprawie nadzoru zakładów ubezpieczeń.

 20. Transport

Akt prawny/przepis prawny: Dekret królewski z dnia 16 kwietnia 2018 r. 
określający warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil
nej w odniesieniu do używania pojazdów silnikowych (12 maja 2018 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Moniteur belge z dnia 2 maja 
2018 r.

Art. 4

Certyfikat ubezpieczenia, o którym mowa w art. 7 § 1 wspomnianej wyżej 
ustawy z dnia 21 listopada 1989 r., musi zawierać informacje potwierdzające, 
że udzielana gwarancja obejmuje co najmniej na zdarzenia mające miejsce na 
terytorium:

1) wszystkich państw, o których mowa w art. 3 ust. 1 dekretu królewskiego 
z dnia 13 lutego 1991 r. w sprawie wejścia w życie i wdrożenia ustawy 
z dnia 21 listopada 1989 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do wykorzystania pojazdów sil
nikowych; oraz

2) Maroka;

3) Tunezji; oraz

4) Turcji.
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BUŁGARIA 1. Obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków dla pasażerów podróżują
cych pojazdami transportu publicznego

Akt prawny/przepis prawny: Art. 35 rozporządzenia nr 49 z dnia 
16 października 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zgodnie 
z art. 461 ust. 2 Kodeksu ubezpieczeniowego oraz w sprawie procedury 
rozstrzygania sporów dotyczących odszkodowania za szkody na pojazdach 
silnikowych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks ubezpieczeniowy (Promul
gated, SG nr 102/29.12.2015, s. 195) (obowiązujący od dnia 1 stycznia 
2016 r.; ze zmianami, SG nr 24/16.03.2018, SG nr 27/27.03.2018)

Treść certyfikatu ubezpieczenia:

— nazwa handlowa ubezpieczyciela;

— siedziba statutowa oraz adres siedziby zarządu ubezpieczyciela; ubezpie
czyciele z państw trzecich prowadzący działalność za pośrednictwem 
oddziału w Republice Bułgarii podają również siedzibę statutową i adres 
siedziby zarządu ubezpieczyciela w państwie trzecim oraz oddziału 
w Republice Bułgarii;

— numer aktu prawnego dotyczącego właściwego organu, na podstawie któ
rego wydano licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej; 
ubezpieczyciele z państw trzecich prowadzący działalność za pośrednic
twem oddziału w Republice Bułgarii podają numer aktu prawnego doty
czącego właściwego organu obok siedziby statutowej ubezpieczyciela 
w państwie trzecim oraz numer aktu prawnego dotyczącego właściwego 
organu w Republice Bułgarii;

— jednolity kod identyfikacyjny w przypadku ubezpieczycieli posiadających 
siedzibę statutową w Republice Bułgarii, odpowiednio numer rejestracji 
w rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze ubezpieczycieli posiadają
cych zarejestrowane biuro w państwie członkowskim lub państwie 
trzecim;

— nazwa i adres, odpowiednio: nazwa handlowa, siedziba statutowa, adres 
siedziby zarządu oraz jednolity kod identyfikacyjny przedsiębiorstwa pro
wadzącego przewóz osób za pomocą publicznych środków transportu;

— nazwa i adres, odpowiednio nazwa handlowa, siedziba statutowa, adres 
siedziby zarządu oraz jednolity kod identyfikacyjny ubezpieczonego;

— numer seryjny polisy;

— przedmiot umowy ubezpieczeniowej;

— ryzyka ubezpieczeniowe objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy, w tym data rozpoczęcia i zakończenia 
okresu ubezpieczenia oraz okres ochrony ubezpieczeniowej;

— kwota ubezpieczenia lub metoda jej obliczenia;
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— składka ubezpieczeniowa lub metoda jej obliczenia oraz warunki jej 
płatności;

— nazwa i adres pośrednika ubezpieczeniowego, jeżeli umowa jest zawie
rana przez pośrednika, a w przypadku agentów ubezpieczeniowych także 
numer ich dokumentu identyfikacyjnego;

— data i miejsce podpisania umowy;

— podpisy stron umowy;

— okres ważności ubezpieczenia (art. 35 rozporządzenia nr 49).

 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla organiza
torów turystyki

Akt prawny/przepis prawny: Art. 84 ust. 1 pkt 3 ustawy o turystyce

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o turystyce, Promulgated, 
Dziennik Urzędowy nr 30/26.03.2013, s. 3 (obowiązująca od dnia 26 marca 
2013 r.; ze zmianami i suplementami, SG nr 37/4.05.2018, obowiązującymi 
od dnia 4 maja 2018 r.)

Treść certyfikatu ubezpieczenia:

— nazwa, siedziba prawna i siedziba zarządu, adres i numer telefonu ubez
pieczyciela;

— ochrona ubezpieczeniowa;

— suma ubezpieczenia;

— numer polisy ubezpieczeniowej;

— data polisy ubezpieczeniowej.

 3. Obowiązkowa ochrona ubezpieczeniowa obejmująca odpowiedzialność 
przedsiębiorcy umożliwiającego świadczenie powiązanych usług 
turystycznych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 84 ust. 1 pkt 3 ustawy o turystyce

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o turystyce, Promulgated, 
Dziennik Urzędowy nr 30/26.03.2013, s. 3 (obowiązująca od dnia 26 marca 
2013 r.; ze zmianami i suplementami, SG nr 37/4.05.2018, obowiązującymi 
od dnia 4 maja 2018 r.)

Treść certyfikatu ubezpieczenia:

— nazwa, siedziba prawna i siedziba zarządu, adres i numer telefonu ubez
pieczyciela;

— ochrona ubezpieczeniowa;

— suma ubezpieczenia;

— numer polisy ubezpieczeniowej;

— data polisy ubezpieczeniowej.
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 4. Obowiązkowe ubezpieczenie statku w przypadku wypożyczenia jed
nostki pływającej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 259 ust. 1 Kodeksu żeglugi handlowej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks żeglugi handlowej, Promul
gated, Dziennik Urzędowy nr 55/14.07.1970 i nr 56/17.07.1970 (obowią
zujący od dnia 1 stycznia 1971 r.; ze zmianami, SG nr 28/29.03.2018)

Polisa ubezpieczeniowa (certyfikat ubezpieczenia) obejmuje klauzule 
dotyczące:

1) przedmiotu ubezpieczenia (interesu ubezpieczeniowego), a w przypadku 
przewozu towarów – nazwy jednostki pływającej;

2) kwoty ubezpieczenia;

3) zdarzeń objętych ubezpieczeniem;

4) okresu ubezpieczenia;

5) rejsu oraz portów pośrednich, do których jednostka pływająca zawinie 
przed dotarciem do portu przeznaczenia;

6) miejsca i daty wystawienia polisy;

7) ubezpieczonego;

8) 8. wyznaczenia ubezpieczyciela oraz podpisu jego przedstawiciela.

 5. Obowiązkowe ubezpieczenie morskiego dłużnika hipotecznego od nie
bezpieczeństw na morzu

Akt prawny/przepis prawny: Art. 259 ust. 1 Kodeksu żeglugi handlowej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks żeglugi handlowej, Promul
gated, Dziennik Urzędowy nr 55/14.07.1970 i nr 56/17.07.1970 (obowią
zujący od dnia 1 stycznia 1971 r.; ze zmianami, SG nr 28/29.03.2018)

Polisa ubezpieczeniowa (certyfikat ubezpieczenia) obejmuje klauzule 
dotyczące:

1) przedmiotu ubezpieczenia (interesu ubezpieczeniowego), a w przypadku 
przewozu towarów – nazwy jednostki pływającej;

2) kwoty ubezpieczenia;

3) zdarzeń objętych ubezpieczeniem;

4) okresu ubezpieczenia;

5) rejsu oraz portów pośrednich, do których jednostka pływająca zawinie 
przed dotarciem do portu przeznaczenia;

6) miejsca i daty wystawienia polisy;

7) ubezpieczonego;

8) wyznaczenia ubezpieczyciela oraz podpisu jego przedstawiciela.

18.10.2019
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
C 355/15



Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 6. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku 
wypożyczenia jednostki pływającej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 259 ust. 1 Kodeksu żeglugi handlowej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks żeglugi handlowej, Promul
gated, Dziennik Urzędowy nr 55/14.07.1970 i nr 56/17.07.1970 (obowią
zujący od dnia 1 stycznia 1971 r.; ze zmianami, SG nr 28/29.03.2018)

Polisa ubezpieczeniowa (certyfikat ubezpieczenia) obejmuje klauzule 
dotyczące:

1) przedmiotu ubezpieczenia (interesu ubezpieczeniowego), a w przypadku 
przewozu towarów – nazwy jednostki pływającej;

2) kwoty ubezpieczenia;

3) zdarzeń objętych ubezpieczeniem;

4) okresu ubezpieczenia;

5) rejsu oraz portów pośrednich, do których jednostka pływająca zawinie 
przed dotarciem do portu przeznaczenia;

6) miejsca i daty wystawienia polisy;

7) ubezpieczonego;

8) wyznaczenia ubezpieczyciela oraz podpisu jego przedstawiciela.

 7. Obowiązkowe ubezpieczenie roszczeń żeglugowych dotyczących jed
nostki pływającej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 259 ust. 1 Kodeksu żeglugi handlowej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks żeglugi handlowej, Promul
gated, Dziennik Urzędowy nr 55/14.07.1970 i nr 56/17.07.1970 (obowią
zujący od dnia 1 stycznia 1971 r.; ze zmianami, SG nr 28/29.03.2018)

Treść polisy ubezpieczeniowej (certyfikatu ubezpieczenia):

— polisa ubezpieczeniowa (certyfikat ubezpieczenia) obejmuje klauzule 
dotyczące:

1) przedmiotu ubezpieczenia (interesu ubezpieczeniowego), a w przy
padku przewozu towarów – nazwy jednostki pływającej;

2) kwoty ubezpieczenia;

3) zdarzeń objętych ubezpieczeniem;

4) okresu ubezpieczenia;

5) rejsu oraz portów pośrednich, do których jednostka pływająca zawinie 
przed dotarciem do portu przeznaczenia;

6) miejsca i daty wystawienia polisy;

7) ubezpieczonego;

8) wyznaczenia ubezpieczyciela oraz podpisu jego przedstawiciela.
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CZECHY — —

DANIA 1. Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej dzia
łalności Biegli rewidenci (revisorer)

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 1 pkt 6 duńskiej ustawy nr 1167 
z dnia 9 września 2016 r. o zatwierdzonych rewidentach i firmach 
audytorskich

Odesłanie do dziennika urzędowego: Offentliggørelsesdato (DATA PUBLI
KACJI): 17.09.2016

Rewidenci muszą zostać zatwierdzeni przez Duński Urząd ds. Działalności 
Gospodarczej, który wymaga przedstawienia dokumentacji ochrony ubezpie
czeniowej.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej określa przepisy dotyczące treści 
umowy ubezpieczenia, w tym jego zakresu, charakteru i czasu 
obowiązywania.

 2. Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej dzia
łalności Pośrednicy ubezpieczeniowi

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 2 pkt 3 duńskiej ustawy nr 41 
z dnia 22 stycznia 2018 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Odesłanie do dziennika urzędowego: Offentliggørelsesdato: 23.01.2018

§ 2, por. § 5 dekretu nr 481 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie brokerów 
ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych, ubezpieczenia odpowiedzial
ności cywilnej zakładów ubezpieczeniowych świadczących ubezpieczenie 
akcesoriów oraz zabezpieczenia powierzonych środków i rozporządzania 
nimi.

Broker ubezpieczeniowy musi przedłożyć deklarację z zakładu ubezpieczeń 
lub banku z informacją na temat wymaganego ubezpieczenia odpowiedzial
ności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Formularz 
deklaracji przygotowuje Duński Urząd Nadzoru Finansowego (DFSA). Składa
jąc tę deklarację, zakład ubezpieczeń gwarantuje, że ubezpieczenie odpowie
dzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest zgodne 
z przepisami § 2.

Zgodnie z § 2 w deklaracji należy stwierdzić między innymi, że:

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działal
ności zawodowej lub gwarancja zapewnia, aby za szkody, które spółka 
poniosła przez zaniedbanie, odpowiadał bezpośrednio ubezpieczyciel lub 
bank;

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działal
ności zawodowej obejmuje działania spółki we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej oraz w krajach, z którymi Wspólnota zawarła umowę 
związaną z finansami;
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— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działal
ności zawodowej lub gwarancja obejmuje pokrycie anulowania łącznej 
sumy ubezpieczenia w przypadku gdy może ona się wyczerpać w wyniku 
jednego urazu lub wielu urazów w okresie roku objętego ubezpieczeniem 
(przywrócenie na podstawie polisy);

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działal
ności zawodowej lub gwarancja obejmuje roszczenia odszkodowawcze 
zgłaszane w terminie 3 lat od rozwiązania umowy ubezpieczeniowej lub 
gwarancji, o ile nie podjęto żadnego nowego ubezpieczenia odpowiedzial
ności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w innym 
zakładzie ubezpieczeń lub zapewniono nową gwarancję dla pośrednika 
w innym banku z pełnym pokryciem retroaktywnym.

 3. Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej dzia
łalności: Doradca finansowy

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 2 pkt 4 ujednoliconej ustawy 
nr 1079 o doradcach finansowych i pośrednikach kredytu mieszkaniowego 
z dnia 5 lipca 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Offentliggørelsesdato: 13.07.2016

§ 2 dekretu nr 653 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie doradców finanso
wych, doradców inwestycyjnych, pośredników kredytu mieszkaniowego, 
ochrony ubezpieczeniowej, programów gwarancji i rozporządzania powierzo
nymi środkami.

Doradca finansowy musi przedłożyć deklarację z zakładu ubezpieczeń (for
mularz przygotowany przez DFSA) z informacją na temat wymaganego ubez
pieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
zawodowej. Składając tę deklarację, zakład ubezpieczeń gwarantuje, że ubez
pieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
zawodowej jest zgodne z przepisami §§ 2–5, por. § 5.

Zgodnie z §§ 2–3 w deklaracji należy stwierdzić między innymi, że:

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja zapewnia, aby 
zakład ubezpieczeń lub bank ponosił bezpośrednią odpowiedzialność 
wobec poszkodowanego za poniesione przez niego szkody w przypadku 
roszczeń wysuniętych przez doradcę finansowego, doradcę inwestycyj
nego lub pośrednika kredytu mieszkaniowego w przypadku wystąpienia 
zaniechań po stronie spółki lub podmiotu za nią odpowiedzialnego;

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działal
ności zawodowej obejmuje działalność spółki w Danii;

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje rosz
czenia powstałe i zgłoszone w terminie 3 lat od rozwiązania umowy 
o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancji, o ile nie pod
jęto żadnego nowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w innym 
zakładzie ubezpieczeń lub zapewniono gwarancję dla spółki w innym 
banku z pełnym pokryciem retroaktywnym;
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— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje anulo
wanie łącznej sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy może się ona 
wyczerpać w wyniku jednej lub wielu szkód poniesionych w roku obję
tym ubezpieczeniem (przywrócenie na podstawie polisy);

— łączna suma ubezpieczenia wynosi co najmniej 1 500 000 DKK od rosz
czenia za rok objęty ubezpieczeniem i co najmniej 3 000 000 za wszyst
kie roszczenia w roku objętym ubezpieczeniem.

 4. Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej dzia
łalności Pośrednicy kredytu mieszkaniowego (boligkreditformidler)

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 2 pkt 4 ujednoliconej ustawy 
nr 1079 o doradcach finansowych i pośrednikach kredytu mieszkaniowego 
z dnia 5 lipca 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Offentliggørelsesdato: 13.07.2016

§ 2 dekretu nr 653 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie doradców finanso
wych, doradców inwestycyjnych, pośredników kredytu mieszkaniowego, 
ochrony ubezpieczeniowej, programów gwarancji i rozporządzania powierzo
nymi środkami.

Pośrednik kredytu mieszkaniowego musi przedłożyć deklarację z zakładu 
ubezpieczeń (formularz przygotowany przez DFSA) z informacją na temat 
wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności zawodowej Składając tę deklarację, zakład ubezpieczeń gwaran
tuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia dzia
łalności zawodowej jest zgodne z przepisami §§ 2–5, por. § 5.

Zgodnie z §§ 2–3 w deklaracji należy stwierdzić między innymi, że:

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja zapewnia, aby 
zakład ubezpieczeń lub bank ponosił bezpośrednią odpowiedzialność 
wobec poszkodowanego za poniesione przez niego szkody w przypadku 
roszczeń wysuniętych przez doradcę finansowego, doradcę inwestycyj
nego lub pośrednika kredytu mieszkaniowego w wypadku wystąpienia 
zaniechań po stronie spółki lub podmiotu za nią odpowiedzialnego;

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje pań
stwa wewnątrz Unii Europejskiej oraz państwa, z którymi Unia zawarła 
umowę finansową;

— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje rosz
czenia zgłoszone w terminie 3 lat od rozwiązania umowy o ubezpiecze
nie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancji, o ile nie podjęto żadnego 
nowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w innym zakładzie 
ubezpieczeń lub zapewniono gwarancję dla spółki w innym banku 
z pełnym pokryciem retroaktywnym;
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— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub gwarancja obejmuje anulo
wanie łącznej sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy może się ona 
wyczerpać w wyniku jednej lub wielu szkód poniesionych w roku obję
tym ubezpieczeniem (przywrócenie na podstawie polisy);

— pośrednik kredytu mieszkaniowego musi posiadać ubezpieczenie odpo
wiedzialności cywilnej lub gwarancję pokrywającą sumę co najmniej 
460 000 EUR od roszczenia za rok objęty ubezpieczeniem oraz co naj
mniej 750 000 EUR za wszystkie roszczenia w roku objętym 
ubezpieczeniem.

 5. Odpowiedzialność konsultanta za szkody z tytułu wykonywanej dzia
łalności Ejendomskreditselskab

Akt prawny/przepis prawny: § 3 ust. 1 pkt 5 ujednoliconej ustawy 
nr 1023 z dnia 30 sierpnia 2017 r. o spółkach udzielających kredytów na 
nieruchomości

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ujednolicona ustawa nr 1023 
z dnia 30 sierpnia 2017 r. o spółkach udzielających kredytów na 
nieruchomości

Offentliggørelsesdato: 1.09.2017

Dekret w sprawie wymogów informacyjnych związanych z komercyjnymi 
kredytami hipotecznymi na nieruchomości i rozporządzania przez niektó
rych kredytodawców powierzonymi środkami i gwarancjami

Wymaga się, aby spółka (ejendomskreditselskabet), która współpracuje 
z konsumentami, założyła osobny rachunek przeznaczony dla uzgodnionych 
środków oraz zabezpieczyła te środki. Deklarację od zatwierdzonego rewi
denta dotyczącą zabezpieczenia środków należy co roku składać w DFSA, 
por. § 3 ust. 5.

Aby podmiot udzielający kredytów hipotecznych mógł otrzymać powierzone 
środki, por. § 4–9 dekretu nr 1241 z dnia 8 listopada 2010 r. (w sprawie 
wymogów informacyjnych związanych z komercyjnymi kredytami hipotecz
nymi na nieruchomości i rozporządzania przez niektórych kredytodawców 
powierzonymi środkami i gwarancjami), wymagana jest deklaracja z zakładu 
ubezpieczeń lub banku, który gwarantuje wypłatę powierzonych środków, 
por. § 10.

Zgodnie z § 10 w deklaracji należy stwierdzić między innymi, że:

— gwarant zapewnia prawo do żądania wypłaty powierzonych środków, 
które mogą zostać przekazane spółce przez konsumenta zajmującego się 
sprzedażą tej spółce kredytów hipotecznych na nieruchomości;

— gwarancja daje ubezpieczonemu prawo do wysuwania bezpośrednich 
roszczeń wobec gwaranta;

— gwarancja musi obejmować roszczenia związane z powierzonymi środ
kami w okresie obowiązywania gwarancji;

— gwarancja musi obejmować okres co najmniej 1 roku;

— gwarancja nie podlega ograniczeniom innym niż określone niniejszym 
dekretem.
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NIEMCY 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób trzecich

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 1, sekcja 4 pkt 2 ustawy o ubezpie
czeniach obowiązkowych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ubezpieczeniach obowiąz
kowych z dnia 5 kwietnia 1965 r. (BGBl. I, s. 213), ostatnio zmieniona 
art. 1 rozporządzenia z dnia 6 lutego 2017 r. (BGBl. I, s. 147)

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 2. Zagraniczne pojazdy silnikowe

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 1 ustawy o ubezpieczeniu odpowie
dzialności cywilnej osób trzecich w zakresie zagranicznych pojazdów silni
kowych i ich przyczep

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ubezpieczeniu odpowie
dzialności cywilnej osób trzecich w zakresie zagranicznych pojazdów silni
kowych i ich przyczep, opublikowana w BGBl, część III, ppkt 925-2, ostat
nio zmieniona art. 496 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. (BGBl. I, 
s. 1474)

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 3. Transport odpadów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 7 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
licencji transportowych dotyczącego odpowiedzialności cywilnej osób trze
cich (TGv) oraz szczególnego ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone środowisku

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie licencji 
transportowych dotyczące odpowiedzialności cywilnej osób trzecich (TGv) 
opublikowane w dniu 10 września 1996 r. w BGBl. I, s. 1411 (1997, 2861), 
ostatnio zmienione art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2007 r. (BGBl. I, s. 1462)

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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 4. Spółki transportu lotniczego oraz inni posiadacze statków 
powietrznych

Akt prawny/przepis prawny: Sekcje 2 pkt 1 ppkt 3, sekcja 37 pkt 1, 
sekcja 43 pkt 1 i sekcja 50 ustawy o ruchu lotniczym (LuftVG) w związku 
z sekcjami 102–104 rozporządzenia dotyczącego udzielania zezwoleń 
w ruchu lotniczym (LuftVZO)

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa o ruchu lotniczym z dnia 
10 maja 2007 r. (BGBl. I, s. 698), ostatnio zmieniona art. 2 ust. 11 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2808; 2018 I 472) w związku z

2) rozporządzeniem w sprawie licencjonowania w ruchu lotniczym z dnia 
19 czerwca 1964 r. (BGBl. I, s. 370), ostatnio zmienione art. 1 rozporządze
nia z dnia 30 marca 2017 r. (BGBl. I, s. 683)

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek transportu olejów 
drogą morską

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 2 ustawy o szkodach spowodowa
nych zanieczyszczeniem olejami, zob. również ustawa o odpowiedzialności 
cywilnej i odszkodowaniach za zanieczyszczenie olejami

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o szkodach spowodowa
nych zanieczyszczeniem olejami z dnia 30 września 1988 r. (BGBl. I, 
s. 1770), ostatnio zmieniona art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 18 lipca 2016 r. 
(BGBl. I, s. 1666)

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 6. Odpowiedzialność za łodzie sportowe

Akt prawny/przepis prawny: Załącznik 7 nr 1 do sekcji 9 pkt 2 nr 2 roz
porządzenia w sprawie wynajmu łodzi do uprawiania sportów wodnych: 
wymogi dla pojazdów, które można obsługiwać po uzyskaniu uprawnień 
czarterowych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 
2000 r. w sprawie wynajmu łodzi do uprawiania sportów wodnych (BGBl. I, 
s. 572), ostatnio zmienione art. 4 rozporządzenia z dnia 3 maja 2017 r. 
(BGBl. I, s. 1016)

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 7. Specjalne badania gazów odlotowych i kontrole w zakresie bezpie
czeństwa przeprowadzane przez państwowe warsztaty

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 47b pkt 2 ppkt 5 i 6 rozporządzeń 
zezwalających na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym oraz załącznik 
VIIIc do ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, pkt 
2.8 i 2.9.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 
2012 r. zezwalające na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (BGBl. I, 
s. 679), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 20 października 
2017 r. (BGBl. I, s. 3723).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 8. Zatwierdzanie kursów szkoleniowych

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 33 pkt 2 ppkt 4 pierwszego rozpo
rządzenia w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Pierwsze rozporządzenie w sprawie 
ustawy o materiałach wybuchowych w wersji opublikowanej w dniu 
31 stycznia 1991 r. (BGBl. I, s. 169), ostatnio zmienione art. 1 rozporządze
nia z dnia 11 czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 1617).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 9. Transport odpadów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 7 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
licencji transportowych dotyczące odpowiedzialności cywilnej osób trzecich 
(TGv) oraz szczególnego ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone środowisku

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie licencji 
transportowych dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (TGv) 
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i szczególnego ubez
pieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku opu
blikowane w dniu 10 września 1996 r. w BGBl. I, s. 1411 (1997, 2861), 
ostatnio zmienione art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2007 r. (BGBl. I, s. 1462).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 10. Przemieszczanie odpadów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 7 pkt 1 ustawy o przemieszczaniu 
opadów.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 19 lipca 2007 r. 
o przemieszczaniu odpadów (BGBl. I, s. 1462), ostatnio zmieniona art. 1 
ustawy z dnia 1 listopada 2016 r. (BGBl. I, s. 2452).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 11. Odpowiedzialność za produkt producentów z sektora farmaceutycz
nego

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 88 pkt 1 i sekcja 94 niemieckiej 
ustawy o produktach leczniczych (AMG).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Niemiecka ustawa o produktach 
leczniczych ogłoszona w dniu 12 grudnia 2005 r. w BGBl. I s. 3394, ostat
nio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. (BGBl I, s. 2757).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 12. Transport materiałów niebezpiecznych

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 3 pkt 1 zdanie czwarte, ustawa doty
cząca transportu towarów niebezpiecznych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 6 sierpnia 1975 r. 
o transporcie towarów niebezpiecznych (BGBl. I, s. 2121), ostatnio zmie
niona art. 5 ustawy z dnia 26 lipca 2016 r. (BGBl. I, s. 1843).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 13. Odpowiedzialność operacyjna w odniesieniu do niektórych planów, 
które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska

Akt prawny/przepis prawny: Sekcje 19 pkt 1 i pkt 2 ppkt 1 ustawy 
o odpowiedzialności za środowisko w związku z załącznikiem 2 (rozporzą
dzenia w sprawie przepisów dotyczących ochrony ubezpieczeniowej nie 
weszły jeszcze w życie ze względu na fakt, że nie wydano jeszcze odpowied
niego rozporządzenia).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o odpowiedzialności za śro
dowisko z dnia 10 grudnia 1990 r. (BGBl. I, s. 2634), ostatnio zmieniona 
art. 6 ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2421).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 14. Odpowiedzialność operacyjna za zakłady inżynierii genetycznej 
i uwalnianie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 36 pkt 1 i pkt 2 ppkt 1 Ustawa 
o inżynierii genetycznej. Ze względu na brak rozporządzenia przepisy doty
czące ochrony ubezpieczeniowej nie są jeszcze obowiązkowe.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o inżynierii genetycznej 
z dnia 16 grudnia 1993 r. (BGBl. I, s. 2066), ostatnio zmieniona art. 3 
ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2421).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 15. Odpowiedzialność operacyjna za strzelnice

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 27 pkt 1 ustawy o broni

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o broni z dnia 
11 października 2002 r. (BGBl. I, s. 3970, 4592, 2003, I s. 1957), ostatnio 
zmieniona art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 2133).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 16. Organizacje społeczne, których zadaniem jest znalezienie i wyszkole
nie wolontariuszy, którzy chcą zostać „Betreuer” [opiekunem osoby niepeł
nosprawnej]

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 1908f pkt 1 ppkt 1 niemieckiego 
kodeksu cywilnego (BGB).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks cywilny z dnia 2 stycznia 
2002 r. (BGBl. I, s. 42, 2909; 2003 I s. 738), ostatnio zmieniony art. 6 
ustawy z dnia 12 lipca 2018 r. (BGBl. I, s. 1151).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 17. Agencje ds. bezpieczeństwa przemysłowego i zdrowia oraz kontroli

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 21 pkt 2 ppkt 1 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie bezpie
czeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia z dnia 3 lutego 2015 r. (BGBl. 
I, s. 49), ostatnio zmienione art. 5 ust. 7 rozporządzenia z dnia 
18 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3584).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 18. Usługi strażnicze

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 34a pkt 2 ppkt 3c ustawy o działal
ności gospodarczej (GewO) w związku z sekcją 6 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie usług strażniczych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa o działalności gospodar
czej z dnia 22 lutego 1999 r. (BGBl. I, s. 202), ostatnio zmieniona art. 1 
ustawy z dnia 17 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3562) w związku z

2) rozporządzeniem z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie usług strażniczych 
(BGBl. I, s. 1378), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 
1 grudnia 2016 r. (BGBl. I, s. 2692).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 19. Usługi obsługi naziemnej na lotniskach

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 3 rozporządzenia w sprawie obsługi 
naziemnej w związku z załącznikiem 3 nr 2 B (6).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 
1997 r. w sprawie usług obsługi naziemnej (BGBl. I s. 2885), ostatnio zmie
nione art. 6 ust. 16 ustawy z dnia 23 maja 2017 r. (BGBl. I, s. 1228).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 20. Składowiska odpadów

Akt prawny/przepis prawny: W sekcji 19 pkt 2 rozporządzenia w spra
wie odpadów zawarto wymóg składania „depozytów” przez właściciela skła
dowiska, ale nie bezwzględnie w formie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 
2009 r. w sprawie odpadów (BGBl. I, s. 900), ostatnio zmienione art. 2 roz
porządzenia z dnia 27 września 2017 r. (BGBl. I, s. 3465).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 21. Weryfikacja wag i miar oraz organy kontrolne

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 44 rozporządzenia w sprawie pomia
rów i weryfikacji

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 
2014 r. w sprawie pomiarów i weryfikacji (BGBl. I, s. 2010, 2011), ostatnio 
zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2017 r. (BGBl. I, 
s. 3098).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

18.10.2019
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
C 355/27



Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 22. Odpowiedzialność operacyjna w odniesieniu do wyspecjalizowanych 
przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami

Akt prawny/przepis prawny: W sekcji 6 rozporządzenia w sprawie 
wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem 
odpadami wymaga się dowodu posiadania odpowiedniej ochrony ubezpie
czeniowej.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 2 grudnia 
2016 r. w sprawie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się 
gospodarowaniem odpadami (BGBl. I, s. 2770), zmienione art. 2 ust. 2 
ustawy z dnia 5 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2234).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 23. Odpowiedzialność w zakresie kontroli systemów gazowych i ich 
instalacji przez państwowe warsztaty

Akt prawny/przepis prawny: Pkt 2.8 i 2.9 załącznika VIIa do rozporzą
dzenia zezwalającego na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym 
(StVZO).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 
2012 r. zezwalające na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (BGBl. I, 
s. 679), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 20 października 
2017 r. (BGBl. I, s. 3723).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 24. Odpowiedzialność myśliwych

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 17 pkt 1 ppkt 4 niemieckiej ustawy 
federalnej o polowaniach

Odesłanie do dziennika urzędowego: niemiecka ustawa federalna z dnia 
29 września 1976 r. o polowaniach (BGBl. I, s. 2849), ostatnio zmieniona 
art. 3 ustawy z dnia 8 września 2017 r. (BGBl. I, s. 3370).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 25. Odpowiedzialność operacyjna elektrowni jądrowych oraz właścicieli 
paliw jądrowych i innych substancji promieniotwórczych, a także użytkow
ników promieniowania jonizującego

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 13 ustawy o energii jądrowej 
w związku z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa finansowego 
w sektorze jądrowym oraz sekcja 24 pkt 1 ppkt 5 rozporządzenia w spra
wie ochrony radiologicznej i sekcja 28b pkt 1 ppkt 5 rozporządzenia 
w sprawie promieniowania rentgenowskiego

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa z dnia 15 lipca 1985 r. 
o energii jądrowej (BGBl. I, s. 1565), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 
10 lipca 2018 r. (BGBl. I, s. 1122).

2) Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa 
finansowego w sektorze jądrowym (BGBl. I, s. 220), ostatnio zmienione 
art. 20 ustawy z dnia 27 czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 1966).

3) Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ochrony radiologicz
nej (BGBl. I s. 1714; 2002 I, s. 1459), ostatnio zmienione art. 6 ustawy 
z dnia 27 stycznia 2017 r. (BGBl. I, ss. 114, 1222).

4) Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie promieniowania 
rentgenowskiego w wersji obwieszczenia (BGBl. I, s. 604), ostatnio zmie
nione art. 6 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2014 r. (BGBl. I, s. 2010).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 26. Stowarzyszenia pomocy podatnikom (Lohnsteuerhilfevereine)

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 25 pkt 2 ustawy o doradcach podat
kowych w związku z art. 2 rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów 
dotyczących stowarzyszeń pomocy podatnikom.

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa z dnia 4 listopada 
1975 r. o doradcach podatkowych (BGBl. I, s. 2735), ostatnio zmieniona 
art. 8 ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

2) Rozporządzenie z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie wykonania przepisów 
dotyczących stowarzyszeń pomocy podatnikom (BGBl. I, s. 1906), ostatnio 
zmienione art. 6 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2360).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 27. Brokerzy i wykonawcy budowlani

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 2 rozporządzenia w sprawie broke
rów i wykonawców budowlanych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 7 listopada 
1990 r. w sprawie brokerów i wykonawców budowlanych (BGBl. I, s. 2479), 
ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 9 maja 2018 r. (BGBl. I, 
s. 550).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 28. Notariusze

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 19a i sekcja 67 pkt 3 ppkt 3 federal
nego rozporządzenia w sprawie notariuszy

Odesłanie do dziennika urzędowego: Federalne rozporządzenie w spra
wie notariuszy w BGBl. część III, sekcja 303-1, ostatnio zmienione art. 4 
ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 29. Publicznie powołani i zaprzysiężeni eksperci

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 36 pkt 3 ppkt 3b niemieckiej ustawy 
o działalności gospodarczej (GewO)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o działalności gospodarczej 
z dnia 22 lutego 1999 r. (BGBl. I, s. 202), ostatnio zmieniona art. 1 ustawy 
z dnia 17 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3562).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 30. Rzecznicy patentowi

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 45 ustawy o rzecznikach 
patentowych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 7 września 1966 r. 
o rzecznikach patentowych (BGBl. I, s. 557), ostatnio zmieniona art. 5 
ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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 31. Przedsiębiorcy prowadzący obrót produktami farmaceutycznymi

Akt prawny/przepis prawny: Sekcje 88, 94 niemieckiej ustawy o produk
tach leczniczych (AMG).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Niemiecka ustawa z dnia 
12 grudnia 2005 r. o produktach leczniczych (AMG) BGBl. I, s. 3394, ostat
nio zmieniona art. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. (BGBl I, s. 2757).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 32. Inżynierowie ds. badań (inżynieria budowlana)

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 15 pkt 2 ppkt 7 rozporządzenia 
w sprawie specyfikacji budowlanych, inspekcji i badań technicznych

Uwaga: przedmiotowe rozporządzenie stanowi część prawa dawnej NRD 
nadal obowiązującego w krajach związkowych, które przystąpiły do Repu
bliki Federalnej Niemiec zgodnie z art. 3 nr 32a ustawy z dnia 18 września 
1990 r. o traktacie zjednoczeniowym (BGBl. II 1239) oraz art. 9 Traktatu 
Zjednoczeniowego z 31 sierpnia 1990 r. w związku z art. 1 G z dnia 
23 września 1990 r. (BGBl. II 885, 1239, obowiązujący od dnia 
3 października 1990 r.); por. również część II niniejszego wykazu).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 
1990 r. w sprawie specyfikacji budowlanych, inspekcji i badań technicznych 
(GBl. NRD 1990 I, s. 1400).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 33. Agencje inspekcyjne, kontrolne i certyfikacyjne

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 7 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
instalacji kotłów i urządzeń grzewczych zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 
1998 r. w sprawie instalacji kotłów i urządzeń grzewczych zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych (art. 1 rozporządzenia w sprawie wdrożenia 
dyrektywy dotyczącej sprawności kotłów) (BGBl. I, s. 796), ostatnio zmie
nione art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2012 r. (BGBl. I, s. 2449).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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 34. Prawnicy

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 51 federalnej ustawy o adwokaturze 
oraz sekcja 7 ustawy regulującej działalność europejskich prawników 
w Niemczech

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Federalna ustawa o adwokaturze 
opublikowana w BGBl., część III, sekcja 303-8, ostatnio zmieniona art. 3 
ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

2) Ustawa z dnia 9 marca 2000 r. regulująca działalność europejskich praw
ników w Niemczech (BGBl. I, s. 182, 1349), ostatnio zmieniona art. 6 
ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 35. Pracownicy parków rozrywki

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 55f ustawy o działalności gospodar
czej (GewO) w związku z sekcją 1 rozporządzenia w sprawie odpowiedzial
ności pracowników parków rozrywki za przewóz pasażerów: jazda poka
zowa pojazdami silnikowymi, motodrom „Ściana Śmierci”, strzelnice, cyrki, 
występy z niebezpiecznymi zwierzętami, jazda konna.

Odesłanie do dziennika urzędowego: 1) Ustawa z dnia 22 lutego 1999 r. 
o działalności gospodarczej (BGBl. I, s. 202), ostatnio zmieniona art. 1 
ustawy z dnia 17 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3562).

2) Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie odpowiedzialności 
pracowników parków rozrywki (BGBl. I, s. 1598), ostatnio zmienione art. 3 
rozporządzenia z dnia 9 marca 2010 r. (BGBl. I, s. 264).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 36. Agencje i instytucje zajmujące się kontrolą instalacji i sprzętu 
w rozumieniu sekcji 14 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie sprzętu 
i produktów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 13 pkt 8 ustawy o bezpieczeństwie 
produktów

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 8 listopada 2011 r. 
o bezpieczeństwie produktów (BGBl. I, s. 2178, 2179, 2012 I, s. 131), zmie
niona art. 435 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. (BGBl. I, s. 1474).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

C 355/32
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
18.10.2019



Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 37. Doradcy podatkowi, agenci podatkowi, usługi doradztwa 
podatkowego

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 67 ustawy o doradztwie podatkowym

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 4 listopada 1975 r. 
o doradcach podatkowych (BGBl. I, s. 2735), ostatnio zmieniona art. 8 
ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 38. Wyposażenie techniczne i produkty przeznaczone dla konsumentów

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 3 pkt 3 ppkt 4 ustawy o bezpieczeń
stwie sprzętu i produktów (GPSG).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 8 listopada 2011 r. 
o bezpieczeństwie produktów (BGBl. I, s. 2178, 2179, 2012 I, s. 131), zmie
niona art. 435 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. (BGBl. I, s. 1474).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 39. Odpowiedzialność instytucji zajmujących się pomocą rozwojową na 
rzecz wolontariuszy międzynarodowych (w połączeniu z odpowiednim 
ubezpieczeniem zdrowotnym)

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 6 ustawy o wolontariuszach między
narodowych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 18 czerwca 1969 r. 
o wolontariuszach międzynarodowych (BGBl. I, s. 549), ostatnio zmieniona 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 23 maja 2017 r. (BGBl. I, s. 1228).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 40. Organizacje kontrolne

Akt prawny/przepis prawny: Pkt 2.6 załącznika VIII b do rozporządzenia 
zezwalającego na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (StVZO).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 
2012 r. zezwalające na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym (BGBl. I, 
s. 679), ostatnio zmienione art. 1 rozporządzenia z dnia 20 października 
2017 r. (BGBl. I, s. 3723).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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 41. Świadectwa broni palnej, przedsiębiorstwa zajmujące się 
strzelectwem

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 4 pkt 1 ppkt 5 ustawy o broni 
(WaffG)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o broni z dnia 
11 października 2002 r. (BGBl. I, s. 3970, 4592, 2003, I s. 1957), ostatnio 
zmieniona art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 2133).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 42. Rewidenci i firmy audytorskie

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 54 ustawy regulującej zawód rewi
denta w związku z sekcjami 1 i 2 rozporządzenia w sprawie odpowiedzial
ności zawodowej rewidentów.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 5 listopada 1975 r. 
regulująca zawód rewidenta (BGBl. I, s. 2803), ostatnio zmieniona art. 9 
ustawy z dnia 30 października 2017 r. (BGBl. I, s. 3618).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 43. Usługi certyfikacyjne

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 Abs. 2c i.V.m w związku z art. 13 
rozporządzenia (UE) nr 910/2014 w związku z § 10 ustawy o usługach 
zaufania (VDG).

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa z dnia 18 lipca 2017 r. 
o usługach zaufania (BGBl. I, s. 2745), zmieniona art. 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2017 r. (BGBl. I, s. 2745).

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.

 44. Syndycy

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie 
syndyków

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie syndy
ków z dnia 19 grudnia 2003 r. (BGBl. I, s. 2804)

— Imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela;

— suma ubezpieczenia;

— zaświadczenie o tym, że w umowie spełniono obowiązek zawarcia 
ubezpieczenia.
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ESTONIA 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od roszczeń morskich dla 
właścicieli statków

Akt prawny/przepis prawny: § 77 ustawy o żegludze handlowej Uchwa
lona: 5.6.2002 Wejście w życie: 1 października 2002 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: RT I 2002, 55, 345

§ 773 Polisa ubezpieczeniowa

(1) Dowodem posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
jest polisa ubezpieczeniowa przechowywana na pokładzie statku

(2) Polisa ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawiera 
następujące informacje:

1) nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

2) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

3) rodzaj i okres ważności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

4) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
zakładu ubezpieczeń.

(3) Polisę ubezpieczeniową statku pływającego pod banderą Estonii sporzą
dza się w języku angielskim albo w języku estońskim i angielskim.

§ 775 Certyfikat ważności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przy
padku spowodowania utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia 
ciała pasażera

1) W przypadku międzynarodowego przewozu osób należy wystąpić do 
organów estońskiej administracji morskiej o stosowny certyfikat potwier
dzający istnienie i ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub 
innego zabezpieczenia finansowego spełniającego wymogi przewidziane 
w podsekcji 774 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Jeżeli umowa ubezpiecze
nia odpowiedzialności cywilnej lub inna umowa dotycząca zabezpieczenia 
finansowego spełnia wymogi przewidziane w podsekcji 774 ust. 1 niniej
szej ustawy, organy estońskiej administracji morskiej wydają certyfikat 
potwierdzający istnienie i ważność ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej lub innego zabezpieczenia finansowego (zwany dalej „certyfika
tem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innym dokumentem 
zabezpieczenia finansowego”). W przypadku gdy wymagania nie zostaną 
spełnione, organy estońskiej administracji morskiej odmawiają wydania 
certyfikatu.
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2) Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument 
zabezpieczenia finansowego wydaje się na okres, który nie przekracza 
okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
lub innej umowy dotyczącej zabezpieczenia finansowego, na podstawie 
której wydano certyfikat.

3) Procedurę składania wniosków, wystawiania, cofania i zachowania certyfi
katu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu 
zabezpieczenia finansowego oraz formę ustanawia rozporządzenie Mini
stra Spraw Gospodarczych i Komunikacji.

4) Za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu ubezpieczenia odpowie
dzialności cywilnej lub innego dokumentu zabezpieczenia finansowego 
należy uiścić opłatę państwową.

 2. Informacje ogólne dla każdego posiadacza polisy

Akt prawny/przepis prawny: Estońska ustawa o prawie zobowiązań, 
sekcja 434

1) imię i nazwisko oraz adres ubezpieczającego i ubezpieczonego, chyba że 
polisa jest polisą na okaziciela;

2) kategoria ubezpieczenia, definicja przedmiotu umowy ubezpieczeniowej, 
lista ryzyka podlegającego ubezpieczeniu oraz termin powiadomienia 
o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem;

3) łączna suma ubezpieczenia lub podstawy do obliczenia jej wysokości;

4) data wejścia w życie umowy i czas trwania ewentualnego przedłużenia 
umowy oraz czas trwania ochrony ubezpieczeniowej;

5) w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego – określenie ustawodawstwa 
zobowiązującego do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

IRLANDIA 1. Ubezpieczenie obowiązkowe dla kierowców/ubezpieczenie 
komunikacyjne

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 56 ustawy z 1961 r. o ruchu 
ulicznym

Certyfikat musi stwierdzać, że polisa została wystawiona i określać inne dane 
szczegółowe określone w sekcji 66 ustawy z 1961 r. o ruchu ulicznym

C 355/36
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
18.10.2019



Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 2. Ubezpieczenie obowiązkowe statku powietrznego

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa z 1936 r. o żegludze powietrznej 
i transporcie powietrznym

Certyfikat musi obejmować dane szczegółowe wymagane przez ministra 
(sekcja 28)

 3. Ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów kolei lekkiej

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 57 ustawy z 2001 r. o transporcie 
(infrastrukturze kolejowej)

Certyfikat musi stwierdzać, że polisa została wystawiona i określać inne dane 
szczegółowe określone w sekcji 66 ustawy z 1961 r. o ruchu ulicznym

 4. Ubezpieczenie obowiązkowe dla statków

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 9 ustawy z 2006 r. o zanieczyszcze
niu mórz (przepisy różne)

a) nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz 
port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
zarejestrowanego właściciela;

c) numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d) rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz – 
w stosownych przypadkach – adres placówki, gdzie ubezpieczenie albo 
zabezpieczenie zostało wystawione;

f) okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpieczenia 
lub innego zabezpieczenia.

[Art. 7 ust. 2 wykazu]
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GRECJA 1. Ubezpieczenie (lub inne zabezpieczenie finansowe) odpowiedzialności 
cywilnej za usuwanie wraków

Akt prawny/przepis prawny: Art. 7 ustawy L. 2881/2001 „Usuwanie wra
ków statków i inne przepisy”

Art. 108 L. 4504/2017 (obowiązujący od dnia 1.1.2018)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy A 16/6.2.2001

Dziennik Urzędowy A 184/29.11.2017

Oprócz nazwy statku, jego numeru rejestracji i portu macierzystego, imienia 
i nazwiska (nazwy) i głównego miejsca prowadzenia działalności właściciela 
statku, rodzaju i okresu ubezpieczenia, a także głównego ubezpieczyciela cer
tyfikat musi obejmować nieodwołalną klauzulę umożliwiającą zgłoszenie 
roszczenia dotyczącego kosztów usunięcia wraku bezpośrednio do ubezpie
czyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia finansowego jedynie 
poprzez zawiadomienie, że takie koszty poniesiono, bez wymogu zawiada
miania o wystąpieniu zagrożenia oraz bez względu na złożenie odpowied
niego oświadczenia przez zarejestrowanego właściciela lub zrzeczenie się 
przez ubezpieczyciela prawa do obrony przed państwem lub organizacją 
wynikającego z umowy ubezpieczeniowej.

 2. Ubezpieczenie właściciela statku obejmujące roszczenia morskie

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 dekretu prezydenckiego nr 6/2012 
„Transpozycja dyrektywy 2009/20/WE w sprawie ubezpieczenia armatorów 
od roszczeń morskich”, obowiązującego od dnia 31 grudnia 2011 r.

L. 1923/1991 „Ratyfikacja Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za 
roszczenia morskie, 1976, sporządzona w Londynie dnia 19 listopada 
1976 r.” zmieniona L. 3743/2009 „Ratyfikacją Protokołu z 1996 r. zmienia
jącego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie 
z 1976 r.”

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy A 7/20.1.2012;

Dziennik Urzędowy A 13/14.2.1991; Dziennik Urzędowy A 24/13.2.2009

a) nazwa statku, jego numer identyfikacyjny IMO i port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

c) rodzaj i okres ważności ubezpieczenia; oraz

d) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz, 
w stosownych przypadkach, miejsce prowadzenia działalności, gdzie ubez
pieczenie zostało wystawione.

 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności dla statków o pojemności brutto 
poniżej 300 ton

Akt prawny/przepis prawny: Art. 1, 2 i 3 decyzji ministra 
nr 3332.10/04/2013 regulującej kwestie odpowiedzialności cywilnej właści
cieli statków przeznaczonych do transportu morskiego, która zastąpiła 
wcześniejszą decyzję ministerialną nr 3332.2/01/2012 o takiej samej treści

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy 
B 1505/20.6.2013; Dziennik Urzędowy B 2822/19.10.2012

a) nazwa statku, jego numer identyfikacyjny IMO i port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

c) rodzaj i okres ważności ubezpieczenia; oraz

d) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz, 
w stosownych przypadkach, miejsce prowadzenia działalności, gdzie ubez
pieczenie zostało wystawione.
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 4. Ubezpieczenie (lub inne zabezpieczenie finansowe) zarejestrowanego 
właściciela statku o pojemności brutto powyżej 1 000 ton od odpowiedzial
ności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem

Akt prawny/przepis prawny: Art. 7 ustawy L. 3393/2005 „Ratyfikacja 
Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowo
dowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r.”

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy 242/4.10.2005

a) nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz 
port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
zarejestrowanego właściciela;

c) numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d) rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz – 
w stosownych przypadkach – adres placówki, gdzie ubezpieczenie albo 
zabezpieczenie zostało wystawione; oraz

f) okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpieczenia 
lub innego zabezpieczenia.

HISZPANIA — —

FRANCJA 1. Lądowe pojazdy silnikowe

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ubezpieczeniowy, art. L. 211 1 
(kodeks drogowy, art. L. 324-1) Ustawa nr 58-208 z dnia 27 lutego 1958 r., 
art. 1

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF (Dziennik Urzędowy Repu
bliki Francuskiej) z dnia 28 lutego 1958 r., s. 2148.

Kodeks ubezpieczeniowy, art. R. 211-15

Dokumenty uzupełniające muszą zawierać następujące informacje:

a) nazwa i adres zakładu ubezpieczeń;

b) pełna nazwa i adres ubezpieczającego;

c) numer polisy ubezpieczeniowej;

d) okres ubezpieczenia składki lub części opłaconej składki;

e) opis właściwości pojazdu, w szczególności jego numer rejestracyjny lub, 
w przypadku jego braku i w stosownych przypadkach, numer silnika.
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 2. Operatorzy dźwigów

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ubezpieczeniowy, art. L. 220-1

Ustawa nr 63-708 z dnia 18 lipca 1963 r. (czwartek), art. 1

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 19 lipca 1963 r. (pią
tek), s. 6627

Kodeks ubezpieczeniowy, art. A. 220-4:

W prawym górnym rogu dokumentu należy umieścić określenie „certyfikat 
ubezpieczenia” (art. L. 220-1 kodeksu ubezpieczeniowego).

Dokument ten musi również zawierać:

— nazwę, adres i pieczęć wydającego organu ubezpieczeniowego;

— numer polisy ubezpieczeniowej;

— imię i nazwisko lub firmę i adres operatora objętego ubezpieczeniem;

— oznaczenie geograficzne, pod którym silnik jest powszechnie znany;

— wzmiankę dotyczącą okresu ważności, który należy przedstawić 
w sposób wyraźny przy użyciu jednego z poniższych wzorów:

a) ważny od … do …

b) ważny przez … (dni lub miesięcy) od ….

W dokumencie uzupełniającym należy określić dany środek transportu, okre
ślając wszystkie jego elementy wymienione w art. R. 220 1. Przed urucho
mieniem instalacji wydający zakład ubezpieczeń lub, w przypadku braku 
takiego zakładu, operator powinien wskazać wymienione powyżej części 
w dokumencie uzupełniającym. W certyfikacie ubezpieczenia należy wskazać, 
że zgodnie z art. R. 220-8 przedstawienie certyfikatu stanowi jedynie 
domniemanie gwarancji, którą ponosi ubezpieczyciel. Nie może on zawierać 
żadnych informacji innych niż te określone w niniejszym artykule, z wyjąt
kiem ewentualnego dowodu opłacenia składki.
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 3. Architekci

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa nr 77-2 z dnia 3 stycznia 1977 r., 
art. 16

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 4 stycznia 1977 r., 
s. 71

Dekret z dnia 15 lipca 2003 r.:

Certyfikat ubezpieczenia:

Niżej podpisany zakład ubezpieczeń niniejszym zaświadcza, że wydał:

Sz.P.

Status:

Z siedzibą w:

Nr rejestracyjny zamówienia:

Przedsiębiorstwo:

Siedziba statutowa:

Nr rejestracyjny zamówienia:

polisę ubezpieczeniową nr obejmującą odpowiedzialność, która może 
powstać z tytułu działań wykonywanych w ramach swojej działalności zawo
dowej lub czynów swoich pracowników w danym roku (określić).

 4. Geodeci

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa nr 46-942 z dnia 7 maja 1946 r., 
art. 8-1 i 9-1.

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 8 maja 1946 r., 
s. 3889

Dekret nr 96-478 z dnia 31 maja 1996 r., art. 128:

Dowód posiadania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z art. xxx, należy 
przedłożyć radzie regionalnej w postaci certyfikatu zawierającego następujące 
informacje:

— odniesienie do przepisów ustawowych i wykonawczych;

— nazwa zakładu ubezpieczeń;

— okres obowiązywania umowy;

— imię, nazwisko i adres ubezpieczającego;

— zakres i kwotę gwarancji.
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 5. Roboty budowlane (odpowiedzialność przez okres 10 lat)

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ubezpieczeniowy, art. L. 241-1 
(kodeks budowlany i mieszkaniowy, art. L. 111-28)

Ustawa nr 78-12 z dnia 4 stycznia 1978 r.

Kodeks ubezpieczeniowy, art. A. 243-3:

1. We wszystkich przypadkach certyfikat musi zawierać następujące 
informacje:

a) imię, nazwisko lub firmę oraz adres ubezpieczonego;

b) jednolity numer identyfikacyjny ubezpieczonego, nadany zgodnie z art. 
D. 123-235 kodeksu spółek handlowych lub numer identyfikacyjny 
przewidziany w art. 214 i następnych dyrektywy Rady 2006/112/WE;

c) nazwa, adres siedziby głównej i pełne dane kontaktowe ubezpieczyciela 
oraz, w stosownych przypadkach, udzielającego gwarancji oddziału;

d) numer umowy;

e) okres ważności;

f) data wystawienia certyfikatu.

2. Ponadto – w zależności od następujących scenariuszy:

a) W przypadku gdy w certyfikacie ubezpieczenia odniesiono się do sze
regu prac budowlanych – należy wskazać ograniczenia gwarancji, 
w zależności od następujących cech:

— działań lub misji podejmowanych przez ubezpieczonego;

— daty (dat) otwarcia placu (placów) budowy;

— zakresu geograficznego prac budowlanych objętych 
ubezpieczeniem;

— kosztu prac budowlanych;

— w stosownych przypadkach – kwoty umowy ubezpieczonego;

— rodzaju stosowanych technik;

— w stosownych przypadkach – potwierdzenia zawarcia umowy 
o odpowiedzialności zbiorowej na okres dziesięciu lat, jak również 
wysokości bezwzględnej nadwyżki.
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 6. Właściciel obiektu budowlanego, sprzedawca lub upoważniony przed
stawiciel właściciela obiektu budowlanego (uszkodzenie obiektu 
budowlanego)

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ubezpieczeniowy, art. L. 242-1

Ustawa nr 78-12 z dnia 4 stycznia 1978 r., art. 12

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 5 stycznia 1978 r., 
s. 188

Kodeks ubezpieczeniowy, art. A. 243-3:

1. We wszystkich przypadkach certyfikat musi zawierać następujące 
informacje:

a) imię, nazwisko lub firmę oraz adres ubezpieczonego;

b) jednolity numer identyfikacyjny ubezpieczonego, nadany zgodnie z art. 
D. 123-235 kodeksu spółek handlowych lub numer identyfikacyjny 
przewidziany w art. 214 i następnych dyrektywy 2006/112/WE;

c) nazwa, adres siedziby głównej i pełne dane kontaktowe ubezpieczyciela 
oraz, w stosownych przypadkach, udzielającego gwarancji oddziału;

d) numer umowy;

e) okres ważności;

f) data wystawienia certyfikatu.

2. Ponadto – w zależności od następujących scenariuszy:

a) W przypadku gdy w certyfikacie ubezpieczenia odniesiono się do sze
regu prac budowlanych – należy wskazać ograniczenia gwarancji, 
w zależności od następujących cech:

— działań lub misji podejmowanych przez ubezpieczonego;

— daty (dat) otwarcia placu (placów) budowy;

— zakresu geograficznego prac budowlanych objętych 
ubezpieczeniem;

— kosztu prac budowlanych;

— w stosownych przypadkach – kwoty umowy ubezpieczonego;

— rodzaju stosowanych technik;

— w stosownych przypadkach – potwierdzenia zawarcia umowy 
o odpowiedzialności zbiorowej na okres dziesięciu lat, jak również 
wysokości bezwzględnej nadwyżki.
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 7. Agenci nieruchomości komercyjnych

Akt prawny/przepis prawny: Dekret nr 72-678 z dnia 20 lipca 1972 r., 
art. 49.

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 22 lipca 1972 r., 
s. 7773

Dekret z dnia 1 lipca 2015 r.

Ubezpieczyciel:

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Adres:

Wyżej wymieniony ubezpieczyciel zaświadcza, że wymieniony poniżej ubez
pieczyciel zawarł w jego imieniu umowę ubezpieczeniową, która zawiera 
gwarancje co najmniej równoważne gwarancjom przewidzianym w dekrecie

Ubezpieczony:

Imię i nazwisko/nazwa:

Imię (imiona):

Adres miejsca prowadzenia działalności:

Upoważniony przez:

Sz.P.

lub firmę:

reprezentowaną przez:

Imię i nazwisko/nazwa:

Imię (imiona):

Charakter przedstawicielstwa:

Posiadacz legitymacji zawodowej nr, wydanej przez:,

Działalność zawodowa objęta gwarancją:

Nr polisy:

Data wejścia w życie umowy:

Niniejszy certyfikat stanowi jedynie domniemanie gwarancji ponoszonej 
przez ubezpieczyciela.
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 8. Małoletni niemieszkający z rodzicami

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks socjalno-rodzinny, art. L. 227-5

Ustawa nr 2001-624 z dnia 17 lipca 2001 r., art. 13

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF nr 164 z dnia 18 lipca 
2001 r., s. 11496, tekst nr 1

Kodeks socjalno-rodzinny, art. R. 227-29

Zawarcie umowy potwierdza certyfikat wystawiony przez ubezpieczyciela, 
zawierający następujące odniesienia:

1) odniesienie do przepisów ustawowych i wykonawczych;

2) nazwa danego zakładu/danych zakładów ubezpieczeń;

3) numer zawartej umowy ubezpieczeniowej;

4) okres obowiązywania umowy;

5) imię i nazwisko (nazwa) oraz adres ubezpieczającego;

6) zakres i kwotę gwarancji;

7) charakter danej działalności.

 9. Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ochrony środowiska, art. L. 423-16

Ustawa nr 75-347 z dnia 14 maja 1975 r., art. 2

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF nr 0112 z dnia 15 maja 
1975 r., s. 4899

Kodeks ubezpieczeniowy, zał. do art. A. 230-6:

(Nazwa i siedziba główna prowadzonej działalności oraz klauzule 
obowiązkowe)

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie łowiectwa

Wyżej wymieniony zakład ubezpieczeń … zaświadcza, że … Pan/Pani … 
zamieszkały(-a) w … jest objęty(-a) ubezpieczeniem zakładu przez okres od 
… do 30 czerwca na podstawie umowy ubezpieczeniowej nr … podpisanej 
przez … Zgodnie z minimalnymi warunkami określonymi w art. L. 223-13 
nowego kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego umowa ta obejmuje 
wszelką odpowiedzialność cywilną myśliwego do nieograniczonej wysokości 
z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków spowodowanych aktem polo
wania lub niszczenia szkodliwych zwierząt oraz przez psy będące pod opieką 
myśliwego.

Przepadek nie podlega wykonaniu wobec poszkodowanych w wypadkach lub 
osób pozostających na ich utrzymaniu.

Sporządzono dnia (data) …

W imieniu przedsiębiorstwa
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 10. Łowiectwo morskie

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks ochrony środowiska, art. L. 423-3

Ustawa nr 68-918 z 24 października 1968 r. (czwartek)

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF z dnia 26 października 
1968 r., s. 10069 (sobota)

Kodeks ubezpieczeniowy, zał. do art. A. 230-6:

(Nazwa i siedziba główna prowadzonej działalności oraz klauzule 
obowiązkowe)

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie łowiectwa

Wyżej wymieniony zakład ubezpieczeń … zaświadcza, że … Pan/Pani … 
zamieszkały(-a) w … jest objęty(-a) ubezpieczeniem zakładu przez okres od 
… do 30 czerwca … na podstawie umowy ubezpieczeniowej nr … zawartej 
przez … Zgodnie z minimalnymi warunkami określonymi w art. L. 223-13 
nowego kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego umowa ta obejmuje 
wszelką odpowiedzialność cywilną myśliwego w nieograniczonej wysokości 
z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków spowodowanych aktem polo
wania lub niszczenia szkodliwych zwierząt oraz przez psy pod opieką 
myśliwego.

Przepadek nie ma zastosowania wobec poszkodowanych w wypadkach lub 
osób pozostających na ich utrzymaniu.

Sporządzono dnia (data) …

W imieniu przedsiębiorstwa

 11. Organizacja i sprzedaż wyjazdów i pobytów

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks turystyki, art. L. 211-18

Ustawa nr 92-645 z dnia 13 lipca 1992 r., art. 4

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF nr 162 z dnia 14 lipca 
1992 r., s. 9457

Kodeks turystyki, art. L. 211-40:

a) Odniesienie do przepisów ustawowych i wykonawczych;

b) Nazwa uprawnionego zakładu ubezpieczeń;

c) Numer zawartej umowy ubezpieczeniowej;

d) Okres obowiązywania umowy;

e) Imię i nazwisko (nazwa) oraz adres z uwzględnieniem, w stosownych 
przypadkach, firmy i adresu organizatora podróży objętego gwarancją;

f) Zakres gwarancji.

Każdego roku ubezpieczony musi wykazać ważność umowy przed komite
tem rejestracyjnym, o którym mowa w art. L. 141-2.
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 12. Właściciele niebezpiecznych psów

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks rolnictwa i rybołówstwa morskiego: 
Art. L921-3

Ustawa nr 99-5 z dnia 6 stycznia 1999 r., art. 2

Odesłanie do dziennika urzędowego: JORF nr 5 z dnia 7 stycznia 
1999 r., s. 327

Dekret nr 99-1164 z dnia 29 grudnia 1999 r.

Art. 4 – Przedstawienie specjalnego certyfikatu wystawionego przez ubezpie
czyciela uznaje się za spełnienie obowiązku ubezpieczenia ustanowionego 
w art. 211-3 pkt II kodeksu rolnego.

W przypadku gdy ubezpieczający nie jest właścicielem lub posiadaczem 
zwierzęcia, certyfikat zawiera imię i nazwisko właściciela lub opiekuna psa.

CHORWACJA 1. Odpowiedzialność za szkodę jądrową

Akt prawny/przepis prawny: Art. 2, 8 i 16 ustawy o odpowiedzialności 
za szkodę jądrową (chorwacki Dziennik Urzędowy nr 143/98), która weszła 
w życie z dniem 7 listopada 1998 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o odpowiedzialności za 
szkodę jądrową (chorwacki Dziennik Urzędowy nr 143/98 (1760), 
30.10.1998)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody dla środowiska

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4, 117 i 205 ustawy o ochronie środo
wiska (chorwacki Dziennik Urzędowy nr 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), 
która weszła w życie z dniem 6 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ochronie środowiska 
(chorwacki Dziennik Urzędowy nr 80/2013, (1659) z 28.6.2013; 153/2013, 
(3221) z 18.12.2013; 78/2015, (1498) z 17.7.2015; 12/2018, (264) 
z 7.02.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 3. Ubezpieczenie od błędu w projekcie

Akt prawny/przepis prawny: Art. 90 ust. 4, 91, 124 ustawy o zrównowa
żonym gospodarowaniu odpadami (Dziennik Urzędowy nr 94/2013, 
73/2017), która weszła w życie z dniem 22 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zrównoważonym gospo
darowaniu odpadami (Dziennik Urzędowy nr 94/2013 (2123) z 22.7.2013; 
73/2017, (1767) z 26.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla uprawnionych architek
tów i inżynierów budownictwa

Akt prawny/przepis prawny: Art. 54 ustawy o izbie architektów i izbach 
inżynierów budownictwa i planowania fizycznego (Dziennik Urzędowy 
nr 78/15), która weszła w życie z dniem 25 lipca 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o izbie architektów i izbach 
inżynierów budownictwa i planowania fizycznego (Dziennik Urzędowy 
nr 78/2015, (1490) z 17.7.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla inżynierów leśnictwa 
i technologii drewna

Akt prawny/przepis prawny: Art. 32 ustawy o chorwackiej izbie inżynie
rów leśnictwa i technologii drewna (Dziennik Urzędowy nr 22/06), która 
weszła w życie z dniem 4 marca 2006 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o chorwackiej izbie inżynie
rów leśnictwa i technologii drewna (Dziennik Urzędowy nr 22/2006, (528) 
z 24.02.2006)

Ustawa o chorwackiej izbie inżynierów leśnictwa i technologii drewna 
(Dziennik Urzędowy nr 22/2006, (528) z 24.02.2006)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 6. Odpowiedzialność Croatia control

Akt prawny/przepis prawny: Art. 9 ustawy o ustanowieniu CROATIA 
CONTROL (Dziennik Urzędowy nr 19/1998, 20/2000, 51 A/2013), która 
weszła w życie z dniem 21 lutego 1998 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ustanowieniu CROATIA 
CONTROL (Dziennik Urzędowy nr 19/1998, (2270) z 13.02.1998; 
20/2000, (285) z 16.02.2000; 51 A/2013, (1052) z 30.4.2013

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 7. Odpowiedzialność sponsorów badań klinicznych z użyciem weteryna
ryjnych produktów leczniczych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 19 ustawy o weterynaryjnych produk
tach leczniczych (Dziennik Urzędowy nr 84/2008, 56/2013, 94/2013, 
15/2015), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2009 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o weterynaryjnych produk
tach leczniczych (Dziennik Urzędowy nr 84/2008, (2718) z 18.7.2008; 
56/2013, (1151) z 10.5.2013; 94/2013, (2126) z 22.7.2013; 15/2015, 
(276) z 6.02.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w obszarze pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

Akt prawny/przepis prawny: Art. 403 i 410 ustawy o ubezpieczeniach 
(Dziennik Urzędowy, nr 30/15), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ubezpieczeniach (Dzien
nik Urzędowy nr 30/2015, (611) z 17.3.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 9. Odpowiedzialność agentów nieruchomości

Akt prawny/przepis prawny: Art. 5 ustawy o pośrednictwie w obrocie 
nieruchomościami (Dziennik Urzędowy nr 107/2007, 144/2012, 14/2014), 
która weszła w życie z dniem 27 października 2007 r., (art. 5 ust. 3 wszedł 
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o pośrednictwie w obrocie 
nieruchomościami (Dziennik Urzędowy nr 107/2007, (3128) z 19.10.2007; 
144/2012, (3084) z 21.12.2012; 14/2014, (289) z 5.02.2014)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji turystycznych 
w przypadku imprez turystycznych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 50, 53, 93, 95, 97 ustawy o świadcze
niu usług turystycznych (Dziennik Urzędowy nr 130/2017), która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (art. 50 i 53, które weszły w życie 
z dniem 1 lipca 2018 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o świadczeniu usług tury
stycznych (Dziennik Urzędowy nr 130/2017 [2982] z 27.12.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług turystycznych (Dziennik 
Urzędowy nr 130/2017) organizator zapewnia podróżnemu bezpośrednie 
wykonanie prawa do otrzymania zwrotu z tytułu gwarancji oraz, w celu udo
wodnienia wspomnianego prawa, przekazuje podróżnemu umowę lub certy
fikat do umowy o udział w imprezie turystycznej, który zawiera stwierdzenie 
– na podstawie umowy lub certyfikatu do umowy – dotyczące możliwości 
bezpośredniego wykonania przez podróżnego prawa do otrzymania zwrotu 
z tytułu gwarancji, o którym mowa w art. 31 ust. 1, od zakładu ubezpieczeń 
lub banku i który zawiera informacje dotyczące ubezpieczyciela – zakładu 
ubezpieczeń lub banku wraz z ich numerem identyfikacyjnym, adresem elek
tronicznym, numerem telefonu, numerem dokumentu odpowiadającego 
zapewnionej gwarancji (numer polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji banko
wej) oraz inne informacje, które mogą być niezbędne w celu uruchomienia 
gwarancji.
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Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług turystycznych (Dziennik 
Urzędowy nr 130/2017) organizator ma obowiązek zapewnienia podróż
nemu informacji dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 
szkody, rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem określonych w art. 53 
ust. 1, ubezpieczyciela – zakładu ubezpieczeń wraz z jego numerem identyfi
katora podmiotu prawnego, adresem elektronicznym i numerem telefonu, 
numerem polisy ubezpieczeniowej oraz innymi informacjami niezbędnymi 
w celu uruchomienia gwarancji oraz wykonania prawa do odszkodowania 
przewidzianego w umowie lub certyfikacie do umowy o udział w imprezie 
turystycznej, o którym mowa w art. 31 przywołanej ustawy, które to infor
macje ma on obowiązek przekazać podróżnemu.

 11. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prawników

Akt prawny/przepis prawny: Art. 44 ustawy o zawodach prawniczych 
(Dziennik Urzędowy nr 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011), 
która weszła w życie z dniem 18 lutego 1994 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodach prawniczych 
(Dziennik Urzędowy nr 9/1994 [157] z 10.02.1994; 117/2008 [3374] 
z 13.10.2008; 50/2009 [1196] z 22.4.2009; 75/2009 [1786] z 30.6.2009; 
18/2011 [313] z 9.02.2011)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 12. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 17 ustawy o zawodzie notariusza 
(Dziennik Urzędowy nr 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 
120/2016), która weszła w życie z dniem 1 października 1994 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodzie notariusza 
(Dziennik Urzędowy nr 78/1993 [1599] z 25.8.1993; 29/1994 [513] 
z 11.4.1994; 162/1998 [1993] z 22.12.1998; 16/2007 [652] z 9.02.2007; 
75/2009 [1787] z 30.6.2009; 120/2016 [2613] z 21.12.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 13. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej audytorów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 60 i 61 ustawy o audycie (Dziennik 
Urzędowy nr 127/2017), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o audycie (Dziennik Urzę
dowy nr 127/2017 [2873] z 20.12.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 14. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 23 ustawy o usługach doradztwa podat
kowego (Dziennik Urzędowy nr 127/2000, 76/2013, 115/2016), która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o usługach doradztwa 
podatkowego (Dziennik Urzędowy nr 127/2000 [2354] z 20.12.2000; 
76/2013 [1529] z 21.6.2013; 115/2016 [2533] z 9.12.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 15. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej psychologów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 34 ustawy o zawodzie psychologa 
(Dziennik Urzędowy nr 47/2003), która weszła w życie z dniem 2 kwietnia 
2003 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodzie psychologa 
(Dziennik Urzędowy nr 47/2003 [582] z 25.3.2003)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 16. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej syndyków masy 
upadłościowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 81 ustawy o upadłości (Dziennik Urzę
dowy nr 71/2015, 104/2017), która weszła w życie z dniem 1 września 
2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o upadłości (Dziennik Urzę
dowy nr 71/2015 [1365] z 29.6.2015; 104/2017 [2383] z 25.10.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 17. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośredników

Akt prawny/przepis prawny: Art. 156 ustawy o postępowaniu egzekucyj
nym (Dziennik Urzędowy nr 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 
73/2017), która weszła w życie z dniem 15 października 2012 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o postępowaniu egzekucyj
nym (Dziennik Urzędowy nr 112/2012 [2421] z 11.10.2012; 25/2013 
[405] z 28.02.2013; 93/2014 [1877] z 30.7.2014; 55/2016 [1440] 
z 15.6.2016; 73/2017 [1770] z 26.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 18. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stałych biegłych sądowych 
przesłuchiwanych w charakterze świadka

Akt prawny/przepis prawny: Art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 1, 2 i 6 
rozporządzenia w sprawie stałych biegłych sądowych przesłuchiwanych 
w charakterze świadka (Dziennik Urzędowy nr 38/2014, 123/2015, 
29/2016), które weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2014 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie stałych 
biegłych sądowych przesłuchiwanych w charakterze świadka (Dziennik Urzę
dowy nr 38/2014 [677] z 26.3.2014; 123/2015 [2336] z 11.11.2015; 
29/2016 [822] z 1.4.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 19. Ubezpieczenie od wypadków przy pracy dla więźniów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 152.d. ustawy o występkach (Dziennik 
Urzędowy nr 107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, 70/2017), który 
wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o występkach (Dziennik 
Urzędowy nr 107/2007 [3125] z 19.10.2007; 39/2013 [728] z 3.4.2013; 
157/2013 [3294] z 24.12.2013; 110/2015 [2131] z 13.10.2015; 70/2017 
[1663] z 19.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 20. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 i 5 ustawy o obowiązkowym ubezpie
czeniu zdrowotnym (Dziennik Urzędowy nr 80/2013, 137/2013), która 
weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o obowiązkowym ubezpie
czeniu zdrowotnym (Dziennik Urzędowy nr 80/2013 [1666] z 28.6.2013; 
137/2013 [2944] z 15.11.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 21. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 ustawy o obowiązkowym ubezpiecze
niu zdrowotnym i opiece zdrowotnej dla cudzoziemców w Republice Chor
wacji (Dziennik Urzędowy nr 80/2013, 15/2018), która weszła w życie 
z dniem 1 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o obowiązkowym ubezpie
czeniu zdrowotnym i opiece zdrowotnej dla cudzoziemców w Republice 
Chorwacji (Dziennik Urzędowy nr 80/2013, [1667] z 28.6.2013; 15/2018 
[318] z 14.02.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 22. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy weterynarii

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 i 126 ustawy o zawodzie weterynarza 
(Dziennik Urzędowy nr 82/2013, 148/2013), która weszła w życie z dniem 
30 czerwca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodzie weterynarza 
(Dziennik Urzędowy nr 82/2013 [1734] z 30.6.2013; 148/2013 [3151] 
z 11.12.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 23. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej osób posiadających 
zagraniczne kwalifikacje zawodowe

Akt prawny/przepis prawny: Art. 7 ustawy o zawodach regulowanych 
i uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy 
nr 82/2015), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o zawodach regulowanych 
i uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (Dziennik Urzędowy 
nr 82/2015 [1569] z 24.7.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 24. Ubezpieczenie majątkowe struktury i dokumentacji muzealnej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 12 ustawy o muzeach (Dziennik Urzę
dowy nr 61/2018), która weszła w życie z dniem 19 lipca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o muzeach (Dziennik Urzę
dowy nr 61/2018 [1267] z 11.7.2018)

Akt prawny/przepis prawny: Art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 3 rozporządze
nia w sprawie warunków i sposobu dostępu do struktury i dokumentacji 
muzealnej (Dziennik Urzędowy nr 115/2001), które weszło w życie z dniem 
29 grudnia 2001 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie warun
ków i sposobu dostępu do struktury i dokumentacji muzealnej (Dziennik 
Urzędowy nr 115/2001 [1913] z 21.12.2001)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 25. Ubezpieczenie dóbr kultury

Akt prawny/przepis prawny: Art. 33 ust. 4 i art. 68 ust. 2 ustawy 
o ochronie i zachowaniu dóbr kultury (69/1999, 151/2003, 157/2003, 
100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 
152/2014, 98/2015, 44/2017), która weszła w życie z dniem 13 lipca 
1999 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ochronie i zachowaniu 
dóbr kultury (69/1999 [1284] z 5.7.1999; 151/2003 [2180] z 24.9.2003; 
157/2003 [2256] z 6.10.2003; 100/2004 [1898] z 20.7.2004; 87/2009 
[2130] z 21.7.2009; 88/2010 [2464] z 14.7.2010; 61/2011 [1366] 
z 3.6.2011; 25/2012 [636] z 28.2.2012; 136/2012 [2883] z 7.12.2012; 
157/2013 [3296] z 24.12.2013; 152/2014 [2865] z 22.12.2014; 98/2015 
[1897] z 14.9.2015; 44/2017 [1000] z 5.5.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 26. Ubezpieczenie archiwów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 ust. 1 i art. 27 ust. 2 rozporządze
nia w sprawie wykorzystania archiwów (Dziennik Urzędowy nr 67/99), 
które weszło w życie z dniem 8 lipca 1999 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w wykorzystania 
archiwów (Dziennik Urzędowy nr 67/99 [1260] z 30.6.1999)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 27. Ubezpieczenie od chorób zawodowych i wypadków przy pracy dla 
wolontariuszy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 32 ustawy o wolontariuszach (Dziennik 
Urzędowy nr 58/2007 i 22/2013), która weszła w życie z dniem 
14 czerwca 2007 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o wolontariuszach (Dzien
nik Urzędowy nr 58/2007 [1863] z 6.6.2007; 22/2013 [361] z 22.2.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 28. Odpowiedzialność zawodowa niań

Akt prawny/przepis prawny: Art. 13 ustawy o nianiach (Dziennik Urzę
dowy nr 37/2013), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o nianiach (Dziennik Urzę
dowy nr 37/2013 [668] z 28.3.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 29. Ubezpieczenie zdrowotne i majątkowe dla inwestorów i stron 
trzecich

Akt prawny/przepis prawny: Art. 121 ustawy o poszukiwaniu i wydoby
ciu węglowodorów (Dziennik Urzędowy nr 52/2018)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o poszukiwaniu i wydoby
ciu węglowodorów (Dziennik Urzędowy nr 52/2018 [1024] z 6.6.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 30. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla produktów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o wymaganiach 
technicznych dotyczących produktów i ocenie zgodności (Dziennik Urzę
dowy nr 80/2013, 14/2014), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o wymaganiach technicz
nych dotyczących produktów i ocenie zgodności (Dziennik Urzędowy 
nr 80/2013 [1657] z 28.6.2013; 14/2014 [290] z 5.2.2014)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 31. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej emitentów kwalifikowa
nych certyfikatów i znaczników czasu

Akt prawny/przepis prawny: Art. 19 rozporządzenia w sprawie podpisu 
elektronicznego, wykorzystania funduszy na podpis elektroniczny, ogólnych 
i szczegółowych warunków dla usługodawców wydających znaczniki czasu 
i certyfikację (Dziennik Urzędowy nr 107/2010 i 89/2013), które weszło 
w życie z dniem 21 września 2010 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie podpisu 
elektronicznego, wykorzystania funduszy na podpis elektroniczny, ogólnych 
i szczegółowych warunków dla usługodawców wydających znaczniki czasu 
i certyfikację (Dziennik Urzędowy nr 107/2010 [2864] z 13.9.2010; 
89/2013 [1956] z 10.7.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 32. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Agencji dla Jednostki do 
badań bezpieczeństwa maszyn

Akt prawny/przepis prawny: Załącznik XI pkt 6 rozporządzenia w spra
wie bezpieczeństwa maszyn (Dziennik Urzędowy nr 28/2011), które weszło 
w życie z dniem 16 marca 2011 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie bezpie
czeństwa maszyn (Dziennik Urzędowy nr 28/2011 [576] z 8.3.2011)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 33. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Agencji dla jednostki ds. 
badań bezpieczeństwa dźwigów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 23 rozporządzenia w sprawie bezpie
czeństwa dźwigów (Dziennik Urzędowy nr 20/2016), które weszło w życie 
z dniem 20 kwietnia 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie bezpie
czeństwa dźwigów (Dziennik Urzędowy nr 20/2016 [583] z 4.3.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 34. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań urzą
dzeń ciśnieniowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 23 i 24 rozporządzenia w sprawie 
urządzeń ciśnieniowych (Dziennik Urzędowy nr 79/2016), które weszło 
w życie z dniem 2 września 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie urzą
dzeń ciśnieniowych (Dziennik Urzędowy nr 79/2016 [1804] z 2.9.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 35. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań pro
stych zbiorników ciśnieniowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 20 rozporządzenia w sprawie prostych 
zbiorników ciśnieniowych (Dziennik Urzędowy nr 27/2016), które weszło 
w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie prostych 
zbiorników ciśnieniowych (Dziennik Urzędowy nr 27/2016 [791] 
z 25.3.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 36. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań urzą
dzeń gazowych

Akt prawny/przepis prawny: Załącznik V pkt 5 rozporządzenia w spra
wie urządzeń gazowych (Dziennik Urzędowy nr 91/2013), które weszło 
w życie z dniem 17 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie urzą
dzeń gazowych (Dziennik Urzędowy nr 91/2013 [2050] z 17.7.2013)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 37. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań wymo
gów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płyn
nym lub gazowym

Akt prawny/przepis prawny: Załącznik V pkt 6 rozporządzenia w spra
wie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych pali
wem płynnym lub gazowym (Dziennik Urzędowy nr 135/2005, 140/2012), 
które weszło w życie z dniem 31 marca 2006 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie wymo
gów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płyn
nym lub gazowym (Dziennik Urzędowy nr 135/2005 [2525] z 14.11.2005; 
140/2012 [2962] z 17.12.2012)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 38. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków gości 
w obiekcie zakwaterowania

Akt prawny/przepis prawny: Art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o branży hote
larsko-gastronomicznej (Dziennik Urzędowy nr 85/2015, 121/2016), która 
weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o branży hotelarsko-gastro
nomicznej (Dziennik Urzędowy nr 85/2015 [1648] z 1.8.2015; 121/2016 
[2626] z 23.12.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 39. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i od wypadków w związku 
z pasażerami, bagażami, ładunkiem, pocztą i stroną trzecią

Akt prawny/przepis prawny: Art. 52 ust. 3 pkt 7 ustawy o transporcie 
kolejowym (Dziennik Urzędowy nr 94/2013, 148/2013, 73/2017), która 
weszła w życie z dniem 22 lipca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o transporcie kolejowym 
(Dziennik Urzędowy nr 94/2013 [2127] z 22.7.2013; 148/2013 [3155] 
z 11.12.2013; 73/2017 [1771] z 26.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 40. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki ds. badań bez
pieczeństwa i interoperacyjności systemu kolei

Akt prawny/przepis prawny: Art. 38 ust. 1 lit. g)

art. 39 ust. 1 lit. g)

Ustawa o bezpieczeństwie i interoperacyjności systemu kolei (Dziennik Urzę
dowy nr 82/2013, 18/2015, 110/2015, 70/2017), która weszła w życie 
z dniem 30 czerwca 2013 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o bezpieczeństwie i intero
peracyjności systemu kolei (Dziennik Urzędowy nr 82/2013 [1733] 
z 30.6.2013; 18/2015 [355] z 18.02.2015; 110/2015 [2126] 
z 13.10.2015; 70/2017 [1668] z 19.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 41. Odpowiedzialność właściciela łodzi za szkody niematerialne, odpo
wiedzialność za transport pasażerów łodzią

Akt prawny/przepis prawny: Art. 27 ust. 1 pkt 5 i 9 rozporządzenia 
w sprawie łodzi (Dziennik Urzędowy nr 72/2015, 81/2015, 91/2016), które 
weszło w życie z dniem 8 lipca 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie łodzi 
(Dziennik Urzędowy nr 72/2015 [1387] z 30.6.2015; 81/2015 [1556] 
z 22.7.2015; 91/2016 [1936] z 12.10.2016)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 42. Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i obowiązkowe ubezpiecze
nie zdrowotne za odpowiedzialność członków załogi za szkody spowodo
wane zanieczyszczeniem olejami w transporcie morskim pasażerów; ubez
pieczenie służące pokryciu kosztów zlokalizowania, oznaczenia i usunięcia 
wraków; zobowiązanie ubezpieczeniowe za roszczenia morskie

Akt prawny/przepis prawny: Art. 129 ust. 1

art. 62 ust. 1–7

art. 747a

Kodeks morski (Dziennik Urzędowy nr 181/2004, 76/2007, 146/2008, 
61/2011, 56/2013 i 26/2015), który wszedł w życie z dniem 5 stycznia 
2005 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks morski (Dziennik Urzędowy 
nr 181/2004 [3142] z 21.12.2004; 76/2007 [2408] z 23.7.2007; 
146/2008 [4018] z 17.12.2008; 61/2011 [1352] z 3.6.2011; 56/2013 
[1141] z 10.5.2013; 26/2015 [540] z 9.3.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 43. Odpowiedzialność zawodowa marynarzy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 3 ust. 1

art. 4 ust. 1 pkt 5

Rozporządzenie w sprawie pośrednictwa przy zatrudnianiu marynarzy 
(Dziennik Urzędowy nr 55/2018), które weszło w życie z dniem 23 czerwca 
2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie pośred
nictwa przy zatrudnianiu marynarzy (Dziennik Urzędowy nr 55/2018 
[1097] z dnia 15 czerwca 2018 r.)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 44. Ubezpieczenie z tytułu istotnego zobowiązania właściciela łodzi

Akt prawny/przepis prawny: Art. 8

rozporządzenia w sprawie jachtów i łodzi (Dziennik Urzędowy nr 27/2005, 
57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 
18/2016, 72/2017), które weszło w życie z dniem 5 marca 2005 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie jachtów 
i łodzi (Dziennik Urzędowy nr 27/2005 [472] z 25.02.2005; 57/2006 
[1361] z 24.5.2006; 80/2007 [2510] z 1.8.2007; 3/2008 [68] z 7.1.2008; 
18/2009 [389] z 11.02.2009; 56/2010 [1356] z 7.5.2010; 97/2012 [2172] 
z 24.8.2012; 137/2013 [2948] z 15.11.2013; 18/2016 [490] 
z 26.02.2016; 72/2017 [1755] z 21.7.2017)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 45. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących działa
nia w zakresie inżynierii przy planowaniu przestrzennym i budowaniu

Akt prawny/przepis prawny: Art. 61, 62, 66, 69 ustawy o planowaniu 
przestrzennym i budowaniu (Dziennik Urzędowy nr 78/2015), która weszła 
w życie z dniem 25 lipca 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o planowaniu przestrzen
nym i budowaniu (Dziennik Urzędowy nr 78/2015 [1489] z 17.7.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 46. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia dzia
łalności zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w spra
wie oceny zgodności, dokumentów potwierdzających zgodność i oznaczania 
wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy nr 103/2008, 147/2009, 
87/2010, 129/2011), które weszło w życie z dniem 18 września 2008 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie w sprawie oceny 
zgodności, dokumentów zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych 
(Dziennik Urzędowy nr 103/2008 [3136] z 10.9.2008; 147/2009 [3587] 
z 10.12.2009; 87/2010 [2458] z 13.7.2010; 129/2011 [2596] 
z 14.11.2011)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 47.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 6 ust. 4 pkt 4 zarządzenia w sprawie 
warunków i kryteriów dla osób zajmujących się audytem energetycznym, 
wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej budynków i spra
wozdaniami z regularnych audytów energetycznych systemów ogrzewania 
i klimatyzacji w budynkach (Dziennik Urzędowy nr 73/2015), które weszło 
w życie z dniem 9 lipca 2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Zarządzenie w sprawie warunków 
i kryteriów dla osób zajmujących się audytem energetycznym, wystawianiem 
świadectw charakterystyki energetycznej budynków i sprawozdaniami 
z regularnych audytów energetycznych systemów ogrzewania i klimatyzacji 
w budynkach (Dziennik Urzędowy nr 73/2015 [1391] z 1.7.2015)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 48. Ubezpieczenie od wypadku pasażerów transportu publicznego, ubez
pieczenie właściciela lub użytkownika pojazdu od odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone osobom trzecim, ubezpieczenie przewoźnika lotniczego 
lub operatora statku powietrznego od odpowiedzialności za szkody wyrzą
dzone osobom trzecim i pasażerom, ubezpieczenie właściciela lub użytkow
nika łodzi motorowej lub jachtu od odpowiedzialności za szkody wyrzą
dzone osobom trzecim

Akt prawny/przepis prawny: Art. 2 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obo
wiązkowych w sektorze transportowym (Dziennik Urzędowy nr 151/2005, 
36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014), która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2006 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o ubezpieczeniach obowiąz
kowych w sektorze transportowym (Dziennik Urzędowy nr 151/2005 
[2921] z 23.12.2005; 36/2009 [797] z 23.3.2009; 75/2009 [1793] 
z 30.6.2009; 76/2013 [1526] z 21.6.2013; 152/2014 [2870] 
z 22.12.2014)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

 49. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia dzia
łalności zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 10 ust. 3

Art. 132 ust. 2 pkt 5

Ustawa o rynku kapitałowym (Dziennik Urzędowy nr 65/2018), która 
weszła w życie z dniem 27 lipca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o rynku kapitałowym 
(Dziennik Urzędowy nr 65/2018 [1329] z 19.7.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.
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 50. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia dzia
łalności zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 ustawy o alternatywnych funduszach 
inwestycyjnych (Dziennik Urzędowy nr 21/2018), która weszła w życie 
z dniem 10 marca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o alternatywnych fundu
szach inwestycyjnych (Dziennik Urzędowy nr 21/2018 [419] z 2.3.2018)

Zgodnie ze wspólnymi przepisami ustawy o zobowiązaniach cywilnopraw
nych (Dziennik Urzędowy nr 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 
29/2018) dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych i osobowych (art. 926 
ust. 1) polisa ubezpieczeniowa obejmuje następujące informacje:

— strony umowy;

— ubezpieczona osoba lub rzecz lub inny przedmiot objęty ubezpieczeniem;

— ryzyko objęte ubezpieczeniem;

— okres obowiązywania umowy i okres obowiązywania ochrony ubezpie
czeniowej;

— suma ubezpieczenia lub wskazanie, że suma ubezpieczenia jest 
nieograniczona;

— składka lub wkład (stawka);

— data wystawienia polisy; oraz

— podpis stron umowy.

WŁOCHY 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przy wyko
rzystaniu pojazdów silnikowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 127 (certyfikat ubezpieczenia i ozna
czenia) dekretu legislacyjnego nr 209 z dnia 7 września 2005 r. (Kodeks 
ubezpieczeń prywatnych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dodatek zwyczajny nr 163 do 
Dziennika Urzędowego nr 239 z dnia 13 października 2005 r.

Gdy zakład ubezpieczeń wydaje certyfikat ubezpieczenia, nanosi on oznacze
nie zawierające numer identyfikacyjny pojazdu oraz wskazujące rok, miesiąc 
i dzień zakończenia okresu ubezpieczeniowego, w którym certyfikat jest 
ważny. Oznaczenie umieszcza się na pojeździe, którego dotyczy ubezpiecze
nie, w terminie pięciu dni od zapłaty składki lub raty.
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 2. Ubezpieczenie obowiązkowe dla cywilnego wykorzystania jednostek 
pływających

Akt prawny/przepis prawny: Art. 9 (certyfikat potwierdzający objęcie 
ochroną ubezpieczeniową) dekretu Ministra Rozwoju Gospodarczego nr 86 
z dnia 1 kwietnia 2008 r. określającego przepisy dotyczące obowiązku ubez
pieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku wykorzystania pojazdów 
silnikowych i jednostek pływających, o których mowa w tytule X rozdział I 
i tytule XII rozdział II dekretu legislacyjnego nr 209 z dnia 7 września 
2005 r. (Kodeks ubezpieczeń prywatnych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dodatek zwyczajny nr 163 do 
Dziennika Urzędowego nr 239 z dnia 13 października 2005 r.

Certyfikat ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wydany w języku wło
skim na papierze firmowym zakładu obejmuje:

a) dane identyfikacyjne umowy oraz datę zatwierdzenia przez Instytut Nad
zoru Ubezpieczeniowego (ISVAP);

b) pełną nazwę i adres osoby ubezpieczonej;

c) numer polisy;

d) dane identyfikacyjne jednostki pływającej, szczególnie dotyczące jej mocy 
silnika, daty rejestracji lub marki i numeru silnika;

e) maksymalną gwarancję objętą umową;

f) nazwę i adres przedsiębiorstwa, z którym zawarto umowę, oraz jego 
obowiązki:

1) wypłacenia rekompensaty za szkody wyrządzone osobom trzecim na 
wodach terytorialnych Republiki Włoskiej przy użyciu jednostki pływa
jącej zidentyfikowanej w certyfikacie ubezpieczenia w taki sposób 
i w takiej nieprzekraczającej limitów prawnych kwocie, które są 
zgodne z prawem, a jeżeli kwota jest wyższa –zgodnie z limitami 
określonymi w umowie ubezpieczeniowej;

2) dochodzenia odszkodowania w związku ze szkodami, o których mowa 
powyżej;

g) okres ważności certyfikatu;

h) nazwę zakładu ubezpieczeń upoważnionego w państwie rejestracji jed
nostki pływającej oraz podpis jej przedstawiciela.
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 3. Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie odpowiedzial
ności cywilnej dla przewoźników lotniczych

Akt prawny/przepis prawny: art. 1010 (adnotacja potwierdzająca objęcie 
ochroną ubezpieczeniową) Kodeksu żeglugi powietrznej (zatwierdzonego 
dekretem królewskim nr 327 z dnia 30 marca 1942 r.), do którego najnow
sze zmiany wprowadzono dekretem legislacyjnym nr 21 z dnia 1 marca 
2018 r.

Dziennik Urzędowy nr 93 z dnia 18 kwietnia 1942 r./Dziennik Urzędowy 
nr 68 z dnia 22 marca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dodatek zwyczajny nr 197 do 
Dziennika Urzędowego nr 193 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

W przypadku ubezpieczenia osób trzecich od uszkodzeń zewnętrznych, 
ubezpieczyciel – oprócz polisy – musi wydać przewoźnikowi adnotację 
zawierającą szczegółowe dane ubezpieczenia do celów określonych 
w art. 798.

 4. Obowiązkowe ubezpieczenie od olejów bunkrowych – niebieska karta 
zgodnie z Międzynarodową konwencją o odpowiedzialności cywilnej za 
szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r. 
(1992)

Akt prawny/przepis prawny: Art. 5 (charakterystyka i treść gwarancji 
ubezpieczenia od olejów bunkrowych – niebieska karta) dekretu Minister
stwa Rozwoju Gospodarczego z dnia 20 grudnia 2012 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy nr 40 z dnia 
16 lutego 2013 r.

1) Wnioskodawca przesyła gwarancję ubezpieczenia od olejów bunkrowych – 
niebieska karta zgodnie z modelem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. d), 
do organu licencjonowania ubezpieczeń publicznych (Consap) w formie 
elektronicznej, jako załącznik do wniosku, o którym mowa w art. 4 powy
żej. Gwarancje ubezpieczeniowe muszę zawierać następujące informacje:

a) nazwa jednostki pływającej, jej numer rejestracji, litery lub numer reje
stracji oraz port macierzysty;

b) imię i nazwisko kompetentnej osoby, o której mowa w art. 3, oraz jej 
miejsce prowadzenia działalności;

c) numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d) rodzaj i okres gwarancji;

e) nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub 
innej osoby fizycznej lub prawnej, prywatnej lub publicznej wydającej 
gwarancję, a – w stosownych przypadkach – miejsce podpisania 
umowy ubezpieczeniowej lub ustanowienia gwarancji;

f) okres ważności ubezpieczenia od olejów bunkrowych – niebieskiej 
karty, który nie może przekraczać okresu objęcia ochroną ubezpiecze
niową lub gwarancji finansowej;
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Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

g) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania osoby, o której mowa 
w lit. e).

2) Ubezpieczenie od olejów bunkrowych – niebieska karta należy wypełnić 
w języku włoskim lub angielskim.

CYPR 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i ogólne ubez
pieczenie odpowiedzialności cywilnej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 5 ust. 1 ustawy 192(I)2004 o wydawa
niu kart do tachografów

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 192(I)2004, Dz.U. 
z 30.4.2004, załącznik I(I), nr 3852

Do celów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy:

— numer certyfikatu;

— imię, nazwisko i adres pracodawcy (ubezpieczonego) i numer rejestra
cyjny ubezpieczonego (pracodawcy);

— numer polisy;

— data rozpoczęcia i wygaśnięcia;

— rodzaj działalności;

— szacowana liczba zatrudnionych osób.

 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 
zanieczyszczeniem olejami wyrządzone poza statkiem poprzez skażenie 
powstałe w wyniku wycieku lub wypuszczenia oleju ze statku

Akt prawny/przepis prawny: Międzynarodowa konwencja o odpowie
dzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami 
z 1969 r. i inne powiązane protokoły z 1976 r. i 1992 r. oraz inne powią
zane ustawy z lat 1989–2005 (Międzynarodowa konwencja o odpowiedzial
ności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, ustawa 
63/1989 zmieniona ustawami 185/1991 i 47[III]/2005)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 63(I)/1989, Dz.U. 
z 19.5.1989, załącznik I(I), nr 2411, s. 2267.

Ustawa 185(Ι)/1991, Dz.U. z 1.11.1991, załącznik I (I), nr 2643, s. 1839.

Ustawa 47(ΙΙΙ)/2005, Dz.U. z 23.12.2005, załącznik I (III), nr 4060, s. 2430.

Niebieska karta wydana przez zakład ubezpieczeń (klub P&I) –

— stanowiąca dowód obowiązującej polisy ubezpieczeniowej zgodnie 
z wymogami Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej 
za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (art. VII)

— zawierająca dane statku i właściciela statku

— z informacją o okresie objętym ubezpieczeniem.
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 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenie 
powstałe na skutek wycieku lub wypuszczenia oleju przewożonego jako 
ładunek przez statki pływające po morzu

Akt prawny/przepis prawny: Międzynarodowa konwencja o odpowie
dzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami 
bunkrowymi z 2001 r. i kwestiach z nią związanych (ustawa o konwencji 
o olejach bunkrowych, 19(III)/2004)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 19(III)/2004, Dz.U. 
z 30.4.2004, załącznik I (III), nr 3850, s. 2574.

Niebieska karta wydana przez zakład ubezpieczeń (klub P&I):

— stanowiąca dowód obowiązującej polisy ubezpieczeniowej zgodnie 
z wymogami Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej 
za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (art. 7);

— zawierająca dane statku i właściciela statku;

— z informacją o okresie objętym ubezpieczeniem.

 4. Zobowiązanie ubezpieczeniowe z tytułu użytkowania jednostek pły
wających (w tym odpowiedzialność przewoźnika) (w celu zachowania zgod
ności z wymogami Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasa
żerów i ich bagażu, 1974 – art. 4a)

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o żegludze handlowej (w sprawie 
odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wod
nych z tytułu wypadków) 5(I)/2014 oraz rozporządzenie Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 392/2009

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 5(I)2014, Dz.U. 
z 31.1.2014, załącznik I(I), nr 4425, s. 16.

Rozporządzenie (WE) nr 392/2009, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
L 131 z 28.5.2018, s 24

Niebieskie karty wydawane przez zakład ubezpieczeń dla ryzyk na wypadek 
wojny oraz ryzyk niezwiązanych z wojną:

— stanowiące dowód obowiązującej polisy ubezpieczeniowej zgodnie 
z wymogami Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasaże
rów i ich bagażu, 1974 (art. 4a);

— zawierające dane statku i właściciela statku;

— z informacją o okresie objętym ubezpieczeniem.
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 5. Zobowiązanie ubezpieczeniowe z tytułu usuwania wraków

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o Międzynarodowej konwencji 
o usuwaniu wraków (ratyfikacja) i kwestiach z nią związanych (ustawa 
12(III)/2015)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 12(III)2015, Dz.U. 
z 29.5.2015, załącznik I(III), nr 4207, s. 3780.

Niebieskie karty wydawane przez zakład ubezpieczeń dla ryzyk na wypadek 
wojny oraz ryzyk niezwiązanych z wojną:

— stanowiące dowód obowiązującej polisy ubezpieczeniowej zgodnie 
z wymogami Międzynarodowej konwencji o usuwaniu wraków (art. 12);

— zawierające dane statku i właściciela statku;

— z informacją o okresie objętym ubezpieczeniem.

 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
silnikowych

Akt prawny/przepis prawny: Regulacje 3 ust. 1 oraz 5, formularz 
A rozporządzenia w sprawie pojazdów silnikowych i przepisów ruchu dro
gowego z 2000 r. (rozporządzenie nr 187/2000)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie nr 187/2000, 
Dz.U. z 7.7.2000, załącznik III(I), nr 3417, s. 737.

— Imię, nazwisko i adres właściciela ubezpieczonego pojazdu oraz innych 
kierowców;

— data wydania i data upływu ważności certyfikatu;

— numer certyfikatu i numer polisy;

— numer rejestracyjny pojazdu;

— imię, nazwisko i adres ubezpieczyciela;

— rodzaj i marka pojazdu.

 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub odpowiedzialność 
cywilna pracodawcy z tytułu zatrudnienia osób objętych opieką pomocy 
społecznej

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa 46(I)1996

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 146(I)1996, Dz.U. 
z 11.4.1996, załącznik I(I), nr 3051, s. 175.

— Numer certyfikatu;

— imię, nazwisko i adres pracodawcy (ubezpieczonego) i numer rejestra
cyjny ubezpieczonego (pracodawcy);

— numer polisy;

— data rozpoczęcia i wygaśnięcia;

— rodzaj działalności;

— szacowana liczba zatrudnionych osób.
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 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

Akt prawny/przepis prawny: Ustawy o ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej pracodawcy z lat 1989–2014

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa 174/1989, Dz.U. 
z 10.11.1989, załącznik I(I), nr 2456, s. 3639

Ustawa 63(I)/1997, Dz.U. z 18.7.1994, załącznik I(I), nr 3168, s. 1251

Ustawa 15(I)/2001, Dz.U. z 16.2.2001, załącznik I(I), nr 3475

Ustawa 140(I)/2003, Dz.U. z 03.10.2003, załącznik I(I), nr 3758

Ustawa 86(I)/2010, Dz.U. z 23.07.2010, załącznik I(I), nr 4253

Ustawa 79(I)/2011, Dz.U. z 29.04.2011, załącznik I(I), nr 4282

Ustawa 198(I)/2014, Dz.U. z 23.12.2014, załącznik I(I), nr 4482

— Numer certyfikatu;

— imię, nazwisko i adres pracodawcy (ubezpieczonego) i numer rejestra
cyjny ubezpieczonego (pracodawcy);

— numer polisy;

— data rozpoczęcia i wygaśnięcia;

— rodzaj działalności;

— szacowana liczba zatrudnionych osób.

 9. Ubezpieczenie wykonawców od wszelkiego rodzaju ryzyka, odpowie
dzialność cywilna pracodawcy i odpowiedzialność cywilna za projekty 
budowlane

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o zamówieniach publicznych 
nr 73(I)/2016

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa nr 73(I)2016, Dz.U. 
z 24.4.2016, załącznik I(I), nr 4565, s. 835.

— Numer certyfikatu;

— imię, nazwisko i adres pracodawcy (ubezpieczonego) i numer rejestra
cyjny ubezpieczonego (pracodawcy);

— numer polisy;

— data rozpoczęcia i wygaśnięcia;

— rodzaj działalności;

— szacowana liczba zatrudnionych osób.
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ŁOTWA 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właści
cieli pojazdów silnikowych

Akt prawny/przepis prawny: Prawo dotyczące obowiązkowego ubezpie
czenia odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów silnikowych 
[przyjęte w dniu 7 kwietnia 2004 r./wejście w życie w dniu 1 maja 2004 r.]

— nr umowy;

— rodzaj umowy: „standardowa umowa”;

— miejsce wydania;

— właściciel pojazdu;

— adres właściciela pojazdu;

— posiadacz pojazdu;

— adres posiadacza pojazdu;

— nr rejestracji pojazdu;

— nr podwozia (VIN) lub nr nadwozia;

— nr certyfikatu rejestracji pojazdu;

— dokument potwierdzający zawarcie umowy;

— marka, model;

— data i czas wystawienia umowy, data i czas wejścia umowy w życie, dzień 
wygaśnięcia umowy;

— klasa bonus-malus;

— składka ubezpieczeniowa;

— ubezpieczający;

— przedstawiciel ubezpieczyciela.
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 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od roszczeń morskich dla 
właścicieli statków

Akt prawny/przepis prawny: Art. 85 Kodeksu morskiego [przyjęty 
w dniu 29 maja 2003 r./wejście w życie: 1 sierpnia 2003 r.]

— nazwa statku;

— wyróżniające liczby lub litery;

— numer identyfikacyjny statku wg IMO;

— port macierzysty;

— nazwa oraz pełny adres głównego miejsca prowadzenia działalności prze
woźnika, który faktycznie prowadzi przewóz;

— rodzaj zabezpieczenia;

— okres zabezpieczenia.

LITWA 1. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności 
cywilnej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 ustawy nr IX-2041 o obowiązkowym 
ubezpieczeniu komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej, która 
weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.

 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prawników 
z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o adwokaturze, art. 20, nr IX-2066, 
weszła w życie dnia 6 kwietnia 2004 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników 
z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o komornikach, art. 17, nr IX-876, 
weszła w życie dnia 1 stycznia 2003 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— Nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm audytor
skich z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o audycie finansowym, art. 21, nr 
XIII-96, weszła w życie dnia 1 października 1999 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.

C 355/84
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
18.10.2019



Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 5. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośredników 
ubezpieczeniowych z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o ubezpieczeniach, art. 183, nr 
IX-1737, weszła w życie 1 maja 2004 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 6. Obowiązkowe ubezpieczenie gwarancji organizatorów podróży

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o turystyce, art. 8, nr IX-1211, 
weszła w życie dnia 1 kwietnia 2003 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 7. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy 
z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o notariuszach, art. 6 ust. 2, 
nr IX-1311, weszła w życie dnia 12 lutego 2003 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 8. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej głównych 
badaczy i wykonawców badań biomedycznych

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o etyce badań biomedycznych, 
art. 12, nr VIII-1679, weszła w życie dnia 1 stycznia 2001 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 9. Obowiązkowe ubezpieczenie wykonawcy od wszelkiego rodzaju 
ryzyka (do dnia 1 stycznia 2017 r. – obowiązkowe ubezpieczenie odpowie
dzialności cywilnej wykonawców)

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie, art. 35, 
nr VIII-1948, weszła w życie dnia 1 sierpnia 2001 r., nowelizacja ustawy 
o budownictwie, art. 42, nr XII-2573, weszła w życie dnia 1 stycznia 
2017 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 10. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla kierow
ników budowy

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie, art. 35, 
nr VIII-1948, weszła w życie dnia 1 sierpnia 2001 r., nowelizacja ustawy 
o budownictwie, art. 42, nr XII-2573, weszła w życie dnia 1 stycznia 
2017 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 11. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla nadzor
ców budowlanych

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie, art. 37, 
nr XI-2064, weszła w życie dnia 1 września 2012 r., nowelizacja ustawy 
o budownictwie, art. 42, nr XII-2573, weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 12. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla wyko
nawców wykonujących badania planu budowlanego

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie, art. 42, 
nr XII-2573, weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 13. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zakła
dów opieki zdrowotnej od szkód wyrządzonych pacjentom

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o prawach pacjentów i odszkodowa
niu za uszczerbek na zdrowiu, art. 25, nr XI-499, weszła w życie dnia 
1 marca 2010 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 14. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla urzędni
ków konsularnych dokonujących czynności notarialnych

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o statucie konsularnym, art. 12, 
nr X-619, weszła w życie 1 października 2006 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 15. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla admini
stratorów z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o upadłości przedsiębiorstw, art. 11, 
nr X-1557, weszła w życie dnia 1 stycznia 2009 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 16. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zarząd
ców z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o upadłości konsumenckiej, art. 13, 
nr XI-2000, weszła w życie dnia 1 marca 2012 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 17. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zarząd
ców ds. restrukturyzacji z tytułu wykonywania zawodu

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o restrukturyzacji przedsiębiorstw, 
art. 15, nr XI-978, weszła w życie dnia 1 października 2010 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 18. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przed
siębiorstw kolejowych

Akt prawny/przepis prawny: Kodeks transportu kolejowego, art. 10 
ust. 1, nr XII-235; wszedł w życie dnia 1 lipca 2013 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 19. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla rzeczo
znawców majątkowych

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o podstawach wyceny nieruchomo
ści i działalności gospodarczej, art. 17, nr XI-1497; weszła w życie dnia 
1 maja 2012 r.

— numer certyfikatu ubezpieczenia;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczyciela oraz adres;

— imię i nazwisko (nazwa) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
beneficjenta;

— grupa ubezpieczenia;

— nazwa warunków polisy ubezpieczeniowej;

— przedmiot ubezpieczenia;

— suma ubezpieczenia;

— składka ubezpieczeniowa i warunki jej opłacenia;

— rodzaj ubezpieczenia;

— okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

— oświadczenie potwierdzające, że ubezpieczający zna warunki polisy ubez
pieczeniowej i otrzymał jej kopię;

— podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczyciela do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej oraz pieczęć ubezpieczyciela lub jej faksymilowe kopie;

— data wydania certyfikatu ubezpieczenia;

— oświadczenie, że dany certyfikat jest certyfikatem poświadczającym 
względne ubezpieczenie obowiązkowe;

— odniesienie do odpowiednich warunków ubezpieczenia obowiązkowego 
zatwierdzonych przez właściwy organ.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

LUKSEMBURG 1. Przewóz lotniczy – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 2 ust. 3 rozporządzenia Wielkiego Księ
cia z dnia 8 sierpnia 1985 r. w sprawie zezwoleń na działalność przewozów 
lotniczych

Wejście w życie: 15.09.1985

Odesłanie do dziennika urzędowego: Memoriał A – nr 56 z dnia 
11 września 1985 r., s. 1050

Szczegóły podano w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie 
ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów stat
ków powietrznych

 2. Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni oraz przedsiębiorstwa bro
kerskie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 290 ust. 4 prawa z dnia 7 grudnia 
2015 r. dotyczącego sektora ubezpieczeń, ze zmianami (Dok. parl. 6456), 
w związku z art. 2 rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 8 października 
2014 r. w sprawie zezwoleń na działalność pośredników i agentów ubezpie
czeniowych i reasekuracyjnych w sektorze ubezpieczeń oraz warunków ich 
działalności.

Wejście prawa w życie: 13.12.2015

Wejście rozporządzenia Wielkiego Księcia w życie: 18.10.2014

Odesłanie do dziennika urzędowego: Prawo z dnia 7 grudnia 2015 r. 
dotyczące sektora ubezpieczeń: Memoriał A – nr 229 z dnia 9 grudnia 
2015 r., s. 4872;

rozporządzenie Wielkiego Księcia z dnia 8 października 2014 r. w sprawie 
zezwoleń na działalność pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
w sektorze ubezpieczeń oraz warunków ich działalności: Memoriał A – 
nr 192 z dnia 14 października 2014 r., s. 3768

— kwota objęta pojedynczym roszczeniem oraz roczna kwota całkowita;

— adnotacja, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje działalność związaną 
z pośrednictwem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym;

— adnotacja, że cały obszar Unii Europejskiej jest objęty ochroną;

— adnotacja, że nie można odwołać się do udziału własnego w sprawie 
przeciwko stronie poszkodowanej.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 3. Osoby prowadzące działalność w sektorze ubezpieczeń – ubezpiecze
nie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
zawodowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 262 ust. 4 prawa z dnia 7 grudnia 
2015 r. dotyczącego sektora ubezpieczeń, ze zmianami (Dok. parl. 6456), 
w związku z art. 13 rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 8 października 
2014 r. w sprawie zezwoleń na działalność pośredników agentów ubezpie
czeniowych i reasekuracyjnych w sektorze ubezpieczeń oraz warunków ich 
działalności.

Wejście prawa w życie: 13.12.2015

Wejście rozporządzenia Wielkiego Księcia w życie: 18.10.2014

Odesłanie do dziennika urzędowego: Prawo z dnia 7 grudnia 2015 r. 
dotyczące sektora ubezpieczeń: Memoriał A – nr 229 z dnia 9 grudnia 
2015 r., s. 4872; rozporządzenie Wielkiego Księcia z dnia 8 października 
2014 r. w sprawie zezwoleń na działalność pośredników ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych w sektorze ubezpieczeń oraz warunków ich działalności: 
Memoriał A – nr 192 z dnia 14 października 2014 r., s. 3768

— kwota objęta pojedynczym roszczeniem oraz roczna kwota całkowita;

— adnotacja, że nie można odwołać się do udziału własnego w sprawie 
przeciwko stronie poszkodowanej.

18.10.2019
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
C 355/101



Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 4. Jachty – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 10 rozporządzenia Wielkiego Księcia 
z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie a) identyfikacji małych jednostek rekre
acyjnych oraz b) obowiązkowego ubezpieczenia jednostek rekreacyjnych 
w związku z art. 10 ust. 2 pkt 1–7 rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 
17 lutego 1987 r. w sprawie identyfikacji jednostek rekreacyjnych ze 
zmianami.

Rozporządzenie Wielkiego Księcia z dnia 17 lutego 1987 r. w sprawie iden
tyfikacji małych jednostek rekreacyjnych zostało zmienione rozporządze
niem Wielkiego Księcia z dnia 10 sierpnia 1993 r. zmieniającym i uzupeł
niającym pewne przepisy dotyczące żeglugi rzecznej.

Wejście w życie:

— rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 10 grudnia 1997 r.: 1.01.1998

— rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 17 lutego 1987 r.: 24.05.1987

— rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 10 sierpnia 1993 r.: 
26.09.1993

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rozporządzenie Wielkiego Księcia 
z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie a) identyfikacji małych jednostek rekre
acyjnych oraz b) obowiązkowego ubezpieczenia jednostek rekreacyjnych: 
memoriał A – nr 99 z dnia 23 grudnia 1997 r.; rozporządzenia Wielkiego 
Księcia z dnia 17 lutego 1987 r. w sprawie identyfikacji jednostek rekreacyj
nych: memoriał A – nr 34 z dnia 20 maja 1987 r., s. 488; rozporządzenie 
Wielkiego Księcia z dnia 10 sierpnia 1993 r. zmieniające i uzupełniające 
pewne przepisy dotyczące żeglugi rzecznej: memoriał A – nr 77 z dnia 
22 września 1993 r., s. 1462

— pełne imię i nazwisko właściciela lub posiadacza małej jednostki;

— miejsce zamieszkania posiadacza;

— rodzaj jednostki;

— producent/marka jednostki;

— rodzaj;

— moc hp/kw;

— znak identyfikacyjny;

— okres ważności certyfikatu ubezpieczenia;

— numer polisy;

— odniesienie do rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 17 lutego 1987 r.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

WĘGRY 1. Obowiązkowa odpowiedzialność cywilna komunikacyjna

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa LXII z 2009 r.

Certyfikat zawiera następujące informacje:

a) nazwa ubezpieczenia: obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne od 
odpowiedzialności cywilnej;

b) imię, nazwisko i adres lub siedziba statutowa ubezpieczonego;

c) nazwa i siedziba statutowa zakładu ubezpieczeń;

d) numer rejestracji (numer tablicy rejestracyjnej) lub inny niepowtarzalny 
numer identyfikacyjny pojazdu oraz marka i rodzaj pojazdu;

e) numer certyfikatu;

f) data rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej;

g) częstotliwość płatności.

 2. Lotnictwo (zarządzanie publicznym portem lotniczym)

Akt prawny/przepis prawny: Dekret rządowy 39/2001 (III.5.)

Certyfikat zawiera następujące informacje:

a) nazwa i siedziba statutowa zakładu ubezpieczeń oraz numer certyfikatu;

b) nazwa i siedziba statutowa ubezpieczonego;

c) rodzaj statku powietrznego, numer rejestracji;

d) kwota ubezpieczenia;

e) data rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej;

f) granice geograficzne ochrony;

g) kwota udziału własnego;

h) informacje o rozszerzeniu zagrożenia wojną.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 3. Żegluga morska

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa XLII z 2000 r., dekret rządowy 
nr 147/2012 (VII.5.)

Certyfikat obejmuje następujące informacje:

a) nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

c) rodzaj i okres ubezpieczenia;

d) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela oraz, w stosownych przypadkach, miejsce ustanowienia 
ubezpieczenia.

 4. Działania związane z przewozami kolejowymi

Akt prawny/przepis prawny: Dekret rządowy 271/2007 (X.19.), dekret 
rządowy 6/2010 (I.21.)

Certyfikat obejmuje następujące informacje:

a) numer certyfikatu (polisy);

b) nazwa i adres siedziby statutowej zakładu ubezpieczeń oraz dane 
kontaktowe;

c) nazwa i adres siedziby statutowej ubezpieczonego oraz dane kontaktowe;

d) data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz okres ubezpieczenia;

e) opis zdarzenia objętego ubezpieczeniem;

f) opis udziału własnego;

g) warunki zwolnienia zakładu ubezpieczeń z odpowiedzialności, 
wyłączenia;

h) zaspakajanie roszczeń oraz metodę rekompensaty;

i) data zawarcia umowy;

j) warunki polisy;

k) opis działalności kolejowej ubezpieczonego.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 5. Działalność agenta ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenia róż
nych zakładów ubezpieczeniowych oraz agenta/brokera ubezpieczeniowego 
(rynek ubezpieczeń)

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa LXXXVIII z 2014 r.; Dekret rządowy 
nr 44/2015. (III. 12.)

Certyfikat zawiera następujące informacje:

a) nazwa i siedziba statutowa zakładu ubezpieczeń oraz numer certyfikatu;

b) nazwa i siedziba statutowa ubezpieczonego;

c) kwota ubezpieczenia;

d) opis przedmiotu ubezpieczenia;

e) data rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej;

f) okres ubezpieczenia oraz datę jego rozpoczęcia;

g) opis udziału własnego;

h) warunki zwolnienia zakładu ubezpieczeń z odpowiedzialności, 
wyłączenia.

 6. Osobiste – działalność związana z ochroną własności i prywatna 
działalność detektywistyczna

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa CXXXIII z 2005 r.; dekret Ministra 
Spraw Wewnętrznych nr 22/2006. (IV. 25.)

Certyfikat zawiera następujące informacje:

a) opis działalności ubezpieczonego;

b) nazwa i siedziba statutowa ubezpieczonego;

c) w przypadku podwykonawstwa: nazwa i adres siedziby statutowej 
podwykonawcy;

d) nazwa i siedziba statutowa zakładu ubezpieczeń;

e) warunki zwolnienia zakładu ubezpieczeń z odpowiedzialności, 
wyłączenia;

f) data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz okres ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla architektów i wykonaw
ców budowlanych

Akt prawny/przepis prawny: Dekret rządowy nr 155/2016. (VI. 13) 
w sprawie zawiadomienia o budowie budynku mieszkalnego

Certyfikat zawiera następujące informacje:

a) nazwa ubezpieczenia;

b) imię, nazwisko i adres lub siedziba statutowa ubezpieczonego;

c) nazwa i siedziba statutowa zakładu ubezpieczeń;

d) numer certyfikatu;

e) kwota ubezpieczenia;

f) data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz okres ubezpieczenia.

Certyfikat wydany przez zakład ubezpieczeń jest przesyłany do elektronicznej 
książki obiektu budowlanego.

Jeżeli umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zostanie rozwią
zana z dowolnego powodu przed jej spodziewanym wygaśnięciem lub treść 
certyfikatu bazowego ulegnie zmianie, zakład ubezpieczeń powiadamia o tym 
fakcie organy nadzoru budowlanego w terminie 15 dni.

MALTA 1.  

Akt prawny/przepis prawny: Nr 84 z 2014 r., ustawa o zdrowiu, 
rozdział 528 prawa Malty

Imię, nazwisko i nr rejestracji: lekarzy i dentystów

 2.  

Akt prawny/przepis prawny: Rozporządzenia obywatelskie (S.L. 188.01)

Formularz N – Wniosek o naturalizację jako obywatela Malty z pierwszego 
wykazu wymaga złożenia następującej deklaracji (zgodnie z art. 10 ust. 9 lit. 
b) ustawy o obywatelstwie maltańskim, Cap. 188 i odpowiednimi przepi
sami wykonawczymi)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Prawodawstwo pomocnicze 188.01

Certyfikat powinien obejmować:

— ogólnoświatowe ubezpieczenie zdrowotne na kwotę co najmniej 
50 000 EUR (na czas nieokreślony);

— leczenie szpitalne.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 3.  

Akt prawny/przepis prawny: Indywidualny program dla inwestorów 
w ramach rozporządzeń Republiki Malty (S.L. 188.03)

Procedura wnioskowania, pierwszy przepis rozporządzenia 7(5)(a)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Prawodawstwo pomocnicze 188.03

Certyfikat powinien obejmować:

— ogólnoświatowe ubezpieczenie zdrowotne na kwotę co najmniej 
50 000 EUR (na czas nieokreślony);

— leczenie szpitalne.

 4.  

Akt prawny/przepis prawny: Rozporządzenie w sprawie statusu rezydenta 
długoterminowego (obywateli państwa trzeciego) (S.L. 217.05)

Warunki uzyskania statusu rezydenta długoterminowego, rozporządzenie 
5(1) i (2)(d)

Członkowie rodziny, rozporządzenie 15(3)(d)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Prawodawstwo pomocnicze 217.05

Plan szpitalny (pełny)

 5.  

Akt prawny/przepis prawny: Rozporządzenie w sprawie łączenia rodzin 
(S.L. 207.06)

Dowody do złożenia wraz z wnioskiem, rozporządzenie 12(c)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Prawodawstwo pomocnicze 207.06

Plan szpitalny (pełny)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 6.  

Akt prawny/przepis prawny: Rozporządzenia w sprawie warunków 
wjazdu i zamieszkania obywateli państwa trzeciego w celu zatrudnienia 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Kryteria dopuszczenia, rozporządzenie 4(e)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Prawodawstwo pomocnicze 217.15

Plan szpitalny (pełny)

NIDERLANDY 1.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 3 ust. 4 ustawy o działalności kosmicz
nej (Wet ruimtevaartactiviteiten)

— Informacje na temat umowy ubezpieczeniowej wnioskodawcy lub, jeżeli 
dane ubezpieczenie jest częścią umowy wprowadzenia na orbitę, informa
cje szczegółowe na temat umowy ubezpieczeniowej firmy wprowadzają
cej na orbitę (nazwa ubezpieczyciela, zakres ochrony, kwota odszkodowa
nia, okres obowiązywania ochrony itp.);

— wyznaczenie rządu Niderlandów jako „dodatkowego ubezpieczonego”;

— dowód uiszczenia składki ubezpieczeniowej.

 2.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 3.26 ust. 1 lit. c) i art. 3.28 ust. 1 lit. 
d) ustawy o ochronie przyrody (Wet natuurbescherming)

— Numer polisy;

— nazwa i adres ubezpieczyciela;

— imię i nazwisko lub nazwa i adres osoby ubezpieczonej;

— okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej;

— zakres geograficzny ochrony ubezpieczeniowej.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów 
silnikowych

Akt prawny/przepis prawny: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojaz
dów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej 
odpowiedzialności

Dowód ważnego ubezpieczenia (szczegółowe informacje można znaleźć 
w art. 4 dekretu z dnia 16 września 1965 r. ustanawiającego dowód ubezpie
czenia pojazdów silnikowych nieobjętych wymogami związanymi z rejestra
cją i w niektórych przepisach dotyczących dowodu zwolnienia).

AUSTRIA   

Na szczeblu federalnym 
(Bund):

  

 1. Audytorzy jako inspektorzy prospektu emisyjnego

Akt prawny/przepis prawny: § 8 Abs. 2 Z 4, § 14 Z 2, § 16 Z 2 oraz 
Z 8 Kapitalmarktgesetz (ustawa o rynku kapitałowym) – KMG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kapitalmarktgesetz – KMG, Fede
ralny Dziennik Urzędowy nr 625/1991, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 3,65 mln EUR rocznie, 
a w przypadku inwestycji dotyczących nieruchomości minimalna ochrona 
ubezpieczeniowa w wysokości 18,2 mln EUR rocznie. Zakład ubezpieczeń 
musi zgłosić umowę i otrzymanie składki do „Meldestelle”.

 2. Wymóg zbadania przez jednostkę oceniającą zgodność, czy procedura 
jest zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE

Akt prawny/przepis prawny: § 26a Abs. 2 Z 5 Pyrotechnikgesetz 2010 
(ustawa o wyrobach pirotechnicznych z 2010 r.) – PyroTG 2010

Odesłanie do dziennika urzędowego: Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 
2010, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 131/2009, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, szkody rze
czowe i straty finansowe.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 3. Urzędowe zezwolenie na posiadanie i używanie wyrobów i zestawów 
pirotechnicznych należących do kategorii F3, F4, T2 i S2 oraz zapalników 
należących do kategorii P2

Akt prawny/przepis prawny: § 28 Abs. 1 Z 1, § 32 Abs. 4 Pyrotechnikge
setz 2010 – PyroTG 2010

Odesłanie do dziennika urzędowego: Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 
2010, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 131/2009, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, szkody 
rzeczowe.

 4. Wymóg zbadania przez jednostkę oceniającą zgodność, czy procedura 
jest zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE

Akt prawny/przepis prawny: § 42b Abs. 2 Z 5 Sprengmittelgesetz 2010 
(ustawa o materiałach wybuchowych z 2010 r.) – SprG oraz Anlage IV Z 6 
Sprengmittelverordnung (rozporządzenie w sprawie materiałów 
wybuchowych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Sprengmittelgesetz 2010 – SprG, 
Federalny Dziennik Urzędowy I nr 121/2009, wersja skonsolidowana

Sprengmittelverordnung, Federalny Dziennik Urzędowy II nr 27/2001, wer
sja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, szkody rze
czowe i straty finansowe.

 5. Agencje kontroli, rady nadzorcze, organy certyfikacyjne

Akt prawny/przepis prawny: § 12 Abs. 7 Akkreditierungsgesetz 2012 
(ustawa o akredytacji z 2012 r.) – AkkG 2012 oraz Akkreditierungs-versi
cherungsverordnung (rozporządzenie w sprawie akredytacji i ubezpieczeń) – 
AkkVV

Odesłanie do dziennika urzędowego: Akkreditierungsgesetz 2012 – 
AkkG 2012, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 28/2012, wersja 
skonsolidowana

Akkreditierungsver-sicherungsverordnung – AkkVV, Federalny Dziennik 
Urzędowy II nr 13/1997, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, szkody rze
czowe i straty finansowe. Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 
872 074,01 EUR.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 6. Systemy podnoszenia

Akt prawny/przepis prawny: Anhang 1 Z 3.3 Hebeanlagen-
Betriebsverordnung 2009 (rozporządzenie w sprawie obsługi systemów pod
noszenia z 2009 r.), HBV 2009

Odesłanie do dziennika urzędowego: Hebeanlagen-Betriebsverordnung 
2009, HBV 2009, Federalny Dziennik Urzędowy II nr 210/2009, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 2,5 mln EUR od 
roszczenia.

 7. Krajowa weryfikacja urządzeń pomiarowych prowadzona przez pod
mioty prywatne w dziedzinie metrologii prawnej

Akt prawny/przepis prawny: § 10 Abs. 8 Verordnung betreffend Eichstel
len (rozporządzenie w sprawie wag i miar) – EichstellenV

Odesłanie do dziennika urzędowego: Verordnung betreffend Eichstellen – 
EichstellenV, Federalny Dziennik Urzędowy II nr 93/2004, wersja 
skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, szkody rze
czowe i straty finansowe. Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 
872 074,01 EUR.

 8. Dystrybucja gazu ziemnego

Akt prawny/przepis prawny: § 44 Abs. 1 Z 2, § 51, § 53, § 58 Abs. 1 
Z 19, § 62 Abs. 1 Z 13, § 93 Abs. 1 Z 5, § 134 Abs. 2 Z 3, § 137 Abs. 2 
Z 3 Gaswirtschaftsgesetz 2011 (ustawa o gazownictwie z 2011 r.) – 
GWG 2011

Odesłanie do dziennika urzędowego: Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 
2011, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 107/2011, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, szkody rze
czowe. Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 20 mln EUR od 
roszczenia. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić organ regulacyjny o nieist
nieniu lub wygaśnięciu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 9. Ciągnięcie przyczepy ciągnikami przewożącymi ludzi, które nie podle
gają pod Kraftfahrgesetz (ustawę dotyczącą pojazdów silnikowych)

Akt prawny/przepis prawny: § 156 Gewerbeordnung 1994 (ustawa 
o prowadzeniu działalności gospodarczej z 1994 r.) – GewO 1994

Odesłanie do dziennika urzędowego: Gewerbeordnung 1994 – GewO 
1994, Federalny Dziennik Urzędowy nr 194/1994, wersja skonsolidowana

Ograniczenie odpowiedzialności do 2 080 000 EUR dla jednego poszkodowa
nego lub 6 300 000 EUR od roszczenia.

 10. Audytorzy

Akt prawny/przepis prawny: § 6 Abs. 2 Z 4, § 6 Abs. 4 Z 6, § 8 Abs. 1 
Z 4, § 8 Abs. 3, § 11, § 77 Abs. 1, § 82 Abs. 6 Z 4, § 85 Abs. 3, § 106 
Abs. 1 Z 6, § 119 Abs. 1 Z 5 Wirtschaftstreuhand-berufsgesetz 2017 
(ustawa o zawodach w dziedzinie rachunkowości publicznej z 2017 r.) – 
WTBG 2017

Odesłanie do dziennika urzędowego: Wirtschaftstreuhand-berufsgesetz 
2017 – WTBG 2017, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 137/2017, wersja 
skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe. Minimalna 
ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 72 673 EUR od roszczenia. Zakład 
ubezpieczeń musi powiadomić Austriacką Izbę Doradców Podatkowych 
i Biegłych Rewidentów o wygaśnięciu lub ograniczeniu obowiązkowego ubez
pieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 11. Biegli rewidenci w ramach procedur zamówień publicznych

Akt prawny/przepis prawny: § 9 Abs. 2 lit. a Übernahmegesetz (ustawa 
o przejęciach) – ÜbG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Übernahmegesetz – ÜbG, Federalny 
Dziennik Urzędowy I nr 127/1998, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 7,3 mln EUR rocznie. 
Zakład ubezpieczeń musi przedłożyć Austriackiej Komisji ds. Przejęć potwier
dzenie dotyczące umowy i otrzymania składki.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 12. Pośrednicy ubezpieczeniowi

Akt prawny/przepis prawny: § 137c Abs. 1 Gewerbeordnung 1994

Odesłanie do dziennika urzędowego: Gewerbeordnung 1994 – GewO 
1994, Federalny Dziennik Urzędowy nr 194/1994, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 1 mln EUR od roszczenia 
lub 1,5 mln EUR rocznie.

 13. Powiernicy na rynku nieruchomości

Akt prawny/przepis prawny: § 117 Abs. 7 Gewerbeordnung 1994

Odesłanie do dziennika urzędowego: Gewerbeordnung 1994 – GewO 
1994, Federalny Dziennik Urzędowy nr 194/1994, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe. Minimalna 
ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 100 000 EUR (broker na rynku nie
ruchomości), 400 000 EUR (zarządca nieruchomości) i 1 mln EUR (dewelo
per) od roszczenia.

 14. Doradca finansowy

Akt prawny/przepis prawny: § 136a Abs. 12 Gewerbeordnung 1994

Odesłanie do dziennika urzędowego: Gewerbeordnung 1994 – GewO 
1994, Federalny Dziennik Urzędowy nr 194/1994, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe. Minimalna 
ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 1 111 675 EUR od roszczenia 
i 1 667 513 EUR rocznie.

 15. Technik budownictwa

Akt prawny/przepis prawny: § 99 Abs. 7 Gewerbeordnung 1994

Odesłanie do dziennika urzędowego: Gewerbeordnung 1994 – GewO 
1994, Federalny Dziennik Urzędowy nr 194/1994, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, szkody rze
czowe i straty finansowe. Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 
1 mln EUR lub 5 mln EUR (w zależności od rocznej sprzedaży).
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Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 16. Księgowi obsługujący przedsiębiorstwa

Akt prawny/przepis prawny: § 7 Abs. 1 Z 4, § 10, § 28 Abs. 2, § 40 
Abs. 8 Z 4, § 41 Abs. 3, § 53 Abs. 1 Z 6, § 71 Abs. 4 Z 6 Bilanzbuchhal
tungsgesetz 2014 (ustawa o rachunkowości z 2014 r.) – BiBuG 2014

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 – 
BiBuG 2014, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 191/2013, wersja 
skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe. Minimalna 
ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 72 673 EUR od roszczenia. Zakład 
ubezpieczeń musi powiadomić organ o wygaśnięciu lub ograniczeniu obo
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 17. Eksploatacja elektrowni jądrowych

Akt prawny/przepis prawny: § 6 Atomhaftungsgesetz 1999 (ustawa 
o odpowiedzialności za energię atomową z 1999 r.) – AtomHG 1999

Odesłanie do dziennika urzędowego: Atomhaftungsgesetz 1999 – 
AtomHG 1999, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 170/1998, wersja 
skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy utrzymać co najmniej do 
upływu okresu dziesięciu lat od zakończenia eksploatacji elektrowni jądro
wych. Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 406 mln EUR od 
roszczenia plus 40,6 mln EUR z tytułu odsetek i kosztów. W przypadku 
reaktorów eksperymentalnych lub reaktorów badawczych – 40,6 mln EUR od 
roszczenia plus 4,06 mln EUR z tytułu odsetek i kosztów.

 18. Przewóz materiałów jądrowych

Akt prawny/przepis prawny: § 7 Atomhaftungsgesetz 1999 – 
AtomHG 1999

Odesłanie do dziennika urzędowego: Atomhaftungsgesetz 1999 – 
AtomHG 1999, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 170/1998, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 40,6 mln EUR od rosz
czenia plus 4,06 mln EUR z tytułu odsetek i kosztów. W przypadku surowca 
4,06 mln EUR od roszczenia plus 406 000 EUR z tytułu odsetek i kosztów.
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 19. Składowanie nuklidów promieniotwórczych

Akt prawny/przepis prawny: § 10 Atomhaftungsgesetz – AtomHG 1999

Odesłanie do dziennika urzędowego: Atomhaftungsgesetz 1999 – 
AtomHG 1999, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 170/1998, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 4,06 mln EUR od 
roszczenia.

 20. Eksploatacja rurociągów

Akt prawny/przepis prawny: § 13 Rohrleitungsgesetz (ustawa 
o rurociągach)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rohrleitungsgesetz, Federalny 
Dziennik Urzędowy nr 411/1975, wersja skonsolidowana

Ograniczenie odpowiedzialności do 2 080 000 EUR dla jednego poszkodowa
nego lub 6 240 000 EUR od roszczenia. Zakład ubezpieczeń musi powiado
mić organ o umowie, nieistnieniu lub wygaśnięciu obowiązkowego ubezpie
czenia odpowiedzialności cywilnej.

 21. Praca z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie i uwolnienie 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie

Akt prawny/przepis prawny: § 79j Abs. 1 Gentechnikgesetz (ustawa 
o inżynierii genetycznej) – GTG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Produkthaftungsgesetz, Federalny 
Dziennik Urzędowy nr 99/1988, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości odpowiednio 
712 200 EUR od roszczenia, a w przypadku sprawy dotyczącej czwartego 
poziomu bezpieczeństwa – 4 069 700 EUR od roszczenia.

 22. Kontrole bezpieczeństwa w sądach

Akt prawny/przepis prawny: § 10 Abs. 1 Z 7 Gerichtsorganisations-
gesetz (ustawa o organizacji sądownictwa) – GOG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Gerichtsorganisations-gesetz – 
GOG, Federalny Dziennik Urzędowy (Reichsgesetzblatt) nr 217/1896, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 3,6 mln EUR.
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Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 23. Przewóz osób i towarów za pomocą statków powietrznych

Akt prawny/przepis prawny: § 106 Z 3, § 164, § 166, § 167, § 168 
Luftfahrtgesetz (ustawa o lotnictwie) – LFG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Luftfahrtgesetz - LFG, Federalny 
Dziennik Urzędowy nr 253/1957, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa osób lub towarów, które nie są przewo
żone w statku powietrznym zależy od maksymalnej masy startowej (MTOM).

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa pasażerów zależy od miejsc pasażer
skich i od maksymalnej masy startowej (MTOM).

Zakład ubezpieczeń musi (bezpłatnie) wydać ubezpieczającemu potwierdze
nie dotyczące zatwierdzonego/pokrytego obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.

Zakład ubezpieczeń musi powiadomić organ o nieistnieniu lub wygaśnięciu 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 24. Prawnicy

Akt prawny/przepis prawny: § 10a Abs. 3 oraz Abs. 7, § 21a Rechtsan
waltsordnung (RAO)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Rechtsanwaltsordnung (ustawa 
o prawnikach, RAO), Federalny Dziennik Urzędowy (Reichsgesetzblatt) 
nr 96/1868, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 400 000 EUR od roszcze
nia. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2,4 mln EUR od 
roszczenia. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Austriacką Izbę Prawniczą 
o wygaśnięciu lub ograniczeniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial
ności cywilnej.

 25. Notariusze

Akt prawny/przepis prawny: § 30 Notariatsordnung (ustawa o notariu
szach), § 109a Abs. 3 oraz Abs. 6 Notariatsordnung (NO)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Notariatsordnung (NO), Federalny 
Dziennik Urzędowy („Reichsgesetzblatt”) nr 75/1871, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 400 000 EUR od roszcze
nia. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Austriacką Izbę Notarialną 
o wygaśnięciu lub ograniczeniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial
ności cywilnej.

 26. Biegli sądowi i sądowi tłumacze ustni

Akt prawny/przepis prawny: § 2a Sachverständigen- und Dolmetscherge
setz (ustawa o ekspertach i tłumaczach ustnych) – SDG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Sachverständigen- und Dolmet
schergesetz – SDG, Federalny Dziennik Urzędowy nr 137/1975, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 400 000 EUR od roszcze
nia. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić organ o wygaśnięciu lub ograni
czeniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
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Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 27. Mediatorzy

Akt prawny/przepis prawny: § 19 Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ustawa 
o mediacji w sprawach cywilnych) – ZivMediatG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Zivilrechts-Mediations-Gesetz – 
ZivMediatG, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 29/2003, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 400 000 EUR od roszcze
nia. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić organ o wygaśnięciu lub ograni
czeniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 28. Inżynierowie budownictwa

Akt prawny/przepis prawny: § 13 Abs. 4 Bauträgervertragsgesetz (ustawa 
o umowach dla deweloperów) – BTVG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bauträgervertragsgesetz – BTVG, 
Federalny Dziennik Urzędowy I nr 7/1997, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 400 000 EUR od 
roszczenia.

 29. Rejestracja pojazdów i przyczep celem dopuszczenia do ruchu drogo
wego, na potrzeby jazd próbnych, tymczasowa rejestracja na potrzeby 
transportu pojazdów

Akt prawny/przepis prawny: § 59 Abs. 1, § 61 Kraftfahrgesetz 1967 
(ustawa o pojazdach silnikowych z 1967 r.) – KFG 1967 w związku 
z Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungs-gesetz 1994 (ustawa o ubezpiecze
niu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych z 1994 r.) (KHVG 1994)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967, 
Federalny Dziennik Urzędowy nr 267/1967, wersja skonsolidowana

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungs-gesetz 1994 (KHVG 1994), Federalny 
Dziennik Urzędowy nr 651/1994, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa zależy od rodzaju pojazdu. Zakład 
ubezpieczeń musi (bezpłatnie) wydać ubezpieczonemu certyfikat w ciągu 
5 dni od przejęcia zobowiązania. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić 
organ o nieistnieniu lub wygaśnięciu obowiązkowego ubezpieczenia odpo
wiedzialności cywilnej.
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 30. Roszczenia morskie

Akt prawny/przepis prawny: § 18 Seeschifffahrtsgesetz (prawo morskie) – 
SeeSchFG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Seeschifffahrtsgesetz – SeeSchFG, 
Federalny Dziennik Urzędowy nr 174/1981, wersja skonsolidowana

Certyfikaty wydawane przez wystawcę ubezpieczenia zawierają następujące 
informacje:

a) nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

c) rodzaj i okres ubezpieczenia;

d) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
wystawcy ubezpieczenia oraz, w stosownych przypadkach, miejsce usta
nowienia ubezpieczenia.

 31. Przewóz osób i transport towarów za pomocą kolei publicznych

Akt prawny/przepis prawny: § 15b Abs. 1 Z 4, § 15j Abs. 3, § 16b Abs. 
1 Z 4 Eisenbahngesetz 1957 (prawo kolejowe z 1957 r.) – EisbG oraz § 6 
Abs. 2 Eisenbahnverordnung 2003 (rozporządzenie w sprawie kolei 
z 2003 r.) – EisbVO 2003

Odesłanie do dziennika urzędowego: Eisenbahngesetz 1957 – EisbG, 
Federalny Dziennik Urzędowy nr 60/1957, wersja skonsolidowana

Eisenbahnverordnung 2003 – EisbVO 2003, Federalny Dziennik Urzędowy 
II nr 209/2003, wersja skonsolidowana

Zakład ubezpieczeń musi powiadomić organ o wygaśnięciu lub ograniczeniu 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 32. Obsługa lotnisk

Akt prawny/przepis prawny: § 72 Abs. 1 lit. c Luftfahrtgesetz

Odesłanie do dziennika urzędowego: Luftfahrtgesetz – LFG, Federalny 
Dziennik Urzędowy nr 253/1957, wersja skonsolidowana

Maksymalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 145 mln EUR.
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 33. Obsługa statków powietrznych, modeli statków powietrznych, bez
załogowych statków powietrznych i urządzeń

Akt prawny/przepis prawny: § 12 Abs. 1 Z 3, § 18 Abs. 1 Z 2, § 18 
Abs. 2 Z 2, § 20 Abs. 2 oraz Abs. 4, § 24b Abs. 2, § 24c Abs. 6, § 24f 
Abs. 4, § 24i, § 132 Abs. 2, § 132a Abs. 1, § 164, § 166, § 167, § 168 
Luftfahrtgesetz oraz § 3 Abs. 4 Z 5, § 30 Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44 Abs. 3, 
§ 58 Abs. 3 Z 6, § 58 Abs. 5, § 63 Abs. 4, § 67 Abs. 2, § 71, § 74, § 77 
Abs. 2 Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2010 (rozporządze
nie w sprawie cywilnych statków powietrznych i sprzętu lotniczego 
z 2010 r.) – ZLLV 2010

Odesłanie do dziennika urzędowego: Luftfahrtgesetz – LFG, Federalny 
Dziennik Urzędowy nr 253/1957, wersja skonsolidowana

Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2010 – ZLLV 2010, Fede
ralny Dziennik Urzędowy II nr 143/2010, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa osób lub towarów, które nie są przewo
żone w statku powietrznym zależy od maksymalnej masy startowej (MTOM).

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa pasażerów zależy od miejsc pasażer
skich i od maksymalnej masy startowej (MTOM).

Zakład ubezpieczeń musi (bezpłatnie) wydać ubezpieczającemu potwierdze
nie dotyczące zatwierdzonego/pokrytego obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.

Zakład ubezpieczeń musi powiadomić organ o nieistnieniu lub wygaśnięciu 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 34. Usługi obsługi naziemnej na lotniskach

Akt prawny/przepis prawny: § 7 Abs. 2 Z 4 Flughafen-Bodenabferti
gungsgesetz (ustawa o obsłudze naziemnej w porcie lotniczym) – FBG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz – 
FBG, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 97/1998, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 25 mln EUR.

 35. Organizacja imprez sportowych na drogach publicznych

Akt prawny/przepis prawny: § 64 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung 1960 
(rozporządzenie o ruchu drogowym z 1960 r.) – StVO 1960

Odesłanie do dziennika urzędowego: Straßenverkehrsordnung 1960 – 
StVO 1960, Federalny Dziennik Urzędowy nr 159/1960, wersja 
skonsolidowana

Właściwy organ może zarządzić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
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Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 36. Prawo kosmiczne

Akt prawny/przepis prawny: § 4 Abs. 1 Z 7, §4 Abs. 4, § 11 Abs. 2 
Weltraumgesetz (prawo kosmiczne)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Weltraumgesetz, Federalny Dziennik 
Urzędowy I nr 132/2011, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i szkody rze
czowe. Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 60 mln EUR od 
roszczenia. W szczególnych przypadkach można zmniejszyć poziom ubez
pieczenia lub wyłączyć operatora.

 37. Rzecznicy patentowi

Akt prawny/przepis prawny: § 16a Abs. 3, § 16b Abs. 3, § 21a Patentan
waltsgesetz (ustawa o rzecznikach patentowych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Patentanwaltsgesetz, Federalny 
Dziennik Urzędowy nr 214/1967, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 400 000 EUR od roszcze
nia. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2,4 mln EUR od 
roszczenia. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Stowarzyszenie Prawników 
Patentowych o wygaśnięciu lub ograniczeniu obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.

 38. Szpitale

Akt prawny/przepis prawny: § 3 Abs. 4 lit. f, § 3b Abs. 1 Z 5, § 5a Abs. 
5, § 5c Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (prawo fede
ralne dotyczące szpitali i uzdrowisk, KAKuG)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bundesgesetz über Krankenanstalten 
und Kuranstalten (KAKuG), Federalny Dziennik Urzędowy nr 1/1957, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 2 mln EUR od roszczenia. 
Zakład ubezpieczeń musi powiadomić organ o wygaśnięciu lub ograniczeniu 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 39. Sponsorzy badań klinicznych produktów leczniczych

Akt prawny/przepis prawny: § 32 Abs. 1 Z 11 oraz 12, § 32 Abs. 2, 
§ 36 Z 12, § 39 Abs. 4, § 41 Abs. 1 Z 8, § 43 Abs. 2 Arzneimittelgesetz 
(ustawa o lekach) – AMG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Arzneimittelgesetz – AMG, Fede
ralny Dziennik Urzędowy nr 185/1983, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie.

C 355/120
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
18.10.2019



Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 40. Sponsorzy badań klinicznych wyrobów medycznych

Akt prawny/przepis prawny: § 44 Z 4, § 47, § 48, § 50 Abs. 4, § 59 
Abs. 3, § 60 Abs. 1 Z 5, § 66 Z 8 Medizinproduktegesetz – MPG (ustawa 
o produktach leczniczych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Medizinproduktegesetz – MPG, 
Federalny Dziennik Urzędowy nr 657/1996, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie.

 41. Posiadacz materiałów promieniotwórczych

Akt prawny/przepis prawny: § 6 Abs. 2 Z 3, § 7 Abs. 2 Z 1, § 10 Abs. 2 
Z 1 Strahlenschutzgesetz (ustawa o ochronie przed promieniowaniem) – Str
SchG w związku z § 10 Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999

Odesłanie do dziennika urzędowego: Strahlenschutzgesetz – StrSchG, 
Federalny Dziennik Urzędowy nr 227/1969, wersja skonsolidowana

Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999, Federalny Dziennik Urzędowy 
I nr 170/1998, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 4,06 mln EUR od 
roszczenia.

 42. Lekarze samozatrudnieni

Akt prawny/przepis prawny: § 37 Abs. 3 Z 4, § 52d, § 58a Abs. 4, 
§ 118 Abs. 1 Ärztegesetz 1998 (ustawa o lekarzach z 1998 r.) – 
ÄrzteG 1998

Odesłanie do Dziennika Urzędowego Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998, 
Federalny Dziennik Urzędowy I nr 169/1998, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 2 mln EUR od roszczenia. 
Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Stowarzyszenie Lekarzy o wygaśnięciu 
lub ograniczeniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 43. Farmaceuci

Akt prawny/przepis prawny: § 4a Apothekengesetz (prawo 
farmaceutyczne)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Apothekengesetz, Federalny Dzien
nik Urzędowy („Reichsgesetzblatt”) nr 5/1907, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 2 mln EUR od roszczenia. 
Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Izbę Aptekarską o wygaśnięciu lub 
ograniczeniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 44. Muzykoterapeuci

Akt prawny/przepis prawny: § 15 Abs. 2 Z 3, § 34 Musiktherapiegesetz 
(ustawa o muzykoterapii) – MuthG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Musiktherapiegesetz – MuthG, Fede
ralny Dziennik Urzędowy I nr 93/2008, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 400 000 EUR od roszcze
nia. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Ministerstwo Pracy, Spraw Spo
łecznych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów o wygaśnięciu lub ograniczeniu 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 45. Psychologowie kliniczni i psychologowie ogólni

Akt prawny/przepis prawny: § 16 Abs. 1 Z 5, § 16 Abs. 2, § 18 Abs. 2, 
§ 21 Abs. 3 Z 4, § 25 Abs. 1 Z 5, § 25 Abs. 2, § 27 Abs. 2, § 30 Abs. 3 
Z 4, § 36 Abs. 4, § 39 Psychologengesetz 2013 (ustawa o psychologach 
z 2013 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Psychologengesetz 2013, Federalny 
Dziennik Urzędowy I nr 182/2013, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 1 mln EUR od roszczenia. 
Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Ministerstwo Pracy, Spraw Społecz
nych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów o wygaśnięciu lub ograniczeniu obo
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 46. Psychoterapeuci

Akt prawny/przepis prawny: § 16b Psychotherapiegesetz (ustawa 
o psychoterapeutach)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Psychotherapiegesetz, Federalny 
Dziennik Urzędowy nr 361/1990, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 1 mln EUR od roszczenia. 
Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Ministerstwo Pracy, Spraw Społecz
nych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów o wygaśnięciu lub ograniczeniu obo
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 47. Samozatrudnieni lekarze dentyści

Akt prawny/przepis prawny: § 18 Abs. 1 Z 7, § 26c, § 31 Abs. 2 Z 5, 
§ 41 Abs. 4 Zahnärztegesetz (ustawa o stomatologach) – ZÄG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Zahnärztegesetz – ZÄG, Federalny 
Dziennik Urzędowy I nr 126/2005, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 2 mln EUR od roszczenia. 
Zakład ubezpieczeń musi powiadomić Izbę Lekarzy Dentystów o wygaśnięciu 
lub ograniczeniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 48. Usługi doręczenia elektronicznego

Akt prawny/przepis prawny: § 3 Abs. 1 Z 4 Zustelldiensteverordnung 
(rozporządzenie w sprawie usług dostawczych) – ZustDV

Odesłanie do dziennika urzędowego: Zustelldiensteverordnung – ZustDV, 
Federalny Dziennik Urzędowy II nr 233/2005, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 100 000 EUR od 
roszczenia.

 49. Obsługa szpitalnych lotnisk dla śmigłowców

Akt prawny/przepis prawny: § 26 Abs. 3 Krankenhaus-Hubschrauberflug
platz-Verordnung (rozporządzenie w sprawie lotnisk dla śmigłowców szpital
nych) – KHV

Odesłanie do dziennika urzędowego: Krankenhaus-Hubschrauberflug
platz-Verordnung – KHV, Federalny Dziennik Urzędowy II nr 82/2017, wer
sja skonsolidowana

Maksymalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 145 mln EUR.

 50. Podstawowa opieka zdrowotna

Akt prawny/przepis prawny: § 13 Primärversorgungs-gesetz (prawo pier
wotne w zakresie opieki zdrowotnej) – PrimVG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Primärversorgungs-gesetz – 
PrimVG, Federalny Dziennik Urzędowy I nr 131/2017, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 2 mln EUR od roszczenia.

 51. Wycieczki zorganizowane

Akt prawny/przepis prawny: § 3 Abs. 3 Z 1, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9 
Pauschalreiseverordnung (rozporządzenie w sprawie zorganizowanych 
podróży) – PRV

Odesłanie do dziennika urzędowego: Pauschalreiseverordnung – PRV, 
Federalny Dziennik Urzędowy II nr [ma zostać wkrótce opublikowany]/
2018, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości odpowiednio 13 000 EUR 
zależy od rocznego obrotu. Czas obowiązywania umowy musi wynosić co 
najmniej 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować wszystkie 
rezerwacje. Zakład ubezpieczeń musi powiadomić władze o wszystkich zmia
nach dotyczących ochrony ubezpieczeniowej w ciągu 8 dni.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

Na poziomie kraju związ
kowego (Bundesländer):

  

Vorarlberg 52. Przewodnicy górscy

Akt prawny/przepis prawny: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz (ustawa 
o przewodnikach górskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bergführergesetz, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zgodnie z ryzykiem zawodowym 
przewodników górskich rząd kraju związkowego wydaje rozporządzenie, aby 
określić minimalną ochronę ubezpieczeniową od zdarzenia szkodowego.

 53. Instruktorzy kanionigu

Akt prawny/przepis prawny: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz (ustawa 
o przewodnikach górskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bergführergesetz, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zgodnie z ryzykiem zawodowym 
instruktorów kanioningu rząd kraju związkowego wydaje rozporządzenie, 
aby określić minimalną ochronę ubezpieczeniową od zdarzenia szkodowego.

 54. Instruktorzy wspinaczki sportowej

Akt prawny/przepis prawny: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz (ustawa 
o przewodnikach górskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bergführergesetz, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zgodnie z ryzykiem zawodowym 
instruktorów wspinaczki sportowej rząd kraju związkowego wydaje rozpo
rządzenie, aby określić minimalną sumę ubezpieczenia od zdarzenia 
szkodowego.

 55. Kandydaci na przewodników górskich

Akt prawny/przepis prawny: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz (ustawa 
o przewodnikach górskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bergführergesetz, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku kandydatów na 
przewodników górskich analogiczne do ubezpieczenia asystentów.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 56. Kandydaci na instruktorów kanioningu

Akt prawny/przepis prawny: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz (ustawa 
o przewodnikach górskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bergführergesetz, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku kandydatów na 
instruktorów kanioningu analogiczne do ubezpieczenia asystentów.

 57. Kandydaci na instruktorów wspinaczki sportowej

Akt prawny/przepis prawny: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz (ustawa 
o przewodnikach górskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bergführergesetz, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku kandydatów na 
instruktorów wspinaczki sportowej analogiczne do ubezpieczenia asystentów.

 58. Szkoły alpinizmu

Akt prawny/przepis prawny: § 31 Abs. 1 Bergführergesetz (ustawa 
o przewodnikach górskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bergführergesetz, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zgodnie z ryzykiem zawodowym 
szkół alpinizmu rząd kraju związkowego wydaje rozporządzenie, aby określić 
minimalną sumę ubezpieczenia od zdarzenia szkodowego.

 59. Przewodnicy wycieczek pieszych

Akt prawny/przepis prawny: § 25 Bergführergesetz

Odesłanie do dziennika urzędowego: Bergführergesetz, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zgodnie z ryzykiem zawodowym 
przewodników wycieczek pieszych rząd kraju związkowego wydaje rozporzą
dzenie, aby określić minimalną sumę ubezpieczenia od zdarzenia szkodo
wego zgodnie z § 16 Bergführergesetz.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 60. Instruktorzy narciarstwa (snowboardu, biegów narciarskich)

Akt prawny/przepis prawny: § 16 Schischulgesetz (ustawa o szkołach 
narciarskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Schischulgesetz, Dziennik urzędowy 
kraju związkowego nr 55/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zgodnie z ryzykiem zawodowym 
instruktorów i uczestników kursów narciarstwa (snowboardu, biegów narciar
skich) rząd kraju związkowego wydaje rozporządzenie, aby określić mini
malną sumę ubezpieczenia od zdarzenia szkodowego.

 61. Licencjonowani instruktorzy narciarstwa

Akt prawny/przepis prawny: § 3e Schischulgesetz

Odesłanie do dziennika urzędowego: Schischulgesetz, Dziennik urzędowy 
kraju związkowego nr 55/2002, wersja skonsolidowana

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; zgodnie z ryzykiem zawodowym 
licencjonowanych instruktorów narciarstwa rząd kraju związkowego wydaje 
rozporządzenie, aby określić minimalną sumę ubezpieczenia od zdarzenia 
szkodowego.

 62. Zarządzanie szpitalami specjalistycznymi

Akt prawny/przepis prawny: § 28a Spitalgesetz (prawo szpitalne) – SpG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Spitalgesetz – SpG, Dziennik urzę
dowy kraju związkowego nr 54/2005, wersja skonsolidowana

W § 28a Abs. 3 określono: „Do umowy ubezpieczeniowej stosuje się nastę
pujące zasady:

a) minimalna ochrona ubezpieczeniowa za każde zdarzenie objęte ubezpie
czeniem musi wynosić 2 mln EUR;

b) maksymalny limit odpowiedzialności za jednoroczny okres ubezpieczenia 
nie może być mniejszy niż pięciokrotność minimalnej ochrony ubezpie
czeniowej; oraz

c) nie dopuszcza się wyłączenia lub czasowego ograniczenia wiążącej się 
z tym odpowiedzialności ubezpieczyciela”.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

Salzburg: 63. Zarządzanie szpitalami specjalistycznymi

Akt prawny/przepis prawny: § 12 Abs. 1 lit. h w związku z § 20a Sal
zburger Krankenanstalten-gesetz 2000 (salzburska ustawa o placówkach 
medycznych z 2000 r.) – SKAG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Salzburger Krankenanstaltengesetz 
2000 – SKAG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 24/2000, wersja 
skonsolidowana

„Do umowy ubezpieczeniowej stosuje się następujące zasady:

a) minimalna ochrona ubezpieczeniowa za każde zdarzenie objęte ubezpie
czeniem musi wynosić 2 mln EUR;

b) maksymalny limit odpowiedzialności za jednoroczny okres ubezpieczenia 
nie może być mniejszy niż pięciokrotność minimalnej ochrony ubezpie
czeniowej; oraz

c) nie dopuszcza się wyłączenia lub czasowego ograniczenia wiążącej się 
z tym odpowiedzialności ubezpieczyciela”.

 64. Hodowla psów i psów niebezpiecznych

Akt prawny/przepis prawny: § 16a Abs. 2 Z 2 i § 19 Abs. 4 Z 4 oraz 
§ 23 Salzburger Landessicherheitsgesetz (szalzburska ustawa o bezpieczeń
stwie narodowym) – S.LSG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Salzburger Landessicherheitsgesetz – 
S.LSG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 57/2009, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 725 000 EUR w odniesie
niu do szkód spowodowanych przez psy.

 65. Hodowla zwierząt niebezpiecznych

Akt prawny/przepis prawny: § 25 Abs. 3 Z 3 w związku z Abs. 7 Sal
zburger Landessicherheitsgesetz – S.LSG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Salzburger Landessicherheitsgesetz – 
S.LSG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 57/2009, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa za szkody spowodowane przez zwie
rzęta niebezpieczne zależy od konkretnego przypadku.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 66. Pojazdy zaprzęgowe

Akt prawny/przepis prawny: § 10 lit. d Fiakergesetz (ustawa o fiakrach) 
w związku z § 3 Fiaker-Betriebsordnung (rozporządzenie w sprawie eksplo
atacji fiakrów)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Fiakergesetz, Dziennik urzędowy 
kraju związkowego nr 68/1995, wersja skonsolidowana

Fiaker-Betriebsordnung, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 51/1997, 
wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa wynosi 727 000 EUR.

 67. Prewencja w zakresie inżynierii genetycznej

Akt prawny/przepis prawny: § 4 Abs. 2 Gentechnik-Vorsorgegesetz 
(ustawa o prewencji w zakresie inżynierii genetycznej)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Gentechnik-Vorsorgegesetz, Dzien
nik urzędowy kraju związkowego nr 75/2004, wersja skonsolidowana

W szczególnych okolicznościach: Właściwy organ może wydać pozwolenie 
wyłącznie w przypadku zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia.

Dolna Austria 
(Niederösterreich):

68. Zarządzanie szpitalami specjalistycznymi

Akt prawny/przepis prawny: § 16d NÖ Krankenanstaltengesetz (dolnoau
striacka ustawa o placówkach medycznych) – NÖ KAG

Odesłanie do dziennika urzędowego: NÖ Krankenanstaltengesetz – NÖ 
KAG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 9440-0, wersja 
skonsolidowana

Zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego o minimalnej sumie 2 mln 
EUR za zdarzenie objęte ubezpieczeniem i minimalnej sumie 10 mln EUR 
rocznie, zakaz wyłączenia lub czasowego ograniczenia odpowiedzialności 
pośredniej ubezpieczyciela.

 69. Hodowla psów i psów niebezpiecznych

Akt prawny/przepis prawny: § 4 Abs. 1 Z 6 NÖ Hundehaltegesetz (dol
noaustriacka ustawa o hodowli psów), § 3 Abs. 2 w związku z § 4 Abs. 1 
Z 6 NÖ Hundehaltegesetz

Odesłanie do dziennika urzędowego: NÖ Hundehaltegesetz, Dziennik 
urzędowy kraju związkowego nr 4001-0, wersja skonsolidowana

Zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego obejmującej psa zarejestro
wanego pod nazwiskiem właściciela psa, minimalna ochrona ubezpiecze
niowa wynosi 500 000 EUR za obrażenia ciała i 250 000 EUR za szkody rze
czowe; coroczne przedstawianie dowodu kontynuacji ubezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 70. Organizacja wydarzeń publicznych, w tym w szczególności niebez
pieczeństwo wypadków

Akt prawny/przepis prawny: § 5 Z 10, § 7 Abs. 2 w związku z § 5 Z 10 
NÖ Veranstaltungsgesetz (dolnoaustriacka ustawa o wydarzeniach 
publicznych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: NÖ Veranstaltungsgesetz, Dziennik 
urzędowy kraju związkowego nr 7070-0, wersja skonsolidowana

Zależy od okoliczności wydarzenia.

 71. Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: § 59 Abs. 1, § 126 Abs. 2, Abs. 3 i Abs. 4 
Z 2 NÖ Jagdgesetz 1974 (prawo łowieckie z 1974 r., NÖ JG)

Odesłanie do dziennika urzędowego: NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG), 
Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 6500-0, wersja skonsolidowana

Zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego od obrażeń ciała lub szkód 
rzeczowych na kwotę 1,1 mln EUR.

 72. Właściciele pszczół migrujących

Akt prawny/przepis prawny: § 6 Abs. 3 Z 2 NÖ Bienenzuchtgesetz 
(ustawa o pszczelarstwie)

Odesłanie do dziennika urzędowego: NÖ Bienenzuchtgesetz, Dziennik 
urzędowy kraju związkowego nr 6320-0, wersja skonsolidowana

Specyfikacja zależy od decyzji organu administracyjnego.

Karyntia (Kärnten): 73. Przewodnicy górscy

Akt prawny/przepis prawny: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und 
Schiführergesetz (karyncka ustawa o przewodnictwie górskim i nauce jazdy 
na nartach) – K-BSFG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kärntner Berg- und Schiführerge
setz – K-BSFG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 25/1998, wersja 
skonsolidowana

Zgodnie z ryzykiem zawodowym przewodników górskich rząd kraju związ
kowego wydaje rozporządzenie, aby określić minimalną ochronę ubezpiecze
niową od zdarzenia szkodowego.
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 74. Szkoły alpinizmu

Akt prawny/przepis prawny: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und 
Schiführergesetz (karyncka ustawa o przewodnictwie górskim i nauce jazdy 
na nartach) – K-BSFG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kärntner Berg- und Schiführerge
setz – K-BSFG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 25/1998, wersja 
skonsolidowana

Zgodnie z ryzykiem zawodowym szkół alpinizmu rząd kraju związkowego 
wydaje rozporządzenie, aby określić minimalną ochronę ubezpieczeniową od 
zdarzenia szkodowego.

 75. Przewodnicy wycieczek pieszych

Akt prawny/przepis prawny: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und 
Schiführergesetz (karyncka ustawa o przewodnictwie górskim i nauce jazdy 
na nartach) – K-BSFG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kärntner Berg- und Schiführerge
setz – K-BSFG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 25/1998, wersja 
skonsolidowana

Zgodnie z ryzykiem zawodowym przewodników wycieczek pieszych rząd 
kraju związkowego wydaje rozporządzenie, aby określić minimalną ochronę 
ubezpieczeniową od zdarzenia szkodowego.

Wiedeń (Wien): 76. Zarządzanie szpitalami specjalistycznymi

Akt prawny/przepis prawny: § 6a Abs. 1 Z 5 w związku z § 6c Wiener 
Krankenanstaltengesetz (wiedeńska ustawa o placówkach medycznych) 
1987 – Wr. KAG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Wiener Krankenanstaltengesetz 
1987 – Wr. KAG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 23/1987, wer
sja skonsolidowana

Do umowy ubezpieczeniowej stosuje się następujące zasady:

a) minimalna ochrona ubezpieczeniowa za każde zdarzenie objęte ubezpie
czeniem musi wynosić 2 mln EUR;

b) maksymalny limit odpowiedzialności za jednoroczny okres ubezpieczenia 
nie może być mniejszy niż pięciokrotność minimalnej ochrony ubezpie
czeniowej; oraz

c) nie dopuszcza się wyłączenia lub czasowego ograniczenia wiążącej się 
z tym odpowiedzialności ubezpieczyciela.
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 77. Hodowla psów i psów niebezpiecznych

Akt prawny/przepis prawny: § 5 Abs. 11 Wiener Tierhaltegesetz (wiedeń
ska ustawa o hodowli zwierząt)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Wiener Tierhaltegesetz, Dziennik 
urzędowy kraju związkowego nr 39/1987, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 725 000 EUR w odniesie
niu do szkód spowodowanych przez psy.

Górna Austria 
(Oberösterreich):

78. Hodowla psów i psów niebezpiecznych

Akt prawny/przepis prawny: § 3 Abs. 1 Oberösterreichisches Hundehalte
gesetz 2002 (górnoaustriacka ustawa o trzymaniu psów z 2002 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Oberösterreichisches Hundehaltege
setz 2002, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 147/2002, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 725 000 EUR w odniesie
niu do szkód spowodowanych przez psy.

 79. Członkowie ochotniczej straży pożarnej

Akt prawny/przepis prawny: § 21 Abs. 3 i 4 Oberösterreichisches Feuer
wehrgesetz 2015 (górnoaustriacka ustawa o straży pożarnej z 2015 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Oberösterreichisches Feuerwehrge
setz 2015, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 104/2014, wersja 
skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 3 mln EUR.

 80. Zarządzanie szpitalami specjalistycznymi

Akt prawny/przepis prawny: § 6 Abs. 2 Z 6, § 6b Abs. 2 Z 6, § 27a Abs. 
1 i 2 oraz § 28 Abs. 4 Oberösterreichisches Krankenanstaltengesetz (górno
austriacka ustawa o placówkach medycznych) 1997 (Oö. KAG 1997)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Oberösterreichisches Krankenanstal
tengesetz 1997 (Oö. KAG 1997), Dziennik urzędowy kraju związkowego 
nr 132/1997, wersja skonsolidowana

Do umowy ubezpieczeniowej stosuje się następujące zasady:

a) minimalna ochrona ubezpieczeniowa za każde zdarzenie objęte ubezpie
czeniem musi wynosić 2 mln EUR;

b) maksymalny limit odpowiedzialności za jednoroczny okres ubezpieczenia 
nie może być mniejszy niż pięciokrotność minimalnej ochrony ubezpie
czeniowej; oraz

c) nie dopuszcza się wyłączenia lub czasowego ograniczenia wiążącej się 
z tym odpowiedzialności ubezpieczyciela.
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 81. Obrót energią elektryczną

Akt prawny/przepis prawny: § 53 Abs. 2 Z 2 Elektrizitätswirtschafts- 
und –organisationsgesetz 2006 (ustawa o przemyśle i organizacji energii 
elektrycznej z 2006 r.) – Oö. ElWOG 2006

Odesłanie do dziennika urzędowego: Elektrizitätswirtschafts- und –orga
nisationsgesetz 2006 – Oö. ElWOG 2006, Dziennik urzędowy kraju związ
kowego nr 1/2006, wersja skonsolidowana

Wnioskodawca musi udowodnić obowiązkowy kapitał własny w formie 
ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub w jakiekolwiek innej odpowiedniej 
formie. Minimalna ochrona ubezpieczeniowa nie może być niższa niż 
50 000 EUR.

 82. Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: § 38 Abs. 1 lit. c, § 36 Abs. 3 Oö. Jagdge
setz w związku z § 1 der Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend 
die Mindestversicherungs-summe für die Jagdhaftpflicht-versicherung

Odesłanie do dziennika urzędowego: Oö. Jagdgesetz, Dziennik urzędowy 
kraju związkowego nr 32/1964, wersja skonsolidowana

Rząd kraju związkowego wydaje rozporządzenie, aby określić minimalną 
ochronę ubezpieczeniową od zdarzenia szkodowego.

Styria (Steiermark): 83. Akredytacja

Akt prawny/przepis prawny: § 16 Abs. 3 Steiermärkisches Akkreditie
rungsgesetz (styryjska ustawa o akredytacji)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Steiermärkisches Akkreditierungsge
setz, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 62/1995, wersja 
skonsolidowana

Rząd kraju związkowego wydaje rozporządzenie, aby określić minimalną 
ochronę ubezpieczeniową od zdarzenia szkodowego.
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 84. Zarządzanie szpitalami specjalistycznymi

Akt prawny/przepis prawny: § 17 Stmk. Krankenanstaltengesetz 2012 
(styryjska ustawa o placówkach medycznych z 2012 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Steiermärkisches Krankenanstalten
gesetz 2012, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 111/2012, wersja 
skonsolidowana

Do umowy ubezpieczeniowej stosuje się następujące zasady:

a) minimalna ochrona ubezpieczeniowa za każde zdarzenie objęte ubezpie
czeniem musi wynosić 2 mln EUR;

b) maksymalny limit odpowiedzialności za jednoroczny okres ubezpieczenia 
nie może być mniejszy niż pięciokrotność minimalnej ochrony ubezpie
czeniowej; oraz

c) nie dopuszcza się wyłączenia lub czasowego ograniczenia wiążącej się 
z tym odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 85. Hodowla psów i psów niebezpiecznych

Akt prawny/przepis prawny: § 3b Abs. 7 Landes-Sicherheitsgesetz (ustawa 
o bezpieczeństwie na poziomie landów)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Landes-Sicherheitsgesetz, Dziennik 
urzędowy kraju związkowego nr 24/2005, wersja skonsolidowana

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 725 000 EUR w odniesie
niu do szkód spowodowanych przez psy.

 86. Działalność szkół narciarskich

Akt prawny/przepis prawny: §2a Abs. 2 Z 3 i § 5 Steiermärkisches Schi
schulgesetz 1997 (styryjska ustawa o szkłach narciarskich z 1997 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Steiermärkisches Schischulgesetz 
1997, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 58/1997, wersja 
skonsolidowana

Certyfikat ubezpieczenia nie może być starszy niż trzy miesiące.

Tyrol (Tirol): 87. Przewodnicy górscy

Akt prawny/przepis prawny: § 4 Abs. 5 Tiroler Bergsportführergesetz 
(tyrolska ustawa o przewodnikach sportów górskich)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Tiroler Bergsportführergesetz, 
Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 7/1998, wersja skonsolidowana

Zgodnie z ryzykiem zawodowym przewodników górskich rząd kraju związ
kowego wydaje rozporządzenie, aby określić minimalną ochronę ubezpiecze
niową od zdarzenia szkodowego.
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 88. Zarządzanie szpitalami specjalistycznymi

Akt prawny/przepis prawny: § 6a Tiroler Krankenanstaltengesetz (tyrolska 
ustawa o placówkach medycznych) – Tir KAG

Odesłanie do dziennika urzędowego: Tiroler Krankenanstaltengesetz – Tir 
KAG, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 5/1958, wersja 
skonsolidowana

Do umowy ubezpieczeniowej stosuje się następujące zasady:

a) minimalna ochrona ubezpieczeniowa za każde zdarzenie objęte ubezpie
czeniem musi wynosić 2 mln EUR;

b) maksymalny limit odpowiedzialności za jednoroczny okres ubezpieczenia 
nie może być mniejszy niż pięciokrotność minimalnej ochrony ubezpie
czeniowej; oraz

c) nie dopuszcza się wyłączenia lub czasowego ograniczenia wiążącej się 
z tym odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Burgenland: 89. Łowiectwo

Akt prawny/przepis prawny: § 64, § 65 Abs. 1 Z 2, § 71 Abs. 4 Bgld. 
Jagdgesetz 2004 (burgenlandzka ustawa o łowiectwie z 2004 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Burgenländisches Jagdgesetz 2004, 
Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 11/2005, wersja skonsolidowana

Rząd kraju związkowego wydaje rozporządzenie, aby określić minimalną 
ochronę ubezpieczeniową od zdarzenia szkodowego.

 90. Zarządzanie szpitalami specjalistycznymi

Akt prawny/przepis prawny: § 5 Abs. 7 Z 6, § 7a Abs. 1 Z 5, § 23a, 
§ 35 Abs. 7, § 86 Abs. 10 Bgld. Krankenanstaltengesetz 2000 (burgen
landzka ustawa o placówkach medycznych z 2000 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Burgenländisches Krankenanstalten
gesetz 2000, Dziennik urzędowy kraju związkowego nr 52/2000, wersja 
skonsolidowana

Do umowy ubezpieczeniowej stosuje się następujące zasady:

a) minimalna ochrona ubezpieczeniowa za każde zdarzenie objęte ubezpie
czeniem musi wynosić 2 mln EUR;

b) maksymalny limit odpowiedzialności za jednoroczny okres ubezpieczenia 
nie może być mniejszy niż pięciokrotność minimalnej ochrony ubezpie
czeniowej; oraz

c) nie dopuszcza się wyłączenia lub czasowego ograniczenia wiążącej się 
z tym odpowiedzialności ubezpieczyciela.
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POLSKA 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od wszelkich 
szkód wynikających z użytkowania tych pojazdów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawa w wersji 
ujednoliconej z dnia 9 lutego 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 
473, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 2. Ubezpieczenie OC rolników będących posiadaczami gospodarstw 
rolnych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 44 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawa w wersji 
ujednoliconej z dnia 9 lutego 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 
473, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 3. Ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń 
losowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawa w wersji 
ujednoliconej z dnia 9 lutego 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 
473, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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 4. Ubezpieczenie upraw rolnych od szkód spowodowanych przez powódź, 
suszę, grad, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne

Akt prawny/przepis prawny: Art. 10c ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ustawa w wersji 
ujednoliconej z dnia 16 października 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
2047, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 5. Ubezpieczenie OC dla adwokatów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 8a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – 
Prawo o adwokaturze, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 9 maja 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 1184

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 6. Ubezpieczenie OC dla radców prawnych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 227 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 15 września 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 1870

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 7. Ubezpieczenie OC dla notariuszy

Akt prawny/przepis prawny: Art. 19a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 22 listopada 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 2291

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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 8. Ubezpieczenie OC dla doradców podatkowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 44–45 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. 
o doradztwie podatkowym, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
30 stycznia 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 377

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 9. Ubezpieczenie OC dla komorników sądowych i ich pracowników

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o komornikach sądowych i egzekucji, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
14 czerwca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 1309

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 10. Ubezpieczenie OC dla rzeczników patentowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. 
o rzecznikach patentowych, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 9 czerwca 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 1314

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 11. Ubezpieczenie OC dla prawników zagranicznych świadczących 
pomoc prawną w Rzeczypospolitej Polskiej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. 
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej 
w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
26 października 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., 
poz. 1874

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 12. Ubezpieczenie OC dla doradców restrukturyzacyjnych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 17a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. 
o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawa w wersji ujednoliconej 
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., 
poz. 883

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 13. Ubezpieczenie OC dla agentów ubezpieczeniowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 11 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
28 listopada 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., 
poz. 2077

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 14. Ubezpieczenie OC dla brokerów ubezpieczeniowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 22 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
28 listopada 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., 
poz. 2077

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 15. Ubezpieczenie OC dla podmiotów zajmujących się usługowym pro
wadzeniem ksiąg rachunkowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 76h ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 30 stycznia 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 395

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 16. Ubezpieczenie OC dla osób upoważnionych do badania sprawozdań 
finansowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 53 ustawy o biegłych rewidentach, fir
mach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 1089

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 17. Ubezpieczenie OC dla rzeczoznawców majątkowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 175 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
14 grudnia 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 121

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 18. Ubezpieczenie OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Akt prawny/przepis prawny: Art. 181 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
14 grudnia 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 121

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 19. Ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości

Akt prawny/przepis prawny: Art. 186 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
14 grudnia 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 121

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 20. Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców ubiegających się o zawarcie 
umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywil
nego w portach lotniczych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 22a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 8 listopada 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 2213

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 21. Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców wykonujących działalność 
gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

Akt prawny/przepis prawny: Art. 21 a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 8 listopada 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 2213

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 22. Ubezpieczenie OC dla osób świadczących usługi detektywistyczne

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 
o usługach detektywistycznych, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
24 lutego 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 556

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 23. Ubezpieczenie OC dla podmiotów leczniczych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 17 w związku z art. 25 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa w wersji ujednoliconej 
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 160

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 24. Ubezpieczenie OC dla lekarzy wykonujących działalność leczniczą 
jako indywidualną praktykę lekarską

Akt prawny/przepis prawny: Art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 8 grudnia 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 160

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 25. Ubezpieczenie OC dla pielęgniarek wykonujących zawód w ramach 
działalności leczniczej jako indywidualną praktykę

Akt prawny/przepis prawny: Art. 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 8 grudnia 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 160

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 26. Ubezpieczenie OC dla pielęgniarek lub położnych będących obywate
lami państwa członkowskiego Unii Europejskiej czasowo i okazjonalnie 
wykonujących swój zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 24 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
24 listopada 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 123

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 27. Ubezpieczenie OC dla podmiotów udzielających świadczenia opieki 
zdrowotnej i niewykonujących działalności leczniczej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 136b w związku z art. 5 pkt 41 lit. b) 
i d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, ustawa w wersji ujednoliconej 
z dnia 20 lipca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 
123, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 28. Ubezpieczenie OC dla jednostek, które uzyskały autoryzację mini
stra właściwego do spraw zdrowia, i jednostek notyfikowanych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 36 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 17 stycznia 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
211, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 29. Ubezpieczenie OC dla sponsorów i badaczy klinicznych za szkody 
wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego nad wyrobem 
medycznym

Akt prawny/przepis prawny: Art. 40 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 17 stycznia 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
211, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 30. Ubezpieczenie OC dla sponsorów i badaczy klinicznych za szkody 
wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego

Akt prawny/przepis prawny: Art. 37b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
30 października 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
2211, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 31. Ubezpieczenie OC dla armatorów za roszczenia morskie (alterna
tywna forma zabezpieczenia finansowego – ubezpieczenie lub inne zabez
pieczenie finansowe, takie jak gwarancja bankowa)

Akt prawny/przepis prawny: Art. 102a ustawy z dnia 18 września 
2001 r. – Kodeks morski, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 9 grudnia 
2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 66, 
z późniejszymi zmianami

a) Nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

c) rodzaj i okres ubezpieczenia;

d) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
wystawcy ubezpieczenia oraz, w stosownych przypadkach, miejsce usta
nowienia ubezpieczenia.

Jeżeli język użyty w certyfikacie nie jest językiem angielskim, francuskim lub 
hiszpańskim, tekst powinien zawierać tłumaczenie na jeden z tych języków.

 32. Ubezpieczenie OC dla przewoźnika, który faktycznie wykonuje prze
wóz, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 392/2009, podczas któ
rego ma miejsce śmierć lub szkoda na osobie pasażera lub utrata lub 
uszkodzenie jego bagażu (alternatywna forma zabezpieczenia finansowego)

Akt prawny/przepis prawny: Art. 182 a ustawy z dnia 18 września 
2001 r. – Kodeks morski, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 9 grudnia 
2015 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 66, 
z późniejszymi zmianami

a) Nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz 
port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
przewoźnika, który faktycznie wykonuje całość lub część przewozu;

c) numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d) rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia finansowego 
oraz, w stosownych przypadkach, miejsce prowadzenia działalności, 
w którym ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe zostało 
wystawione; oraz

f) okres ważności świadectwa, który nie może przekraczać okresu ważności 
ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 33. Ubezpieczenie OC dla właścicieli statków za szkodę wyrządzoną 
zanieczyszczeniem olejem bunkrowym (alternatywna forma zabezpieczenia 
finansowego)

Akt prawny/przepis prawny: Art. 271a–271b ustawy z dnia 18 września 
2001 r. Kodeks morski, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 9 grudnia 
2015 r.

Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowo
dowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r. (konwencja 
o olejach bunkrowych z 2001 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 66, 
z późniejszymi zmianami

a) Nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz 
port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
zarejestrowanego właściciela;

c) numer identyfikacyjny statku wg IMO;

d) rodzaj i okres ważności zabezpieczenia;

e) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz, 
w stosownych przypadkach, miejsce prowadzenia działalności, w którym 
wystawione zostało ubezpieczenie lub zabezpieczenie;

f) okres ważności certyfikatu, nie dłuższy niż okres ważności ubezpieczenia 
lub innego zabezpieczenia.

 34. Ubezpieczenie OC dla właścicieli statków za szkody wyrządzone 
przez wyciek lub usunięcie oleju ze statków przewożących olej jako ładu
nek (alternatywna forma zabezpieczenia finansowego)

Akt prawny/przepis prawny: Art. 272 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – 
Kodeks morski, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 9 grudnia 2015 r.

Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowo
dowane zanieczyszczeniem olejami, 1992 (CLC 92)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 66, 
z późniejszymi zmianami

a) Imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

b) rodzaj zabezpieczenia;

c) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby udzielającej zabezpieczenia oraz, 
w stosownych przypadkach, miejsce prowadzenia działalności, gdzie 
wystawione zostało ubezpieczenie lub zabezpieczenie;

d) okres ważności świadectwa, nie dłuższy niż okres obowiązywania ubez
pieczenia lub innego zabezpieczenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 35. Ubezpieczenie OC dla przewoźników lotniczych i użytkowników 
statków powietrznych za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez 
nich działalnością lotniczą

Akt prawny/przepis prawny: Art. 209 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze 
z dnia 3 lipca, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 14 czerwca 2018 r.

Załącznik 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zasto
sowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodza
jów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczą
cych używania tych statków (Dz.U. z 2013 r., poz. 440)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 1183

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 36. Ubezpieczenie OC dla przewoźników lotniczych za szkody spowodo
wane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 209 ust. 3 ustawy – Prawo lotnicze 
z dnia 3 lipca 2002 r., ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 14 czerwca 
2018 r.

Art. 19, 22 i 50 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego (Montreal, 28 maja 1999 r.)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 1183

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 37. Ubezpieczenie OC dla przewoźników lotniczych za szkody powstałe 
w przewozie lotniczym poczty

Akt prawny/przepis prawny: Art. 209 ust. 4 ustawy – Prawo lotnicze 
z dnia 3 lipca 2002 r., ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 14 czerwca 
2018 r.

Art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1008/2008

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 1183

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 38. Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców wykonujących obsługę 
naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie dzia
łalnością lotniczą

Akt prawny/przepis prawny: Art. 209 ust. 5 ustawy – Prawo lotnicze 
z dnia 3 lipca 2002 r., ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 14 czerwca 
2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 1183

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 39. Ubezpieczenie OC w odniesieniu do działalności szkoleniowej 
w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania 
świadectwa kwalifikacji (z wyłączeniem służby informacji powietrznej 
i służby lotniskowej informacji powietrznej), podlegającej wpisowi do reje
stru podmiotów szkolących

Akt prawny/przepis prawny: Art. 95a ust. 3 ustawy – Prawo lotnicze 
z dnia 3 lipca 2002 r., ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 14 czerwca 
2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 1183

§ 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lot
niczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących (Dziennik 
Ustaw z 2013 r., poz. 1068)

 40. Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców ubiegających się o licencje na 
prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu prze
wozów kolejowych osób lub rzeczy lub na świadczeniu usług trakcyjnych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 46 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
13 października 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
2117, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 41. Ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących obiekty jądrowe za 
szkodę jądrową

Akt prawny/przepis prawny: Art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 
2000 r. – Prawo atomowe, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 23 marca 
2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 792

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 42. Ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących obiekty jądrowe za 
szkodę jądrową wyrządzoną w czasie transportu materiału jądrowego 
z urządzeń jądrowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 
2000 r. – Prawo atomowe, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 23 marca 
2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 792

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 838) oraz 
art. 103a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 
(Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 1512, z późniejszymi zmianami)

 43. Ubezpieczenie OC dla organizatorów imprez masowych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 53 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
26 maja 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 1160

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 44. Ubezpieczenie OC dla domów maklerskich od szkód powstałych 
w związku z działalnością maklerską

Akt prawny/przepis prawny: Art. 98 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
15 września 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 1768

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 45. Ubezpieczenie OC dla wykwalifikowanych dostawców usług certyfi
kacyjnych wydających certyfikaty kwalifikowane za szkody wyrządzone 
odbiorcom usług certyfikacyjnych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 13 ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Przyłączenie systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego

Art. 21b ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identy
fikacji elektronicznej

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 
1579, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 46. Ubezpieczenie OC dla podmiotu uprawnionego do wystawiania 
świadectw charakterystyki energetycznej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o charakterystyce energetycznej budynków, ustawa w wersji ujednoliconej 
z dnia 7 lipca 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
1498, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 47. Ubezpieczenie OC dla jednostek certyfikujących, jednostek kontrolu
jących lub laboratoriów

Akt prawny/przepis prawny: Art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 9 czerwca 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
1226, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 48. Ubezpieczenie OC dla architektów i inżynierów budownictwa

Akt prawny/przepis prawny: Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, 
ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 29 września 2016 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2016 r., 
poz. 1725

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 49. Ubezpieczenie OC dla podmiotu uprawnionego do wykonywania 
przeglądów technicznych jachtów komercyjnych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 26 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie morskim, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 8 grudnia 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 181

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 50. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie 
OC dla właścicieli jachtów komercyjnych innych niż jachty udostępniane 
odpłatnie bez załogi

Akt prawny/przepis prawny: Art. 110 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie morskim, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 8 grudnia 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 181

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 51. Ubezpieczenie OC dla rzeczoznawców do spraw ochrony przeciwpo
żarowej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 11 m ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 6 marca 
2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 620

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 52. Ubezpieczenie dla członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżo
wej drużyny pożarniczej

Akt prawny/przepis prawny: Art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 
6 marca 2018 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2018 r., 
poz. 620

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 53. Ubezpieczenie dla organizatorów turystyki i agentów turystycznych 
na wypadek swojej niewypłacalności, dotyczące zwrotu wniesionych wpłat 
oraz pokrycia kosztów powrotu konsumentów do kraju

Akt prawny/przepis prawny: Art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
2361, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 grudnia 2017 r. 
w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia 
na rzecz podróżnych (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 2497)

 54. Obowiązkowe ubezpieczenie dla dostawców usług płatniczych 
wymagane w odniesieniu do transakcji płatniczych wynikających z umowy 
o świadczenie usług płatniczych

Akt prawny/przepis prawny: Art. 125 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych, ustawa w wersji ujednoliconej z dnia 28 września 
2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 
2003, z późniejszymi zmianami

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)

 55. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pośredników 
kredytu hipotecznego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną 
działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowa 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wypadek odpowiedzialności 
wynikłej z niedochowania należytej staranności w związku z wykonywa
niem tej działalności

Akt prawny/przepis prawny: Art. 55 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. 
o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipo
tecznego i agentami

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Ustaw z 2017 r., 
poz. 819

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w spra
wie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubez
pieczenia obowiązkowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 838)
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

PORTUGALIA 1. Ubezpieczenie komunikacyjne

Akt prawny/przepis prawny: Dekret z mocą ustawy nr 291/2007 z dnia 
21 sierpnia, zmieniony dekretem o mocy ustawy nr 153/2008 z dnia 6 
sierpnia, w szczególności art. 4, 28 i 29.

Rozporządzenie nr 4/2008-R z dnia 19 marca.

Tymczasowy certyfikat zawiera wszystkie dane znajdujące się w międzynaro
dowym certyfikacie ubezpieczenia poza numerem polisy, jeżeli numeru tego 
jeszcze nie przydzielono.

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warsztatu samochodo
wego oraz kierowcy zawiera wskazanie zakładu ubezpieczeń, imię i nazwisko 
(nazwę) oraz adres ubezpieczonego, numer certyfikatu, okres obowiązywania, 
kategorię pojazdów objętych ubezpieczeniem, maksymalną kwotę gwarancji 
od odpowiedzialności cywilnej i numer polisy. Tymczasowy certyfikat 
zawiera te same elementy poza numerem polisy, jeżeli numeru tego jeszcze 
nie przydzielono.

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warsztatu samochodo
wego zawiera dodatkowo wskazanie działalności zawodowej ubezpieczonego 
oraz, zgodnie z ustaleniami stron, numer prawa jazdy objętego 
ubezpieczeniem.

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowcy zawiera dodat
kowo numer prawa jazdy objętego ubezpieczeniem.

Potwierdzenie odbioru zawiera te same dane co międzynarodowy certyfikat 
ubezpieczenia.

 2. Właściciele statków o pojemności brutto poniżej 300 pływające pod 
banderą narodową, które są uprawnione do wpływania do portów krajo
wych lub kotwiczenia niezależnie od bandery lub wpływania na wody tery
torialne Portugalii – ubezpieczenie od odpowiedzialności za roszczenia 
morskie

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4 i 5 ram ubezpieczenia od roszczeń 
morskich dla właścicieli statków, zatwierdzonych dekretem z mocą ustawy 
nr 50/2012 z dnia 2 marca.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dekret z mocą ustawy nr 50/2012 
z dnia 2 marca, który wszedł w życie z dniem 3 marca 2012 r.

Posiadanie ubezpieczenia potwierdza się co najmniej jednym certyfikatem 
wydanym przez odpowiedniego ubezpieczyciela; certyfikaty te zawsze muszą 
znajdować się na pokładzie statku.

Certyfikaty wydawane przez ubezpieczyciela zawierają następujące 
informacje:

— nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

— imię i nazwisko (nazwa) właściciela oraz jego miejsce prowadzenia 
działalności;

— rodzaj i okres ważności ubezpieczenia;

— nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności wystawcy ubezpiecze
nia oraz, w stosownych przypadkach, miejsce ustanowienia 
ubezpieczenia.
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Certyfikaty wydawane jednostkom pływającym, które pływają pod banderą 
narodową, sporządza się w językach portugalskim i angielskim, natomiast 
w przypadku jednostek pływających pod inną banderą certyfikaty te muszą 
być sporządzone co najmniej w języku angielskim, francuskim lub 
hiszpańskim.

W przypadku jednostek pływających, które pływają pod banderą narodową, 
właściciel jednostki pływającej lub załoga statku wysyła kopię wydanych lub 
zmienionych certyfikatów do Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Naturalnych, 
Bezpieczeństwa i Służb Morskich (DGRM).

RUMUNIA 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od szkód 
wyrządzonych osobom trzecim wskutek wypadku pojazdu lub tramwaju

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa nr 132/2017 o obowiązkowym 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych osobom 
trzecim wskutek wypadku pojazdu lub tramwaju

Art. 3: Obowiązek zawarcia umowy RCA

Obowiązuje od dnia 12 lipca 2017 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Rumunii 
nr 431 z dnia 12 czerwca 2017 r.

a) Dane identyfikacyjne i dane kontaktowe podmiotu świadczącego ubezpie
czenie komunikacyjne OC;

b) dane identyfikacyjne i dane kontaktowe ubezpieczonego, tj. właściciela 
lub użytkownika;

c) dane identyfikacyjne i dane kontaktowe pośrednika ubezpieczenia komu
nikacyjnego OC;

d) dane identyfikacyjne i dane techniczne pojazdu silnikowego objętego 
ubezpieczeniem;

e) dane osobowe zgłoszonych kierowców;

f) okres obowiązywania umowy o ubezpieczenie komunikacyjne OC i data 
jej podpisania;

g) klasa bonus-malus;

h) składka ubezpieczeniowa;

i) stawka związana z rozliczeniem bezpośrednim, jeżeli ubezpieczyciel sko
rzystał z tej klauzuli;

j) liczba rat, ich kwota i terminy wymagalności;

k) limit odszkodowania;

l) warunki umowy mające zastosowanie do ubezpieczenia komunikacyj
nego OC;
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m) w stosownych przypadkach warunki mające zastosowanie do rozliczenia 
bezpośredniego;

n) przepis, na podstawie którego strona poszkodowana może oddać swój 
pojazd do naprawy w dowolnym warsztacie, na mocy prawa, bez 
zastrzeżeń lub ograniczeń ze strony podmiotu świadczącego ubezpiecze
nie komunikacyjne OC lub warsztatu, które mogłyby wpłynąć na ten 
wybór.

 2. Obowiązkowe ubezpieczenie domu na wypadek trzęsienia ziemi, osu
nięcia ziemi i powodzi

Akt prawny/przepis prawny: Art. 3 ustawy nr 260/2008 o obowiązko
wym ubezpieczeniu domu na wypadek trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi 
i powodzi

Rozporządzenie nr 6/87/2011 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpie
czeń i Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie zatwierdze
nia przepisów wykonawczych do ustawy nr 260/2008 o obowiązkowym 
ubezpieczeniu domu na wypadek trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi i powodzi 
(Dziennik Urzędowy Rumunii, część I, nr 315) z dnia 6 maja 2011 r., 
wydano w 2011 r. Zgodnie z nadzwyczajnym rozporządzeniem rządu 
nr 96/2012 wprowadzającym pewne środki reorganizacji wewnątrz admini
stracji publicznej i zmieniającym niektóre akty ustawodawcze, zatwierdzo
nym z późniejszymi zmianami i uzupełnionym przepisami ustawy 
nr 71/2013 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, obecnie obowiązki 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni Ministerstwo Roz
woju Regionalnego i Administracji Publicznej – w zakresie administracji 
publicznej – oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – w zakresie spraw 
wewnętrznych.

Odesłanie do dziennika urzędowego: Obowiązuje od dnia 10 marca 
2009 r. Wersja skonsolidowana z dnia 21 stycznia 2016 r. opiera się na 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Rumunii, część I, nr 635 z dnia 
15 października 2013 r. i zawiera zmiany wprowadzone na mocy ustawy 
nr 191/2015; ostatnią zmianę wprowadzono w dniu 19 listopada 2015 r.

PAD musi zawierać co najmniej następujące elementy:

a) imię i nazwisko (nazwa) oraz siedziba umawiających się stron;

b) imię i nazwisko (nazwa) beneficjenta ubezpieczenia;

c) rodzaj i adres miejsca zamieszkania;

d) kwota objęta obowiązkowym ubezpieczeniem;

e) obowiązkowa składka i jej termin płatności;

f) okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej;

g) numer i tytuł aktu ustawodawczego będącego podstawą wydania PAD 
oraz numer i data jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Rumunii, 
część I.
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SŁOWENIA 1.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa ratyfikująca Konwencję o umowie 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Uradni list RS (Dziennik Urzędowy 
Republiki Słowenii; UL RS) – traktaty międzynarodowe, nr 14/13

W dniu 5 lipca 1978 r. w Genewie przyjęto Konwencję o umowie międzyna
rodowego przewozu drogowego towarów, która zmieniała jednostkę rozlicze
niową dla odszkodowania, liczoną na kilogram brakującej wagi brutto. Zgod
nie z CMR odszkodowanie za stratę na kilogram brakującej wagi brutto ogra
niczono do 25 franków w złocie (10/31 gramów złota próby dziewięćset). 
Konwencja przewiduje, że odszkodowanie nie może przekroczyć 8,33 jedno
stek rozliczeniowych. Jednostką rozliczeniową jest SDR (specjalne prawo cią
gnienia) według definicji Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

 2.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 66b

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks morski (UL RS, nr 62/16 – 
oficjalna wersja skonsolidowana, 41/17, 21/18 – ZNOrg i 31/18 – 
ZPVZRZECEP).

Posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w poprzednim paragrafie, 
potwierdzane jest certyfikatem wydanym przez zakład ubezpieczeń 
i powinno zawierać następujące informacje:

a) nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

c) rodzaj i okres ważności ubezpieczenia;

d) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela oraz miejsce ustanowienia ubezpieczenia.

 3.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 67

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks morski (UL RS, nr 62/16 – 
oficjalna wersja skonsolidowana, 41/17, 21/18 – ZNOrg i 31/18 – 
ZPVZRZECEP).

Certyfikat zgodny z Międzynarodową konwencją o odpowiedzialności cywil
nej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami

Certyfikat zgodny z Międzynarodową konwencją o odpowiedzialności cywil
nej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi 
z 2001 r.
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 4.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 125a

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks morski (UL RS, nr 62/16 – 
oficjalna wersja skonsolidowana, 41/17, 21/18 – ZNOrg i 31/18 – 
ZPVZRZECEP).

Posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w poprzednim paragrafie, 
potwierdzane jest certyfikatem wydanym przez zakład ubezpieczeń 
i powinno zawierać następujące informacje:

a) nazwa statku, jego numer IMO i port macierzysty;

b) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
właściciela statku;

c) rodzaj i okres ważności ubezpieczenia;

d) imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela oraz miejsce ustanowienia ubezpieczenia.

 5.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 128

Odesłanie do dziennika urzędowego: Kodeks morski (UL RS, nr 62/16 – 
oficjalna wersja skonsolidowana, 41/17, 21/18 – ZNOrg i 31/18 – 
ZPVZRZECEP).

Certyfikat zgodny z Międzynarodową konwencją o odpowiedzialności cywil
nej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami

Certyfikat zgodny z Międzynarodową konwencją o odpowiedzialności cywil
nej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi 
z 2001 r.

Certyfikat zgodny z Konwencją ateńską w sprawie przewozu morzem pasaże
rów i ich bagażu z 1974 r., zmienioną Protokołem z 2002 r.

 6.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 4

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pasażerów, 
bagażu, ładunku i stron trzecich. Ryzyko podlegające ubezpieczeniu obejmuje 
akty wojny, terroryzm, porwania, akty sabotażu, bezprawne zajęcie statku 
powietrznego oraz rozruchy.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pasażerów, 
bagażu i ładunku

18.10.2019
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
C 355/157



Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 Art. 6 Kwoty minimalne:

Odpowiedzialność za pasażerów — SDR 250 000 na pasażera

Odpowiedzialność za bagaż (w operacjach zarobkowych) – 1 131 SDR na 
pasażera

Odpowiedzialność za ładunek (w operacjach zarobkowych) – 19 SDR na 
kilogram

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stron trzecich

 Art. 7 Kwoty minimalne:

Za wypadek dla każdego statku powietrznego:

MTOM < 500 kg 0,75 mln SDR

MTOM < 1 000 kg 1,5 mln SDR

MTOM < 2 700 kg 3 mln SDR

MTOM < 6 000 kg 7 mln SDR

MTOM < 12 000 kg 18 mln SDR

MTOM < 25 000 kg 80 mln SDR

MTOM < 50 000 kg 150 mln SDR

MTOM < 200 000 kg 300 mln SDR

MTOM < 500 000 kg 500 mln SDR

MTOM ≥ 500 000 kg 700 mln SDR

W przypadku ochrony przed wojną lub terroryzmem może występować rów
nież łączny limit odszkodowania równy odpowiedniej z podanych powyżej 
wartości.
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 7.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 214

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o lotnictwie – ZLet (UL RS, 
nr 81/10 – oficjalna wersja skonsolidowana i 46/16)

Obowiązkowe ubezpieczenie inwalidzkie i od wypadków dla pilotów oraz 
personelu obsługi naziemnej, inspektorów ochrony lotnictwa i inspektorów 
zatrudnionych przez agencję

 8.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 2

Odesłanie do dziennika urzędowego: Postanowienie w sprawie wysokości 
sumy ubezpieczenia (UL RS nr 5/02, 79/06) – zgodnie z ZLet

Wysokość sumy ubezpieczenia

Kwoty minimalne:

Na każdego pracownika:

Za śmierć na skutek wypadku – 2 mln SIT

Za inwalidztwo – 4 mln SIT

 9.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 130–144

Art. 130

(Odpowiedzialność właściciela statku powietrznego)

Art. 131

(Odpowiedzialność leasingobiorcy statku powietrznego, przewoźnika umow
nego oraz przewoźnika faktycznego)

Art. 132

(Odpowiedzialność czarterującego na czas określony oraz strony zamawiają
cej specjalne usługi lotnicze)

Art. 133

(Wyłączenie odpowiedzialności)

Art. 134

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli lub 
leasingobiorców statków powietrznych za szkody wobec stron trzecich 
(wywołane przez statek powietrzny znajdujący się na ziemi)

Kwoty minimalne:

Minimalne sumy ubezpieczenia określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (art. 7), zmienionym rozpo
rządzeniem Komisji (UE) nr 285/2010
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(Wspólna odpowiedzialność)

Art. 135

(Brak należytej staranności w zapewnieniu, by statek powietrzny nie został 
wykorzystany do celów niezgodnych z prawem)

Art. 136

(Szkody wywołane przez upoważnionych operatorów strony poszkodowa
nej, którzy przekroczyli swoje upoważnienia)

Art. 137

(Odpowiedzialność solidarna w przypadku szkód wywołanych przez 
wspólny samolot)

Art. 138

(Ograniczenie odpowiedzialności)

Art. 139

(Nieograniczona odpowiedzialność)

Art. 140

(Ograniczenie odpowiedzialności w związku ze szkodą)

Art. 141

(Wykorzystanie odszkodowania)

Art. 142

(Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stron trzecich)
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Art. 143

(Zastosowanie przepisów o ograniczonej odpowiedzialności w stosunku do 
zagranicznych statków powietrznych)

Art. 144

(Krajowe państwowe statki powietrzne i inne statki powietrzne należące do 
Republiki Słowenii oraz zagraniczne państwowe statki powietrzne)

Art. 145

(Przedmiot ubezpieczenia)

Art. 146

(Ubezpieczyciel)

Art. 147

(Rozszerzenie stosowania przepisów niniejszego rozdziału)

Art. 148

(Zakres ubezpieczenia statków powietrznych)

Art. 149

(Przedmiot ubezpieczenia)

Art. 150

(Przyjęta wartość)

Art. 151

(Rzeczywista wartość)
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 Art. 152

(Wydanie uszkodzonych ubezpieczonych przedmiotów)

Art. 153

(Ubezpieczenie podróżne)

Ubezpieczenie frachtu, koszty ubezpieczenia, spodziewane zyski, zastawy na 
statkach powietrznych oraz inne prawa i korzyści materialne, które istnieją 
lub których można się zasadnie spodziewać w związku z przewozem lotni
czym oraz które można wyrazić kwotowo

 Art. 154

(Skutki niezdolności statku powietrznego do bezpiecznego lotu)

Art. 155

(Ograniczenia geograficzne)

Art. 156

(Rozszerzenie ochrony o okres pilnych napraw)

Art. 157

(Częściowa naprawa szkód)

Art. 158

(Zagubiony statek powietrzny)

Art. 159

(Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)

Art. 160

(Obowiązkowe ubezpieczenie statków powietrznych)

Art. 161

(Zastosowanie mutatis mutandis przepisów o morskich umowach ubezpie
czeniowych)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o obowiązkach i prawach 
rzeczowych w żegludze powietrznej – ZOSRL (UL RS nr 12/00, 67/02 – 
ZOZP-A, 92/07, 9/11)

Kwota minimalna:

Obowiązuje przyjęta wartość lub wartość rynkowa ubezpieczonego przed
miotu na czas rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Obowiązują przepisy 
ZOSRL (Ustawa o obowiązkach i prawach rzeczowych w żegludze powietrz
nej) i ZOZP (Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym).
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 10.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 19 (Ubezpieczenie i ochrona ubezpie
czeniowa)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o świadczeniu usług 
w zakresie żeglugi powietrznej – ZZNSZP (UL RS 101/03, 110/05, 79/06 – 
Zlet-A, 109/09, 62/10 – Zlet-C, 18/11 – ZUKN-A)

Rządowa decyzja określająca wysokość sumy ubezpieczenia dla ubezpiecze
nia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim pod
czas świadczenia usług lotniczych, usług w zakresie informacji lotniczej oraz 
telekomunikacji lotniczej, nr 40100-4/2007/3 z dnia 27 września 2007 r.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorstw 
publicznych za szkody wyrządzone stronom trzecim w związku ze świadcze
niem usług w zakresie żeglugi powietrznej (usługi lotnicze (ATS), usług 
w zakresie informacji lotniczej (AIS), usługi w zakresie komunikacji/nawiga
cji/nadzoru (CNS), usługi meteorologiczne, lotnicze usługi poszukiwawczo-
ratownicze)

Kwoty minimalne:

150 000 EUR

 11.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o handlu elektronicznym i podpisie 
elektronicznym (ZEPEP)

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 98/04 – oficjalna wersja 
skonsolidowana, 61/06 – ZEPT i 46/14

— Art. 34 (Organ certyfikujący wydający kwalifikowane certyfikaty musi 
ubezpieczyć się od odpowiedzialności. Kwotę minimalną sumy ubezpie
czenia reguluje rząd Republiki Słowenii w drodze rozporządzenia)

 12.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o budownictwie (GZ) Art. 14

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 61/2017 i 72/17 – 
sprostowanie.

— Art. 34 (Organ certyfikujący wydający kwalifikowane certyfikaty musi 
ubezpieczyć się od odpowiedzialności. Kwotę minimalną sumy ubezpie
czenia reguluje rząd Republiki Słowenii w drodze rozporządzenia) oraz

— Art. 14
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 13.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o działalności w dziedzinie architek
tury i inżynierii lądowej (ZAID) Art. 14 i 15

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 61/2017

Wszelkie czynności w dziedzinie zadań zawodowych akredytowanych archi
tektów i inżynierów muszą być wykonywane przez podmiot gospodarczy 
ubezpieczony od odpowiedzialności za szkody zgodnie z art. 15 ZAID.

 14.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o agencjach nieruchomości – 
ZNPosr, art. 6

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 42/03, 21/06 – decyzja 
sądu konstytucjonalnego, 47/06, 50/06 – ZMVN, 49/11

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorstwa 
zajmującego się obrotem nieruchomościami za szkody poniesione przez 
głównego zobowiązanego lub stronę trzecią poprzez naruszenie umowy 
o pośrednictwie nieruchomości na terytorium Republiki Słowenii na ubezpie
czoną kwotę wynoszącą co najmniej 150 000 EUR dla pojedynczej sprawy 
ubezpieczeniowej lub co najmniej 350 000 EUR dla wszystkich spraw ubez
pieczeniowych w danym roku.

 15.  

Akt prawny/przepis prawny: Rozporządzenie w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, art. 36 (gwarancja finansowa)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Uradni list RS, št. 55/15 in 47/16

Wydana gwarancja finansowa lub depozyt bankowy
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 16.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o ochronie środowiska (Zakon 
o varstvu okolja) i rozporządzenie w sprawie składowisk (Uredba o odla
gališčih odpadkov), art. 42.

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 39/06 – oficjalna wersja 
skonsolidowana, 49/06 – ZMetD, 66/06 – decyzja Trybunału Konstytucyj
nego, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1 A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ 
i 21/18 – ZNOrg; oraz UL RS, nr 10/14, 54/15, 36/16 i 37/18).

Treść certyfikatu:

— imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba statutowa podmiotu zajmują
cego się składowiskiem;

— rodzaj zabezpieczenia finansowego;

— roczna wielkość zabezpieczenia finansowego;

— okres, na który zapewniono zabezpieczenie finansowe;

— termin zapadalności zabezpieczenia finansowego;

— warunki realizacji;

— wystawca zabezpieczenia finansowego;

— beneficjent zabezpieczenia finansowego.

 17.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o usługach kominiarskich (ZDimS) 
Art. 7

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 68/16

Dowód na to, że przedsiębiorstwo kominiarskie posiada ubezpieczenie odpo
wiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą jest jednym z warunków przyznania 
licencji kominiarskiej przedsiębiorstwu kominiarskiemu. Przed rozpoczęciem 
świadczenia usług oraz przez cały okres świadczenia usług kominiarskich 
przedsiębiorstwo kominiarskie musi ubezpieczyć swoją odpowiedzialność za 
szkody, które może wyrządzić klientom lub stronom trzecim korzystającym 
z usług kominiarskich w związku ze świadczeniem wspomnianych usług. 
Ubezpieczenie musi obejmować odpowiedzialność przedsiębiorstwa komi
niarskiego za działania wszystkich kominiarzy, którzy świadczą usługi na 
rzecz przedsiębiorstwa kominiarskiego na podstawie umowy o pracę lub 
innej podstawie prawnej określonej w prawie.

Kwota rocznej łącznej sumy ubezpieczenia określona w umowie ubezpiecze
niowej nie może być niższa niż 150 000 EUR.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 18.  

Akt prawny/przepis prawny: Przepisy dotyczące warunków, jakie muszą 
spełnić dostawcy szczepień dla lisów, aby uzyskać licencję Art. 14

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 80/07

Obowiązkowe ubezpieczenie dla dostawcy szczepień dla lisów na wypadek 
szkody spowodowanej w związku z wykonywaniem usługi publicznej, 
o której mowa w tych przepisach.

Wymagany jest certyfikat ubezpieczenia.

 19.  

Akt prawny/przepis prawny: Przepisy dotyczące kontaktów w ramach 
prywatnej praktyki weterynaryjnej Art. 6

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 26/97

Obowiązkowe ubezpieczenie weterynarza od:

— odpowiedzialności cywilnej;

— przypadków popełnienia błędu zawodowego.

 20.  

Akt prawny/przepis prawny: Przepisy dotyczące wywoływania lawin 
Art. 5 i 10

UL RS, nr 70/04 i 20/07.

Plan dotyczący ochrony i ratowania na wypadek wywoływania lawiny musi 
uwzględniać dokumenty dotyczące ubezpieczenia na życie członków zespo
łów wywołujących lawiny.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla członków zespołów wywołujących lawiny:

— ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim.

 21.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o obronności – ZObr

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS z 23.9.2004 nr 103 
s. 12498 i 12499.

Art. 98b ust. 1

Art. 98c ust. 3

Art. 98d ust. 5
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 22.  

Akt prawny/przepis prawny: Słoweńska ustawa o siłach zbrojnych – 
ZSSloV

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS z 30. 7. 2007, Nr 68, 
s. 9635.

Art. 76 ust. 5

 23.  

Akt prawny/przepis prawny: Dekret w sprawie policji pomocniczej 
Art. 18

UL RS, nr 1/18 z 4.1.2018, s. 5 (art. 18)

Ubezpieczenie policji pomocniczej od wypadków

 24.  

Akt prawny/przepis prawny: Przepisy w sprawie wymogów technicznych 
i wymogów bezpieczeństwa, formularzy i dokumentacji dotyczących mate
riałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych – w ramach ZEPI (UL RS, 
nr 35/15)

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 35/15

Art. 8

Jednostka oceniająca zgodność wykupuje ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie wykonywanych prac, chyba że jest ubezpieczona przez 
państwo na podstawie ustawy.

 25.  

Akt prawny/przepis prawny: Przepisy dotyczące wyrobów medycznych – 
w ramach art. 16 i 18 ZMedPri

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS 37/10, 66/12

Przedmiot ubezpieczenia jednostki notyfikowanej:

— obszar ochrony;

— suma ubezpieczenia;

— okres ochrony.

Przedmiot ubezpieczenia

— obszar ochrony;

— suma ubezpieczenia;

— okres ochrony.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 26.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa w sprawie produktów medycznych – 
ZZdr-2

Art. 36 i 77

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 17/14

Przedmiot ubezpieczenia: badania kliniczne

— obszar ochrony;

— suma ubezpieczenia;

— okres ochrony.

 27.  

Akt prawny/przepis prawny: Przepisy w sprawie badań klinicznych pro
duktów medycznych – w ramach ZZdr-1

Art. 8 i 11

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 54/06, 17/14 – ZZdr-2

Przedmiot ubezpieczenia: badania kliniczne

— obszar ochrony;

— suma ubezpieczenia;

— okres ochrony.

 28.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o notariacie, art. 14

Odesłanie do dziennika urzędowego: Uradni list RS, št. 2/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13

Rozporządzenie w sprawie najniższej kwoty ubezpieczenia

— Dziennik Urzędowy RS nr 80/94.

— Data przyjęcia: 15. 12. 1994

— Data wejścia w życie: 24.12.1994

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o notariacie (Zakon 
o notariatu)

— Dziennik Urzędowy RS nr 2/07 – wersja skonsolidowana, 33/07 – 
ZSReg-B, 45/08 i 91/13.

— Data przyjęcia: 20.12.2006

— Data publikacji: 10. 3. 1994

— Data wejścia w życie: 9.01.2007

Strona: 124

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności za szkody na kwotę nie mniej
szą niż 200 000 EUR.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 29.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa zmieniająca ustawę o adwokaturze 
(ZOdv – C)

— Dziennik Urzędowy RS nr 35/2009,

— Data przyjęcia: 27. 03. 2009

— Data wejścia w życie: 6. 5. 2009

— Art. 9

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o adwokaturze (Zakon 
o odvetništvu)

— Dziennik Urzędowy RS nr 18/93, 24/96 – Odl. US, 24/01, 111/05 – 
Odl. US, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16.

— Data przyjęcia: 25.03.1993

— Data publikacji: 9. 4. 1993

— Data wejścia w życie: 24.04.1993

Strona: 828

Słoweńska Izba Adwokacka ubezpiecza adwokatów od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, które może ponieść klient w związku z wykonywaniem 
przez adwokata zawodu prawnika. Ubezpieczenia obejmuje szkody wynika
jące z rażącego zaniedbania, błędu lub zaniechania wykonywania obowiązku 
zawodowego adwokatów i ich pracowników.

Składka ubezpieczeniowa opłacana jest z opłaty ubezpieczeniowej adwokata 
uiszczanej na rzecz Słoweńskiej Izby Adwokackiej.

Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek zawierania umowy ubezpieczeniowej 
zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.

 30.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa zmieniająca ustawę o adwokaturze 
(ZOdv – A)

— Dziennik Urzędowy RS nr 24/2001

— Data przyjęcia: 22. 3. 2001

— Data wejścia w życie: 5. 4. 2001

— Art. 34 B

Jeżeli prawnik z innego państwa członkowskiego UE chce wykonywać zawód 
prawnika w Słowenii z użyciem tytułu zawodowego obowiązującego w jego 
państwie, przed wprowadzeniem do rejestru prawników zagranicznych musi 
przedłożyć certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu pro
wadzenia działalności zawodowej od szkód, które mogą powstać w związku 
z wykonywaniem zawodu. Prawnik taki może być całkowicie lub częściowo 
zwolniony z obowiązku ubezpieczenia na podstawie art. 9, jeżeli jest już 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w państwie pochodzenia.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o adwokaturze (Zakon 
o odvetništvu)

— Dziennik Urzędowy RS nr 18/93, 24/96 – Odl. US, 24/01, 111/05 – 
Odl. US, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16.

— Data przyjęcia: 25.03.1993

— Data publikacji: 9. 4. 1993

— Data wejścia w życie: 24.04.1993

Strona: 828

 31.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o pomocy prawnej (Zakon o brez
plačni pravni pomoči),

— Dziennik Urzędowy RS nr 48/01).

— Data przyjęcia: 31. 5. 2001

— Data wejścia w życie: 11. 9. 2001

— Art. 29

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o pomocy prawnej (Zakon 
o brezplačni pravni pomoči)

— Dziennik Urzędowy RS nr 50/04 – wersja skonsolidowana, 23/08, 15/14 
– odl. US i 19/15.

— Data przyjęcia: 31. 5. 2001

— Data publikacji: 13. 6. 2001

— Data wejścia w życie: 11. 9. 2001

Strona: 5229

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności za szkody na kwotę nie mniej
szą niż 50 000 EUR rocznie.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

 32.  

Akt prawny/przepis prawny: Gwarancja odpowiedzialności organizatora 
w przypadku problemów z płynnością

Art. 32 ustawy o promocji rozwoju turystyki (wejście w życie: 15.3.2018) 
i art. 3 przepisów w sprawie udzielania licencji na organizowanie i sprzedaż 
podróży (wejście w życie: 23.6.2018)

Odesłanie do dziennika urzędowego: Ustawa o promocji rozwoju tury
styki (ZSRT -1) (UL RS, nr 13/18, 28.2.2018)

Przepisy w sprawie udzielania licencji na organizowanie i sprzedaż podróży 
(UL RS, nr 39/18, 8.6.2018)

Ustawa o ochronie konsumentów (ZVPot) (UL RS, nr 98/04 – oficjalna wer
sja skonsolidowana, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 
55/17 – ZKolT i 31/18, nowa ZVPot-H opublikowana 4.5.2018)

Dekret w sprawie gwarancji udzielonej przez organizatora podróży i przed
siębiorstwa zapewniające powiązane ustalenia dotyczące podróży mającej 
obejmować problemy z płynnością (UL RS, nr 52/18, 27.7.2018)

Treść regulują art. 58 i 58a ustawy o ochronie konsumentów (ZVPot) (art. 21 
i 22 nowej ZVPot-H, która weszła w życie: 19.5.2018) i dekret w sprawie 
gwarancji udzielonej przez organizatora podróży i przedsiębiorstwa zapew
niające powiązane ustalenia dotyczące podróży mającej obejmować problemy 
z płynnością (wejście w życie: 1.1.2019)

art. 31 ZSRT-1

 33.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów silnikowych (ZOZP)

Art. 9–14

Art. 15–29a

Art. 33a–33d

Art. 30-33

Odesłanie do dziennika urzędowego: UL RS, nr 93/07 – oficjalna wersja 
skonsolidowana, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ i 41/17 –PZ-G).

Polisa ubezpieczeniowa stanowi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, 
który określa również charakter ubezpieczenia. Certyfikat ubezpieczenia 
zawiera wszystkie istotne elementy umowy ubezpieczeniowej.

Umowa ubezpieczeniowa (art. 83 ustawy o ubezpieczeniach (ZZavar) (UL RS, 
nr 93/15)) zawiera przepisy dotyczące co najmniej:

1) nazwy handlowej, formy prawnej, siedziby statutowej i adresu zakładu 
ubezpieczeń i oddziału, za pośrednictwem którego zawarto umowę ubez
pieczeniową;

2) zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność na mocy 
umowy ubezpieczeniowej, oraz przypadki, w których, z określonych przy
czyn, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wykluczona;

3) sposobu wykonywania, zakresu, wszelkich gwarancji i terminu zapadalno
ści zobowiązań zakładu ubezpieczeń;
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

4) definicji i płatności składki oraz prawnych konsekwencji nieuiszczenia 
płatności;

5) okresu obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, a zwłaszcza:

— czy i w jaki sposób dochodzi do automatycznego przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy,

— czy, w jaki sposób i kiedy umowa ubezpieczeniowa może zostać 
zakończona lub całkowicie lub częściowo unieważniona oraz jakie są 
obowiązki zakładu ubezpieczeń w takich przypadkach;

6) utraty roszczenia w ramach umowy ubezpieczeniowej w przypadku nie
dotrzymania terminów.

 34.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o ubezpieczeniach (ZZavar)

Art. 551

Art. 568

Odesłanie do dziennika urzędowego: (UL RS, nr 93/2015, 9/19)

Umowa ubezpieczeniowa (art. 83 ustawy o ubezpieczeniach (ZZavar) (UL RS, 
nr 93/15)) zawiera przepisy dotyczące co najmniej:

1) nazwy handlowej, formy prawnej, siedziby statutowej i adresu zakładu 
ubezpieczeń i oddziału, za pośrednictwem którego zawarto umowę ubez
pieczeniową;

2) zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność na mocy 
umowy ubezpieczeniowej, oraz przypadki, w których, z określonych przy
czyn, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wykluczona;

3) sposobu wykonywania, zakresu, wszelkich gwarancji i terminu zapadalno
ści zobowiązań zakładu ubezpieczeń;

4) definicji i płatności składki oraz prawnych konsekwencji nieuiszczenia 
płatności;

5) okresu obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, a zwłaszcza:

— czy i w jaki sposób dochodzi do automatycznego przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy,

— czy, w jaki sposób i kiedy umowa ubezpieczeniowa może zostać 
zakończona lub całkowicie lub częściowo unieważniona oraz jakie są 
obowiązki zakładu ubezpieczeń w takich przypadkach;

6) utraty roszczenia w ramach umowy ubezpieczeniowej w przypadku nie
dotrzymania terminów.
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 35.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o audycie art. 67 i 69

Odesłanie do dziennika urzędowego: (UL RS, nr 65/08, 63/13 i 84/18)

Przedsiębiorstwo audytorskie jest objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone objętej audytem osobie prawnej lub osobie 
trzeciej z powodu naruszenia umowy o przeprowadzenie audytu lub przepi
sów w zakresie audytu.

Do wniosku o wydanie licencji na świadczenie usług w zakresie audytu przez 
przedsiębiorstwo audytorskie należy dołączyć również dowód ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej i płatności składki ubezpieczeniowej.

 36.  

Akt prawny/przepis prawny: Ustawa o pojazdach silnikowych (Uradni list 
RS, št. 75/17)

Art. 30, 55 i 56

— Dane właściciela pojazdu (imię i nazwisko, adres, numer EMŠO),

— dane pojazdu (producent, nazwa handlowa, VIN),

— nazwa zakładu ubezpieczeń,

— dane dokumentu ubezpieczenia (numer, data ważności).

W przypadku pojazdów wykorzystywanych w ramach transportu publicz
nego dane z dwóch dokumentów ubezpieczenia.

— Dane przedsiębiorstwa (nazwa, adres),

— nazwa zakładu ubezpieczeń,

— dane dokumentu ubezpieczenia (numer, data ważności, kwota 
ubezpieczenia).

 37.  

Akt prawny/przepis prawny: Art. 8 ustawy o odpowiedzialności za 
szkodę jądrową, która weszła w życie dnia 4 kwietnia 2011 r.,

Odesłanie do dziennika urzędowego:: opublikowana dnia 4 października 
2010 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii nr 77/2010; s. 11277

Ustawa o odpowiedzialności za szkodę jądrową odnosi się do stosowania 
art. 4 konwencji paryskiej wyłącznie w odniesieniu do odpowiedzialności 
w trakcie przewozu substancji jądrowych w art. 6 akapit pierwszy (Konwen
cja paryska o odpowiedzialności strony trzeciej w dziedzinie energii jądrowej 
z 29 lipca 1960 r., zmieniona dodatkowym protokołem z dnia 28 stycznia 
1964 r. i protokołem z 16 listopada 1982 r.), który stanowi:

Certyfikat zawiera nazwę i adres osoby eksploatującej oraz kwotę, rodzaj 
i okres obowiązywania zabezpieczenia, a osoba, która wydała certyfikat lub 
w której imieniu wydano certyfikat, nie może zakwestionować tych informa
cji. Certyfikat zawiera również informacje na temat substancji jądrowych oraz 
przewozu, do których ma zastosowanie zabezpieczenie, oraz oświadczenie 
właściwych organów publicznych potwierdzające, że wskazana osoba jest 
osobą eksploatującą w rozumieniu Konwencji.
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SŁOWACJA 1.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 8, sekcja 9, sekcja 10

ustawy nr 170/2018 o pakietach turystycznych, powiązanych organizacjach 
turystycznych i niektórych warunkach podejmowania działalności turystycz
nej oraz zmieniającej niektóre ustawy (biura podróży mają możliwość 
zawarcia umowy ubezpieczeniowej albo udzielenia gwarancji bankowej).

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Wysokość ochrony ubezpieczeniowej musi wynosić co najmniej 30 % plano
wanych rocznych dochodów.

 2.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 9 ustawy nr 382/2004 o ekspertach, 
tłumaczach ustnych i pisemnych oraz zmieniająca niektóre ustawy, 
z późniejszymi zmianami. Data wejścia w życie: 1 września 2004 r.

Minimalne limity ochrony ubezpieczeniowej na jedno roszczenie muszą 
wynosić co najmniej:

a) 33 193 EUR w przypadku znawcy

b) 3 319 EUR w przypadku tłumacza ustnego lub pisemnego

 3.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 27

ustawy nr 586/2003 o zawodach prawniczych i zmieniającej ustawę 
nr 455/1991 o działalności handlowej (Ustawa handlowa), z późniejszymi 
zmianami. Data wejścia w życie: 1 stycznia 2004 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej wprowadzony przez: 335/2012

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej musi wynosić co najmniej 
100 000 EUR.
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 4.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 6

ustawy nr 527/2002 o dobrowolnych aukcjach i zmieniającej ustawę Rady 
Narodowej Słowacji nr 323/1992 o notariuszach i czynnościach notarial
nych (Kodeks notarialny), z późniejszymi zmianami, z późniejszymi 
zmianami

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej musi wynosić co najmniej

2 000 000 EUR.

 5.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 30

ustawy nr 186/2009 o pośrednictwie finansowym i doradztwie finansowym 
oraz zmieniającej i uzupełniającej pewne ustawy, z późniejszymi zmianami

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2010 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej zwiększony przez: 282/2017

Data wejścia w życie: 23 lutego 2018 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej musi wynosić co najmniej 
100 000 EUR od roszczenia i co najmniej 150 000 EUR na wszystkie rosz
czenia z jednego roku kalendarzowego.

W przypadku zabiegania o pośrednictwo finansowe lub poradę finansową 
w zakresie sektora rynku kapitałowego lub sektora ubezpieczeń lub reaseku
racji minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej musi wynosić co najmniej 
1 250 000 EUR od roszczenia i co najmniej 1 850 000 EUR na wszystkie 
roszczenia z jednego roku kalendarzowego i musi również obejmować tery
toria pozostałych państw członkowskich.

Ubezpieczenie musi obejmować cały okres rejestracji w rejestrze i musi także 
obejmować szkody zgłoszone po wygaśnięciu umowy ubezpieczeniowej, 
jeżeli zostały poniesione w związku z korzystaniem z pośrednictwa finanso
wego lub porady finansowej w okresie ważności umowy ubezpieczeniowej.

 6.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 17f

ustawy Rady Narodowej Słowacji nr 566/1992 o Narodowym Banku Słowa
cji, z późniejszymi zmianami

Data wejścia w życie: 1 stycznia 1993 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej wprowadzony przez: 659/2007

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2008 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej musi wynosić co najmniej 
250 000 EUR od roszczenia.
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 7.  

Akt prawny/przepis prawny: sekcja 40a

ustawy nr 435/2000 o nawigacji morskiej, z późniejszymi zmianami

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2001 r.

Ubezpieczenie obowiązkowe wprowadzone na mocy zmiany: Zákon č. 
440/2010 Z. z.

Data wejścia w życie: 1 grudnia 2010 r.

Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela statku mor
skiego obejmuje:

a) nazwę statku morskiego, jego numer IMO i port macierzysty,

b) imię i nazwisko właściciela statku morskiego lub nazwę handlową lub 
nazwę i miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę statutową właści
ciela statku morskiego,

c) rodzaj i okres ubezpieczenia,

d) nazwę handlową lub imię i nazwisko ubezpieczyciela i siedzibę statutową 
lub miejsce prowadzenia działalności ubezpieczyciela lub, w stosownych 
przypadkach, siedzibę oddziału ubezpieczyciela.

Jeżeli certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela statku 
morskiego wydano w języku innym niż język angielski, francuski lub hisz
pański, musi zostać przetłumaczony na jeden z tych języków.

 8.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 13

ustawy nr 143/1998 o lotnictwie cywilnym (Ustawa o lotnictwie) oraz zmie
niającej i uzupełniającej pewne ustawy, z późniejszymi zmianami

Data wejścia w życie: 1 lipca 1998 r.

Szczegółowe informacje podaje rozporządzenie Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiko Słowackiej:

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 
654/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia 
zodpovednosti v civilnom letectve

 9.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 12

ustawy Rady Narodowej Słowacji nr 233/1995 o komornikach sądowych 
i egzekucji oraz zmieniającej i uzupełniającej pewne ustawy, z późniejszymi 
zmianami

Data wejścia w życie: 1 grudnia 1995 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej wprowadzony przez: 299/2013

Data wejścia w życie: 1 listopada 2013 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej musi wynosić co najmniej 
100 000 EUR.
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 10.  

Akt prawny/przepis prawny: Sekcja 3, sekcja 7

ustawy nr 381/2001 o obowiązkowym umownym ubezpieczeniu od odpo
wiedzialności cywilnej dla pojazdów silnikowych oraz zmieniającej i uzupeł
niającej pewne ustawy, z późniejszymi zmianami

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2002 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej zwiększony przez: 110/2007

Pełne limity weszły w życie z dniem: 1 stycznia 2012 r.

Minimalny limit ochrony ubezpieczeniowej musi wynosić co najmniej

a) 5 240 000 EUR w przypadku szkód na osobie od roszczenia, niezależnie 
od liczby poszkodowanych lub zabitych osób,

b) 1 050 000 EUR w przypadku szkód materialnych od roszczenia, niezależ
nie od liczby ofiar.

 11.  

Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu 
a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r.

Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej obejmującej odpowie
dzialność za szkody jądrowe lub innego rodzaju gwarancji finansowej.

Prawo przewiduje limity (185 000 000 EUR lub 300 000 000 EUR) w zależ
ności od wykorzystania obiektu jądrowego.

FINLANDIA 1. Ustawa o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych

Akt prawny/przepis prawny: §§ 3 i 272

Odesłanie do dziennika urzędowego: (459/2015) 24.04.2015

W miejscu pracy pracodawca zapewnia widoczność tej ustawy oraz informa
cji dotyczących zakładu ubezpieczeń, który udzielił ubezpieczenia od wypad
ków przy pracy i chorób zawodowych.

 2. Ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym i emerytalnym dla sportowców

Akt prawny/przepis prawny: §§ 1 i 18

Odesłanie do dziennika urzędowego: (276/2009) 24.04.2009 z później
szymi zmianami w (230/2016) 8.04.2016

Zakład ubezpieczeń udziela sportowcowi informacji na temat ochrony ubez
pieczeniowej raz w roku oraz w razie potrzeby. Zakład ubezpieczeń powi
nien niezwłocznie powiadomić sportowca o takim pominięciu płatności, 
które zakończy stosowanie ochrony ubezpieczeniowej.

Zakład ubezpieczeń zgłasza ochronę ubezpieczeniową klubu sportowego lub 
innej tego rodzaju społeczności sportowej krajowej federacji sportowej, naj
później miesiąc po rozpoczęciu sezonu gry lub zawodów. Za zgodą sportow
ców zawiadomienie zawiera ich imiona i nazwiska oraz numery ubezpiecze
nia społecznego.
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 3. Ustawa o ubezpieczeniach pojazdów

Akt prawny/przepis prawny: §§ 6 i 19

Odesłanie do dziennika urzędowego: (460/2016) 17.06.2016

Posiadacz polisy ubezpieczeniowej jest uprawniony do otrzymania certyfikatu 
od ubezpieczyciela, zawierającego informacje o ważności, objętych ubezpie
czeniem pojazdach silnikowych oraz o szkodach, na podstawie których 
w ramach polisy ubezpieczeniowej wypłacone zostało odszkodowanie. Ubez
pieczyciel nie jest zobowiązany do przekazania tych informacji w przypadku, 
gdy polisa ubezpieczeniowa wygasła na okres dłuższy niż 5 lat.

 4. Kodeks morski

Akt prawny/przepis prawny: Rozdział 7 §§ 2 i 3; Rozdział 10, §§ 10 
i 11; Rozdział 10 a, §§ 6 i 7 (674/1994) 15.07.1994 z późniejszymi zmia
nami w (421/1995) 13.10.1995, (686/2008) 7.11.2008 oraz (264/2013) 
12.04.2013

Odniesienie do dziennika urzędowego: Dyrektywa Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/20/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpie
czenia armatorów od roszczeń morskich

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażer
skich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków

Kodeks morski Rozdział 7, §§ 2 i 3 oraz dyrektywa 2009/20/WE:

Certyfikat ubezpieczenia zawiera następujące informacje: nazwa statku, jego 
numer IMO i port macierzysty; imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce 
prowadzenia działalności właściciela statku; rodzaj i okres ubezpieczenia; 
imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
wystawcy ubezpieczenia oraz, w stosownych przypadkach, miejsce ustano
wienia ubezpieczenia.

— Nazwa statku, numer identyfikacyjny lub oznaczenie identyfikacyjne oraz 
port macierzysty;

— imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
przewoźnika, który faktycznie wykonuje całość lub część przewozu;

— numer identyfikacyjny statku wg IMO;

— rodzaj i okres ważności zabezpieczania;

— imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela lub innej osoby wystawiającej zabezpieczenie finansowe 
oraz w stosownych przypadkach siedzibę, w której ubezpieczenie lub 
inne zabezpieczenie finansowe zostały ustanowione; oraz

— okres ważności świadectwa, który nie może przekraczać okresu ważności 
ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego.
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SZWECJA 1.  

Akt prawny/przepis prawny: Par. 2 trafikskadelag (1975:1410)

Data wejścia w życie – 1 stycznia 1994 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: SFS, nr 1975:1410

— Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa, osobisty numer identyfikacyjny/
numer organizacji, adres i adres pocztowy ubezpieczonego;

— numer rejestracyjny, numer podwozia, producent, oznaczenie typu 
pojazdu;

— pierwszy dzień ważności ubezpieczenia;

— w przypadku motoroweru okres ważności ubezpieczenia oraz potwier
dzenie uiszczenia składki;

— data i przeznaczenie ubezpieczenia, nazwa zakładu ubezpieczeń.

 2.  

Akt prawny/przepis prawny: rozdział 10 ust. 12 sjölag (1994:1009)

Data wejścia w życie – 1 października 1994 zgodnie z förordning 
(1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagsti
ftning

Odesłanie do dziennika urzędowego: SFS nr 1994:1009

— Nazwa statku, numer IMO i zarejestrowany port;

— imię i nazwisko/nazwa właściciela statku;

— imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności;

— rodzaj i okres ubezpieczenia;

— imię i nazwisko lub nazwa i główne miejsce prowadzenia działalności 
ubezpieczyciela;

— w stosownych przypadkach miejsce prowadzenia działalności, w którym 
zawarto umowę ubezpieczenia;

— jeżeli certyfikat sporządzono w języku innym niż język angielski, francu
ski lub hiszpański, musi również zawierać tłumaczenie na jeden z tych 
języków.

 3.  

Akt prawny/przepis prawny: Rozdział 9 pkt 2 luftfartslag (2010:500)

Data wejścia w życie – 1 września 2010 r.

Odesłanie do dziennika urzędowego: SFS nr 2010:500

— Szwedzki rodzaj rejestracji;

— poświadczenie, że ubezpieczenie jest zgodne z wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpiecze
nia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków 
powietrznych.
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Państwo członkowskie
Rodzaj ubezpieczenia

Akt prawny/przepis prawny
Odesłanie do dziennika urzędowego

Szczegółowe dane, które muszą znaleźć się w certyfikacie

ZJEDNOCZONE 
KRÓLESTWO

Ustawa o przymusowym ubezpieczeniu pracodawców od odpowiedzial
ności cywilnej z 1969 r.

Sekcja 1

Rozporządzenie w sprawie przymusowego ubezpieczenia pracodawców 
od odpowiedzialności cywilnej z 1998 r.

Treść certyfikatu

Rozporządzenie w sprawie przymusowego ubezpieczenia pracodawców 
od odpowiedzialności cywilnej z 2008 r. (zmiana)

a) Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza polisy;

b) data rozpoczęcia obowiązywania polisy;

c) data zakończenia obowiązywania polisy;

d) oświadczenie zgodności z wymogami prawnymi dla tego rodzaju 
ubezpieczenia;

e) pokryta kwota jest nie mniejsza niż 5 mln GBP lub ochrona udzielana na 
podstawie polisy dotyczy roszczeń przekraczających [GBP], ale nieprzekra
czających [GBP];

f) podpis upoważnionego przedstawiciela ubezpieczyciela.

Jeżeli ubezpieczony jest przedsiębiorstwem posiadającym co najmniej jedną 
spółkę zależną, wymagane jest również, by na certyfikacie określano, czy 
polisa obejmuje spółkę holdingową i wszystkie spółki zależne (poza wszel
kimi spółkami wyłączonymi określonymi z nazwy), czy też spółkę holdin
gową i wyłącznie wymienione z nazwy spółki zależne.

 Rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia lotnictwa cywilnego z 2005 r., 
sekcja 4, w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady

Nie określono akceptowalnych form dowodów. Wymóg dotyczący „certyfi
katu ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego dowodu posiadania ubezpie
czenia” statku powietrznego dotyczącego szczególnej odpowiedzialności 
cywilnej lotnictwa w stosunku do pasażerów, bagażu, ładunku oraz osób 
trzecich.

 Brytyjska ustawa o drogach wodnych z 1995 r. zawiera wymóg, by 
wszystkie osoby nawigujące statki po śródlądowej drodze wodnej posiadały 
licencję. Treść ubezpieczenia określono w załączniku 2.

Zgodnie z wymogiem „polisa ubezpieczeniowa obowiązuje w odniesieniu do 
statku, a kopia polisy lub dowód jej zawarcia oraz ważności przekazano 
[władzom]”.
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