
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 18 wrze-
Ênia 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i szczegó∏owe
warunki spe∏nienia obowiàzku ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej przez kwalifikowany podmiot za
szkody wyrzàdzone odbiorcom us∏ug certyfikacyjnych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
18 wrzeÊnia 2001r. o podpisie elektronicznym;

2) kwalifikowanym podmiocie — nale˝y przez to rozu-
mieç kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
certyfikacyjne polegajàce na wydawaniu kwalifiko-
wanych certyfikatów lub znakowaniu czasem,
w rozumieniu ustawy;

3) umowie ubezpieczenia — nale˝y przez to rozumieç
umow´ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
kwalifikowanego podmiotu za szkody wyrzàdzone
odbiorcom us∏ug certyfikacyjnych;

4) zak∏adzie ubezpieczeƒ — nale˝y przez to rozumieç
zak∏ad ubezpieczeƒ posiadajàcy zezwolenie na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w zakre-
sie grupy 13 dzia∏u II wymienionej w za∏àczniku do
ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37,
poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41,
poz. 365).

§ 3. 1. Spe∏nienie obowiàzku ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej nast´puje w drodze zawarcia
przez kwalifikowany podmiot umowy ubezpieczenia
z wybranym zak∏adem ubezpieczeƒ.

2. Dowodem spe∏nienia obowiàzku, o którym mo-
wa w ust. 1, jest orygina∏ polisy albo innego dokumen-
tu ubezpieczenia wystawionego przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ.

§ 4. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ w terminie
30 dni od dnia dokonania wpisu kwalifikowanego pod-
miotu do rejestru kwalifikowanych podmiotów, nie
póêniej jednak ni˝ na jeden dzieƒ przed dniem rozpo-
cz´cia Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych przez ten
podmiot.

§ 5. 1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na okres
12 miesi´cy.

2. Je˝eli kwalifikowany podmiot, nie póêniej ni˝ na
30 dni przed up∏ywem okresu, na jaki umowa ubezpie-
czenia zosta∏a zawarta, nie powiadomi pisemnie zak∏a-
du ubezpieczeƒ o jej wypowiedzeniu, przyjmuje si´, ˝e
zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia na okres kolej-
nych 12 miesi´cy.

3. Pomimo braku powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, przyjmuje si´ jednak, ˝e zawarcie kolejnej
umowy ubezpieczenia nie nastàpi∏o, je˝eli nie zosta∏a
op∏acona w ca∏oÊci okreÊlona w umowie ubezpiecze-
nia sk∏adka, a je˝eli sk∏adka by∏a p∏acona w ratach —
którakolwiek rata sk∏adki.

§ 6. 1. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ trwa
przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia i koƒ-
czy si´ z up∏ywem ostatniego dnia tego okresu, z za-
strze˝eniem § 5 ust. 2.

2. Je˝eli sk∏adka ubezpieczeniowa jest p∏atna w ra-
tach, niezap∏acenie raty sk∏adki w oznaczonym termi-
nie nie powoduje ustania odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ, chyba ˝e sk∏adka za trwajàcy okres ubez-
pieczenia nie zosta∏a op∏acona w ca∏oÊci.

3. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ, wynika-
jàca z umowy ubezpieczenia, ustaje w przypadku okre-
Êlonym w § 7.

§ 7. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu na
skutek wydania ostatecznej decyzji o wykreÊleniu kwa-
lifikowanego podmiotu z rejestru kwalifikowanych
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne,
z dniem wydania tej decyzji.

§ 8. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoÊci cywilnej, w odniesieniu do jed-
nego zdarzenia, którego skutki sà obj´te umowà ubez-
pieczenia, wynosi równowartoÊç w z∏otych kwoty 
250 000 euro, ale nie wi´cej ni˝ 1 000 000 euro w odnie-
sieniu do wszystkich takich zdarzeƒ.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy
zastosowaniu kursu Êredniego walut obcych og∏oszo-
nego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia lub
przed∏u˝enia umowy ubezpieczenia.

§ 9. 1. Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowie-
dzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ za szkody, o których
mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Umowa ubezpieczenia nie mo˝e zawieraç posta-
nowieƒ wy∏àczajàcych lub ograniczajàcych odpowie-
dzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie szerszym ni˝
okreÊlony w ust. 3.

3. Umowa ubezpieczenia nie mo˝e ustanawiaç od-
powiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ równie˝ za szko-
dy:

Dziennik Ustaw Nr 128 — 8230 — Poz. 1096

1096

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie sposobu i szczegó∏owych warunków spe∏nienia obowiàzku ubezpieczenia 
odpowiedzialnoÊci cywilnej przez kwalifikowany podmiot.
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1) wyrzàdzone przez kwalifikowany podmiot b´dàcy
osobà fizycznà, z winy umyÊlnej;

2) wyrzàdzone przez kwalifikowany podmiot b´dàcy
osobà fizycznà albo osob´ fizycznà dzia∏ajàcà
w imieniu i na rzecz kwalifikowanego podmiotu —
w stanie nietrzeêwoÊci albo pod wp∏ywem Êrod-
ków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia∏aniu narkomanii;

3) wyrzàdzone przez kwalifikowany podmiot, b´dàcy
osobà fizycznà, osobie najbli˝szej w rozumieniu
przepisów Kodeksu karnego;

4) wyrzàdzone po dniu wydania ostatecznej decyzji
o wykreÊleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych
podmiotów;

5) powsta∏e w nast´pstwie dzia∏ania ̋ ywio∏u lub innej
si∏y wy˝szej;

6) powsta∏e wskutek stanu nadzwyczajnego lub przy-
czyn uzasadniajàcych jego wprowadzenie albo
dzia∏aƒ terrorystycznych.

§ 10. Z sumy gwarancyjnej zaspokaja si´ równie˝:

1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏a-
nych przez kwalifikowany podmiot za zgodà zak∏a-
du ubezpieczeƒ w celu ustalenia okolicznoÊci i roz-
miarów szkody;

2) zwrot niezb´dnych kosztów, ustalonych przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ, majàcych na celu zapobie˝enie
zwi´kszeniu si´ szkody i roszczeƒ finansowych, je-
˝eli sà uzasadnione okolicznoÊciami danego zda-
rzenia;

3) koszty procesu w sporze toczàcym si´ za zgodà za-
k∏adu ubezpieczeƒ;

4) koszty post´powania ugodowego, prowadzonego
za zgodà zak∏adu ubezpieczeƒ, poniesione przez
kwalifikowany podmiot.

§ 11. Kwalifikowany podmiot jest obowiàzany:

1) zawiadomiç niezw∏ocznie zak∏ad ubezpieczeƒ
o zg∏oszeniu roszczenia, chyba ˝e by∏oby to nie-
mo˝liwe z uwagi na istniejàcà przeszkod´;

2) udzieliç zak∏adowi ubezpieczeƒ pomocy w dokona-
niu czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia okoliczno-
Êci powstania i rozmiarów szkody oraz wysokoÊci
odszkodowania;

3) udzieliç zak∏adowi ubezpieczeƒ ̋ àdanych przez nie-
go niezb´dnych wyjaÊnieƒ i przedstawiç dowody
co do przyczyn powstania i rozmiarów szkody.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
16 sierpnia 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski


