
Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U.
Nr 124, poz. 1154) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej za szkody powsta∏e z tytu∏u wykonywania czyn-
noÊci agencyjnych, zwanego dalej „ubezpieczeniem
OC”, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz
minimalnà sum´ gwarancyjnà tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna agenta ubezpieczeniowego, dzia∏a-
jàcego na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu ubezpie-
czeƒ w zakresie tego samego dzia∏u ubezpieczeƒ,
zgodnie z za∏àcznikiem do ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151), za szkody wyrzàdzone w nast´pstwie dzia-
∏ania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwa-
nia ochrony ubezpieczeniowej, w zwiàzku z wykony-
waniem czynnoÊci agencyjnych, o których mowa
w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poÊred-
nictwie ubezpieczeniowym. 

2. Ubezpieczeniem OC sà obj´te równie˝ szkody
wyrzàdzone przez osoby, przy pomocy których ubez-
pieczony wykonuje czynnoÊci agencyjne. 

3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) wyrzàdzonych przez ubezpieczonego osobom za-
trudnionym przez ubezpieczonego na podstawie
umowy o prac´ lub osobom, przy pomocy których
ubezpieczony wykonuje czynnoÊci agencyjne;

2) polegajàcych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utra-
cie mienia, wyrzàdzonych przez ubezpieczonego
lub osob´, przy pomocy której ubezpieczony wy-
konuje czynnoÊci agencyjne, ma∏˝onkowi, wst´p-
nemu, zst´pnemu, rodzeƒstwu, a tak˝e powino-
watemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozo-
stajàcej w stosunku przysposobienia oraz jej ma∏-
˝onkowi lub osobie, z którà ubezpieczony lub oso-

ba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje
czynnoÊci agencyjne, pozostaje we wspólnym po-
˝yciu;

3) polegajàcych na zap∏acie kar umownych;

4) powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wo-
jennego, rozruchów i zamieszek, a tak˝e aktów ter-
roru.

4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody
w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrze˝e-
niem ust. 3, z mo˝liwoÊcià umownego ograniczenia
przez zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aty odszkodowaƒ do
wysokoÊci 10 % sumy gwarancyjnej.

§ 3. Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje w dniu
zawarcia umowy agencyjnej z drugim zak∏adem ubez-
pieczeƒ wykonujàcym dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
w tym samym dziale ubezpieczeƒ zgodnie z za∏àczni-
kiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki sà obj´te umowà ubezpieczenia OC, oraz w od-
niesieniu do wszystkich takich zdarzeƒ wynosi równo-
wartoÊç w z∏otych 50 000 euro, z zastrze˝eniem § 5.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest
przy zastosowaniu kursu Êredniego euro og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,
w którym umowa ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta.

§ 5. 1. Od dnia 15 stycznia 2005 r. minimalna suma
gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartoÊç
w z∏otych 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki sà obj´te umowà ubezpie-
czenia OC, oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do
wszystkich takich zdarzeƒ.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest
przy zastosowaniu kursu Êredniego euro og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,
w którym umowa ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
z tytu∏u wykonywania czynnoÊci agencyjnych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).


