OCHRONA PODATKOWA DLA OSÓB
UBEZPIECZENIE ALLIANZ SKARBOWY
CZYM JEST
ALLIANZ SKARBOWY?

To ubezpieczenie działające na zasadach odszkodowania. Ochrona zaczyna
działać, gdy postawione są zarzuty z kodeksy karnoskarbowego (Ochrona Prawna)
oraz gdy Pracodawca rości do Pracownika o odszkodowanie za narażenie firmy na
stratę finansową w ramach wykonywania czynności służbowych
(Odpowiedzialność cywilna).
Ochronie podlegają wszystkie roszczenia związane z odpowiedzialnością za
sprawy finansowo-księgowe i podatkowe, za które odpowiada i odpowiadał
Ubezpieczony w poprzednich latach we wszystkich firmach, w których pracuje i
pracował wcześniej.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, w wyniku
nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej,
konkretne osoby z firmy ponoszą odpowiedzialność karno skarbową, co podlega
karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

JAKI JEST PRZEDMIOT
I ZAKRES
UBEZPIECZENIA?

Zgodnie z Art. 22 § 2 KKS sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej
działalności gospodarczej, zakaz wykonywania określonego zawodu
lub zajmowania określonego stanowiska. Ponadto, członek zarządu widnieje
w rejestrze sądowym, co uniemożliwia mu piastowanie funkcji członka zarządu
przez następne 5 lat!
Ochrona Prawna: Zapewnienie przez TUiR Allianz Polska SA pokrycia kosztów
związanych z prowadzeniem spraw sądowych z kodeksu karnoskarbowego, jak
również refundacja kar pieniężnych (mandaty, grzywny) nałożonych na
Ubezpieczonego przez fiskusa lub sąd w związku z postepowaniem
karnoskarbowym.
Klauzula karna: w ramach ochrony mogą być także koszty adwokata i koszty
postępowań karnych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych.
Odpowiedzialność cywilna: Pokrywane są wszystkie roszczenia kierowane przez
pracodawcę do pracownika w związku z wykonywaniem przez niego księgowych
czynności służbowych (na zasadach określonych w KP). W takim samym wymiarze
pokrywane są także roszczenia jednego mocodawcy, gdy osoba wykonująca
czynności księgowe pełni je na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (zlecenie,
samozatrudnienie).

KIEDY ROZPOCZYNA
SIĘ OCHRONA?

KTO ZAPEWNIA
OBSŁUGĘ?

KTO MOŻE BYĆ
UBEZPIECZONYM?

Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków, które wystąpiły w ciągu pierwszych 6
tygodni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Niniejszego
postanowienia nie stosuje się do kolejnych umów ubezpieczenia, w przypadku
gdy zachowana jest ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
Klient może skorzystać z usług adwokata rekomendowanego przez Allianz
(specjalistę od prawa karno skarbowego) lub z własnego adwokata (po weryfikacji
Allianz)
Ubezpieczonym mogą być:
 członkowie zarządu - to oni najczęściej mają zarzuty z KKS w spółkach
kapitałowych
 właściciele firm - to oni mają najczęściej zarzuty z KKS, jeśli prowadzą
działalność gospodarczą
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dyrektorzy finansowi,
główni księgowi,
pracownicy działu księgowości i działu płac,
prokurenci,
pracownicy działu controllingu,
inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy
podatkowe w firmie.

Jedni będą odpowiadać za bezpośrednie sprawstwo, inni za kierownictwo
sprawcze (członkowie zarządu), a jeszcze inni za brak należytej kontroli. Krąg osób
w firmie, którym można przedstawić zarzutu karno skarbowe jest bardzo szeroki.
JAK DZIAŁA POLISA
ALLIANZ SKARBOWY?

W momencie wystąpienia szkody w ramach ochrony prawnej (zgłoszeniu
przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia lub wytoczeniu powództwa)
Ubezpieczony powiadamia o tym Allianz. Po sprawdzeniu przez Allianz zasadności
roszczenia Ubezpieczony ustala adwokata, który będzie go reprezentował (ważne
by był to specjalista od KKS-u). W przypadku uznania roszczenia, ugody lub
prawomocnego orzeczenia sądu, kary pieniężne są refundowane ubezpieczonej
osobie przez Allianz.
Jeżeli szkoda dotyczy roszczenia pracodawcy/mocodawcy, po zbadaniu
zasadności stawianych zarzutów Allianz wypłaca pracodawcy/mocodawcy
odszkodowanie.

DLACZEGO WARTO
POSIADAĆ POLISĘ
ALLIANZ SKARBOWY?

WINNY CZY
NIEWINNY?
JAKA JEST PODSTAWA
PRAWNA ALLIANZ
SKARBOWY?

Ponieważ Ubezpieczony uzyskuje gwarancję pokrycia przez Allianz kosztów:









zbadania zasadności postawionych zarzutów
kosztów adwokata,
kosztów sądowych,
refundację mandatów, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych,
kosztów powołania świadków, biegłych oraz ekspertów,
kosztów grzywny w momencie dobrowolnego poddanie się karze,
kosztów poniesionych na obronę dobrego imienia
kosztów odszkodowań wobec pracodawców/mocodawców za szkody
wyrządzone wykonywaniem czynności służbowych
 kosztów odtworzenia dokumentów zagubionych, zniszczonych lub
utraconych w wyniku wykonywania czynności służbowych
Allianz wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody, lub
prawomocnego orzeczenia sądu (§13 owu). Zatem także jeżeli wina zostanie
uznana Allianz wypłaci odszkodowanie.
Ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte na mocy uchwały Zarządu TUiR Allianz
Polska SA nr 236/2015 z dnia 08.12.2015.
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