OCHRONA PODATKOWA DLA FIRM
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OBSŁUGI SPORÓW
PODATKOWYCH „ALLIANZ PODATNIK”
CZYM JEST
UBEZPIECZENIE
ALLIANZ
PODATNIK?

To nowatorskie ubezpieczenie dla firm i osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, którego istotą jest sfinansowanie kosztów pomocy
prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej, skarbowej lub ZUS jak
również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego lub sporu z ZUS.
Polisa zapewnia natychmiastową, profesjonalną pomoc, doradztwo i wsparcie
podczas kontroli, a także prowadzenie za firmę ewentualnego sporu z organami
podatkowymi, skarbowymi lub ZUS.

CO DAJE POLISA
ALLIANZ
PODATNIK?

Opłacenie przez Allianz kosztów specjalistycznej pomocy prawno – podatkowej
świadczonej przez prawników oraz doradców podatkowych, poprzez:
1) Bieżące doradztwo, w tym konsultacje i opinie bezpośrednio związane z
kontrolą lub toczącym się sporem
2) Sporządzanie projektów pism procesowych
3) Reprezentację Firmy przed organami podatkowymi, organami kontroli
skarbowej oraz sądami
4) Reprezentację Firmy w przypadku postępowań egzekucyjnych

JAKI JEST
ZAKRES
OCHRONY?

W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, Firma ma możliwość:
1) Zgłoszenie trzech kontroli kontroli lub sporów podatkowych/skarbowych
2) Zgłoszenie trzech kontroli lub sporów z ZUS
3) Pomocy w przypadku egzekucji należności podatkowych oraz należności
ZUS
4) Ochrony podczas wystąpienia sporu podatkowego dotyczącego życia
prywatnego
5) Dodatkowej ochrony dla Członków Zarządu spółek kapitałowych

OD KIEDY
DZIAŁA
OCHRONA?

Ochrona obowiązuje po upływie 6 tygodni od zapłaty składki za pierwszą polisę.

KTO ZAPEWNIA
OBSŁUGĘ?

Instytut Studiów Podatkowych prof. Modzelewskiego (ISP):
jedna z najbardziej znanych Kancelarii specjalizujących się
w zakresie doradztwa podatkowego,
Rokroczny Laureat prestiżowego tytułu Gazety Prawnej: Najskuteczniejsza
firma doradztwa podatkowego
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Kancelaria o wysokiej skuteczności w prowadzeniu sporów z organami
podatkowymi i skarbowymi

DLA KOGO
JEST TO
UBEZPIECZENIE?

Dla każdej firmy:
bez względu na jej wielkość
bez względu na formę prawną
bez względu na branżę, w której działa
bez względu na rodzaj prowadzonej księgowości
bez względu na doświadczenie z kontrolami podatkowymi

JAK DZIAŁA
POLISA ALLIANZ
PODATNIK?

Wystarczy jeden telefon do Biura Obsługi Sporów Podatkowych ISP w
momencie wszczęcia postępowania kontrolnego. Dedykowany do danej sprawy
doradca zapewni wsparcie na etapie kontroli. Jeśli jednak dojdzie do sporu z
urzędem, doradcy będą w pełni reprezentować Firmę w sporze.

DLACZEGO
WARTO
POSIADAĆ
POLISĘ ALLIANZ
PODATNIK?

Rozwiązanie to zapewnia:
specjalistyczne doradztwo i wsparcie już od pierwszej chwili rozpoczęcia
kontroli podatkowej skarbowej/ZUS w firmie, dzięki czemu często unikamy
sporu z urzędem
stabilność pracy - gdy dojdzie do sporu podatkowego sprawą zajmują się
specjaliści z ISP - Zarząd może skupić się na bieżącym zarządzaniu firmą
oszczędność finansową - koszt zakupu polisy jest nieporównywalnie niższy
od wynajęcia profesjonalnej firmy doradztwa podatkowego
jasne i proste zasady postępowania - w przypadku kontroli
podatkowej/skarbowej (czy też wszczęcia postępowania
podatkowego) firma nie musi tracić czasu na szukanie specjalistów i
pomocy z zewnątrz - wystarczy jeden telefon do Biura Obsługi Sporów
Podatkowych aby mieć natychmiastową pomoc podatkowo-prawą
brak angażowania środków finansowych firmy – wszystkie należności
Kancelarii ISP są pokrywane przez Allianz

JAKA JEST
PODSTAWA
PRAWNA?
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Ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte na mocy uchwały Zarządu TUiR Allianz
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