
UMOWA O ZAPŁATĘ SKŁADKI w 2013 r.  

 

zwana dalej „Umową ubezpieczenia” 

zawarta w dniu 20 grudnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy: 

Polska Izbą Rzeczników Patentowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 20 lok.2,  

zwaną dalej „Ubezpieczającym”, reprezentowaną przez: 

1) Annę Korbelę – Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych  

2) Tadeusza Kachnica – Wiceprezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 

a 

rzecznikiem patentowym wpisanym na listę pod Nr ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię , nazwisko) 

zamieszkałym w 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

adres 

korespondencyjny……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Ubezpieczonym” 

Mając na względzie, że pomiędzy HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z 

siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 A, a Ubezpieczającym w dniu 18 grudnia 2012 r. została 

zawarta Umowa Generalna Nr 23/3002776/07 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz 

rzeczników patentowych, strony ustalają, co następuje: 

 

§ 1 

Ubezpieczający opłaca na rzecz Ubezpieczonego składkę za 12-miesięczny okres ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dla sumy gwarancyjnej przewidzianej umową, nie niższej niż 

równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, tj. minimalnej sumy gwarancyjnej przewidzianej w § 4 

ust. 1 rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi transgraniczne (Dz. U. Nr 165 poz. 986). 

§ 2 

Ubezpieczony zobowiązuje się do zapłacenia Ubezpieczającemu na poczet składki, o której mowa w 

§1 kwoty ……………… zł, jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2013 r. lub w czterech równych ratach 

płatnych w następujących kwotach i terminach: 

 I rata w wysokości ………………. do dnia 31 stycznia 2013 r. 

 II rata w wysokości ……………… do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

 II rata w wysokości ……………… do dnia 31 lipca 2013 r.  

 IV rata w wysokości ……………. do dnia 31 października 2013 r. 

§ 3 

Zapłata rat na poczet składki, o których mowa w § 2, będzie następować na indywidualnie wskazane, 

odrębne konto Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

§ 4 

W przypadku opóźnienia w zapłacie jednorazowej lub którejkolwiek z rat składki, o których mowa w § 

2: 
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a) cała określona w Umowie kwota składki staje się wymagalna, 

b) Ubezpieczony jest zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległej kwoty w wysokości 20 % w 

stosunku rocznym, 

c) po bezskutecznym wezwaniu Ubezpieczonego Ubezpieczający wystąpi na drogę sądową 

w celu wyegzekwowania należności wynikającej z niniejszej Umowy. 

§ 5 

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczonego od obowiązku zapłaty zaległej raty 

składki wraz z odsetkami, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy. 

§ 6 

Postanowienia niniejszej Umowy nie dotyczą przypadku indywidualnego podwyższenia sumy 

gwarancyjnej ubezpieczenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy i wynikającego z tego tytułu 

obowiązku uiszczenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, jak również ubezpieczenia 

nieobowiązkowego z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z występowaniem przed 

Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki Towarowe i 

Wzory). 

§ 7 

O ile Ubezpieczony nie wypowiedział pisemnie niniejszej Umowy ubezpieczenia w zakresie 

ubezpieczenia obowiązkowego do ostatniego dnia okresu, na jaki została ona zawarta – Umowa 

ubezpieczenia obejmująca minimalną sumę gwarancyjną wynikającą z Umowy Generalnej, wznawia 

się automatycznie na kolejny roczny okres ubezpieczenia na warunkach umowy wygasającej, z 

uwzględnieniem zniżek przysługujących w kolejnym okresie ubezpieczenia. Powyższy zapis dotyczy 

wznowienia umowy na roczny okres ubezpieczenia, tj. na rok 2013. W sytuacji chęci zmiany zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie wysokości sumy gwarancyjnej Ubezpieczony 

może do dnia 31 stycznia 2013 r. złożyć wniosek o zmianę w powyższym zakresie. Zmiana zakresu 

ochrony będzie miała zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.  

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Niniejsza Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

1)…………………………………………..       

2)…………………………………………..      ………………………………………… 

Ubezpieczający                 Ubezpieczony 


