
Ubezpieczenie od kontroli 

karno-skarbowej

Skontaktuj się z naszym doradcą:

Multiagencja FULL Polisa 

+48 609 103 308



Kogo chronimy?
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Dla Firm

• bez względu na formę 

prawną czy wielkość,

• z wyłączeniem branż i 

działalności zawodowych 

związanych z usługami o 

charakterze doradczym, 

prawniczym, księgowym i 

audytorskim. 

Dla Firm, bez względu na:

• formę prawną, 

• wielkość, 

• branżę, 

• doświadczenia z kontrolami 

skarbowymi

Dla Osób, a w szczególności:

• Zarządzających (spółki)

• Właścicieli (działalnością gosp.)

• Dyrektorów finansowych

• Głównych księgowych i 

księgowych

• Innych osób ponoszących 

odpowiedzialność 

karnoskarbową i karną np. 

wójtów, burmistrzów



Przedmiot ubezpieczenia

• Allianz Doradca • Allianz Podatnik • Allianz Skarbowy

• Allianz pokrywa koszty 

związane z przygotowaniem 

opinii prawnopodatkowych 

przez doradcę podatkowego, 

w przypadkach zaistnieniem 

problemu podatkowego, 

którego nie można rozwiązać 

poprzez bezpośrednie 

wskazanie przepisu prawa

• W ramach ochrony udzielane 

są także odpowiedzi na 

pytania, gdzie można 

bezpośrednio wskazać 

przepis prawa

• Allianz pokrywa koszty pomocy 

prawno-podatkowej wszczętych 

z urzędu sporów podatkowych

przed polskimi organami 

podatkowymi, organami kontroli 

skarbowej i sądami 

administracyjnymi, wynikających 

ze statusu Ubezpieczonego jako 

podatnika, płatnika, lub 

inkasenta należności

• W ramach ubezpieczenia Klient 

ma także zapewnioną fachową 

asystę podatkową podczas 

kontroli w Firmie

Ochrona Prawna w związku z 

postawionymi zarzutami 

karnoskarbowymi

• Allianz refunduje koszty poniesione 

na obronę prawną (adwokat, biegli, 

ekspertyzy, koszty sądowe)

• Allianz refunduje koszty kar 

finansowych, grzywien i mandatów 

nałożonych na Ubezpieczonego przez 

organy podatkowe i sądy 

OC względem 

pracodawcy/mocodawcy

• Allianz pokrywa kwoty roszczeń 

pracodawcy/mocodawcy w związku z 

wykonywaniem przez Ubezpieczonego 

czynności księgowych



Zakres ochrony
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Zakres podstawowy dla firm o 
przychodach do 1,275 mln zł:

• Pakiet 12 pytań

Zakres podstawowy dla firm o 
przychodach pow. 1,275 mln zł:

• Pakiet 24 pytań

Zakres dodatkowy dla firm o 
przychodach pow. 1,275 mln zł:

• Pakiet 12 pytań

• Pakiet 6 pytań

• Pakiet 3pytań (tylko dla 
posiadaczy Allianz Podatnik)

brak limitu sumy ubezpieczenia

Zakres podstawowy:

• 3 spory podatkowe i egzekucja 

należności podatkowych

Zakres dodatkowy:

• 3 spory z ZUS i egzekucja 

należności ZUS

• ochrona dla członków zarządu

• ochrona podatków prywatnych

brak limitu sumy ubezpieczenia

Zakres podstawowy:

• Reprezentacja adwokacja w sprawach 
karnoskarbowych do sumy 
ubezpieczenia

• Pokrycie roszczeń pracodawców do 
sumy ubezpieczenia oraz kosztów 
odtworzenia dokumentów do 50 tys. zł 
nie więcej niż suma ubezpieczenia

• Refundacja nakładanych kar 
(karnoskarbowych) do 50% sumy 
ubezpieczenia

• Refundacja kosztów na obronę 
dobrego imienia do 10 tys. zł

Zakres dodatkowy:

• Reprezentacja adwokata, koszty 
obrony i koszty postępowania 
przygotowawczego w sprawach 
karnych gospodarczych do sumy 
ubezpieczenia



Wyłączenia i ograniczenia ochrony
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Ochrona ubezpieczeniowa 

swoim zakresem nie 

obejmuje:

• problemów prawnych 

podatku akcyzowego, 

ceł i należności celnych,

• problemów prawnych 

procedury postępowania 

sądowo-administracyjnego 

w sprawach podatkowych.

• Allianz nie pokrywa kosztów 

prowadzenia sporów 

podatkowych jeżeli kwota 

zaległości nie przekracza 600 zł

• Udział własny w każdym ze 

sporów 500 zł (od 1-szej 

wystawionej przez ISP faktury) 

– nie dotyczy sporów z ZUS

• Okres karencji 6 tygodni

• Allianz odpowiada do sumy 

ubezpieczenia lub określonego 

podlimitu

• Okres karencji 6 tygodni

• W klauzuli karnej: ograniczenie 

do 2 postępowań w sprawach 

karnych bez refundacji kar 

finansowych wynikających z 

zarzutów karnych



Likwidacja szkód
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• Podmiot obsługujący –
Instytut Studiów 
Podatkowych Modzelewski i 
Wspólnicy

• Zgłoszenie szkód (pytań) 
poprzez aplikację.

• Otrzymywanie odpowiedzi 
od doradcy poprzez 
aplikację

pytanie/problem zgłoszone w 
okresie ubezpieczenia 
dotyczące ubezpieczonej 
działalności

• Podmiot obsługujący – Instytut 

Studiów Podatkowych 

Modzelewski i Wspólnicy

• Zgłoszenie szkód do Biura 

Obsługi Sporów Podatkowych 

ISP telefon, mail, fax

kontrola w trakcie ochrony 

ubezpieczeniowe – nieistotne 

jakiego okresu dotyczy –

odpowiadamy za wszystkie 

nieprzedawnione obowiązki 

podatkowe

• Wybór adwokata pozostaje w 
gestii Klienta

• Klient może skorzystać z 
rekomendowanych przez 
Allianz adwokatów

• Zgłoszenie szkód – Szkody 
Korporacyjne Allianz

zarzuty/roszczenia w trakcie 
ochrony ubezpieczeniowej –
nieistotne, kiedy doszło do 
szkody wyrządzonej przez 
Ubezpieczonego


