
 
 

 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ I OCHRONY 

PRAWNEJ FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ 
 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
Ubezpieczenie obejmuje  szkody: 

1. na osobie i szkody rzeczowe w rozumieniu OWU poniesione przez osobę trzecią, za które 
odpowiedzialność cywilną ponosi pracodawca zgodnie z art.120 §1 k.p., oraz według zasad 
określonych ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego  (Dz. U.   
Nr 53, poz.548 z późn. zm.), 

2. w mieniu pracodawcy powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków pracowniczych przez ubezpieczonego.  

 
Ochroną ubezpieczeniową obok szkód wyrządzonych z winy nieumyślnej objęte są także szkody 
wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 

 
 WARIANT 1 WARIANT 2 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA 

1/Suma gwarancyjna 10.000 – 
szkody w mieniu i na osobie 
2/ Suma gwarancyjna 10.000 – 
szkody w mieniu powierzonym 
(w tym szkody komunikacyjne) 

1/Suma gwarancyjna 15.000 – 
szkody w mieniu i na osobie 
2/ Suma gwarancyjna 10.000 – 
szkody w mieniu powierzonym 
(w tym szkody komunikacyjne) 

Składka 17,00 18,00 

 
 
Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej wykupić można dodatkowe opcje: 
 
OCHRONA PRAWNA 
Ubezpieczenie obejmuje  szkody: 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego w 
celu obrony jego praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w 
postępowaniu karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym toczącym się przeciwko niemu jako 
podejrzanemu, oskarżonemu, pozwanemu lub obwinionemu na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej, a dotyczącym czynów popełnionych przez niego przy wykonywaniu obowiązków 
pracowniczych lub służbowych, 

2. W razie wszczęcia wobec Ubezpieczonego postępowania karnego w związku z podejrzeniem 
popełnienia przez niego przestępstwa oraz zastosowania wobec niego   poręczenia 
majątkowego w postaci kwoty pieniężnej, PZU S.A., w granicach sumy ubezpieczenia  zwraca  
Ubezpieczonemu wpłaconą przez niego kwotę poręczenia majątkowego zastosowanego 
przez sąd lub prokuraturę jako środek zapobiegawczy na podstawie odpowiednich przepisów 
Kodeksu postępowania karnego.  

 
 

 WARIANT 1 WARIANT 2 
OCHRONA PRAWNA 1/ zastępstwo prawne 10.000 

2/poręczenie majątkowe 10.000 
1/ zastępstwo prawne 20.000 
2/ poręczenie majątkowe 20.000 

Składka 2,00 3,00 



ŚWIADCZENIE  NA WYPADEK ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH LUB 
ZAWIESZENIA PRAWA WYKONYWANA ZAWODU 

1. W razie zajścia wobec ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypadku 
ubezpieczeniowego, PZU S.A. zobowiązuje się wypłacać ubezpieczonemu, w granicach sumy 
ubezpieczenia, świadczenie w wysokości 50 % ostatniego uposażenia (wynagrodzenia) netto 
ubezpieczonego sprzed okresu zawieszenia, przez okres zawieszenia w czynnościach 
służbowych lub przez okres zawieszenia prawa wykonywania zawodu, nie dłużej jednak niż 
do dnia uchylenia lub ustania z mocy prawa zawieszenia oraz nie dłużej niż przez okres 6 
miesięcy po wygaśnięciu  umowy grupowego ubezpieczenia, do wyczerpania sumy 
ubezpieczenia. 

2. Świadczenie, o którym mowa wypłacane jest ubezpieczonemu w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po każdym miesiącu okresu zawieszenia, przy czym w przypadku wypłaty za 
niepełny miesiąc zawieszenia, świadczenie wypłacane jest proporcjonalnie do liczby dni 
okresu zawieszenia. 

 
 

 WARIANT 1 WARIANT 2 
ŚWIADCZENIE 
NAWYPADEK 
ZAWIESZENIA 

Suma ubezpieczenia 10.000 Suma ubezpieczenia 20.000 

Składka 2,00 3,00 

 
 
Warunkiem zawarcia ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej, grupowego ubezpieczenia na 
wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywana 
zawodu jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracownika lub 
odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza. 
 
 
 
Pozostałe warunki, o ile nie zostały wyraźnie zmienione w niniejszej ofercie ubezpieczenia są zgodne 
z OWU, stanowiące załączniki do oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Niniejsza ulotka ma charakter wyłączenie informacyjny i może zawierać uogólnienia. 
Oferta nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.  
 

 

Dodatkowych informacji o programie udzielą Państwu: 

 
EUROPEJSKIE KONSORCJUM 
UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O. 
Al. Jerozolimskie 47/12 
00-697 Warszawa 
Tel. +48 22 628 46 41  
e-mail: biuro@eku.pl  

 
 

Marcin Kowalik 
Tel. +48 22 628 46 41 
Tel. +48 883 390 900 
e-mail: m.kowalik@eku.pl 
  
 
 
 
 
 

Karolina Rudnik 
Tel. +48 22 628 62 32  
Tel. +48 795 478 724 
e-mail: k.rudnik@eku.pl 
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