
                                           
 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
FUNKCJONARIUSZY PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  

zgodnie z umową ubezpieczenia, polisa nr  908210765466 
warunki ubezpieczenia od 01/08/2020 

 
Zakres ubezpieczenia: 
 

1. WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczonych upoważnionych do prowadzenia służbowych 
pojazdów mechanicznych, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych 
wyrządzili Straży Granicznej szkodę, w służbowym pojeździe mechanicznym powierzonym tym 
Ubezpieczonym w rozumieniu mających zastosowanie przepisów Kodeksu Pracy lub Ustawy z dnia 07.05.1999 
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. z 1999, Nr 53, poz. 548 z późn. zm.). 

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody w powierzonym pojeździe na skutek zderzenia się tego pojazdu z osobami, 
innymi pojazdami, przedmiotami i zwierzętami. 

3. Zakres ochrony obejmuje również szkody w częściach powierzonego do służby mienia (kluczyki 
samochodowe). Warta pokrywa koszty naprawy, dorobienia kluczyków do samochodu z jednoczesną wymianą 
zamków i resetowaniem immobilaizera. 

4. Zakres ochrony obejmuje również szkody powstałe wskutek rabunku pojazdu w rozumieniu kradzieży 
dokonanej z użyciem (lub groźbą natychmiastowego użycia) gwałtu na osobie albo przy doprowadzeniu 
człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.  

5. Służbowymi pojazdami mechanicznymi w rozumieniu niniejszej umowy są służbowe pojazdy mechaniczne 
dopuszczone do ruchu na terytorium RP, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. 

6. Warta udziela ochrony ubezpieczeniowej pracownikom Ubezpieczającego również za szkody w mieniu 
powierzonym do realizacji zadań służbowych, innym niż pojazdy mechaniczne. Ubezpieczenie obejmuje szkody 
polegające na nagłym, nieprzewidzianym i niezależnym od woli Ubezpieczającego uszkodzeniu, zniszczeniu 
lub utracie mienia powierzonego, w trakcie realizacji zadań służbowych 

7. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 
rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o kraje ościenne – Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z rozszerzeniem o teren krajów (strefa 
przygraniczna): Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Słowacja, Czechy, Niemcy; podczas wykonywania czynności 
zawodowych związanych z patrolowaniem granic RP.  

 
Likwidacja szkód: 

– Okres powiadomienia o szkodzie do 14 dni .  
 
Suma ubezpieczenia i składka ubezpieczeniowa: 
 

WARIANT I WARIANT II 

Suma ubezpieczenia: 15.000 zł Suma ubezpieczenia: 20.000 zł 
Składka płatna miesięcznie: 16 zł Składka płatna miesięcznie: 21 zł 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej (tekst jednolity) TUiR WARTA S.A. obowiązującymi od dnia 1 marca 2020 r. i 

deklaruję przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy Straży 

Granicznej od dnia …………………… Jednocześnie upoważniam Pracodawcę do potrącania składki wg 

WARIANTU ………… z mojego wynagrodzenia. 

Imię : ......................................... 
 
Nazwisko : ................................. 
 
PESEL: ................................................. 
 
 
 
…………………………………………………    …………………………………………. 

Miejscowość, data       Czytelny podpis 
 
 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji 
obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. 
Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia 
sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na 
podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do 
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego przez Wartę. 
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować 
się z inspektorem ochrony danych na adres IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym 
powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem. 
Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym 
informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez Wartę znajdują się na banerze 
informacyjnym u agenta lub w załączniku do polisy, a także na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl 
 
Oświadczam, że zapoznałam\em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę. 
 
 
 
 

…………………………………………………    …………………………………………. 
Miejscowość, data       Czytelny podpis 

 


