
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony 
prawnej funkcjonariuszy/pracowników Straży Granicznej 

Zakres ubezpieczenia

Warianty

I II III IV V VI

Składka miesięczna 23 PLN 28 PLN 29 PLN 30 PLN 32 PLN 42 PLN

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego 
za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w tym 
także pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom, w związku 
z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza i pracownika cywilnego Straży 
Granicznej.

2.  Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyka związane ze służbą takie jak: 
szkody w pojeździe służbowym, szkoda na psie służbowym (lub wyrządzona 
przez psa służbowego osobom trzecim).

3.  W wariantach ubezpieczenia dla szkód w pojazdach mechanicznych nie ma 
zastosowania franszyza redukcyjna.

4.  Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną funkcjonariusza 
za szkody wyrządzone podczas działań podjętych poza czynnościami 
służbowymi, których celem jest ochrona życia lub zdrowia ludzi, mienia 
lub porządku publicznego.

5.  Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową 
ubezpieczonego.

6.  Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu pojazdu 
służbowego w związku ze zderzeniem ze zwierzyną.

7.  Ubezpieczenie obejmuje również szkody polegające na utracie mienia 
powierzonego funkcjonariuszowi do służby. Limit odpowiedzialności równy 
sumie gwarancyjnej dla ubezpieczenia OC.
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8.  Ubezpieczenie, obejmuje ponadto czyste straty finansowe wynikłe z wydania 
błędnych decyzji administracyjnych. Ochroną ubezpieczeniową nie będą 
objęte czyste straty finansowe wynikłe z wydania decyzji administracyjnych, 
o ile wynikły one z przekroczenia terminów określonych w przepisach prawa 
oraz czyste straty finansowe wynikłe z wydania decyzji, której nieważności nie 
stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym.
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(w ramach s. g. ubezpieczenia OC)

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ

1.  Przedmiotem ubezpieczenia, o którym mowa są koszty ochrony prawnej, 
poniesione przez ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia 
takich kosztów w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym 
w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed sądami polskimi, 
prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, 
oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym.

2.  Ubezpieczenie obejmuje wyżej wymienione koszty, o ile ich poniesienie 
związane było z postępowaniem pozostającym w związku z wykonywaniem 
zawodu funkcjonariusza lub pracownika cywilnego Straży Granicznej 
i służą one ochronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym 
postępowaniem.
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3.  W razie wszczęcia wobec ubezpieczonego postępowania karnego w związku 
z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa, ubezpieczyciel 
w ramach udzielonej ochrony dotyczącej ubezpieczenia pokrywa koszty 
poręczenia majątkowego zastosowanego przez sąd lub prokuraturę jako 
środek zapobiegawczy wobec ubezpieczonego na podstawie art. 257 kodeksu 
postępowania karnego.
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UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH

Ubezpieczenie obejmuje również wypłatę funkcjonariuszowi dodatkowego 
świadczenia w wysokości 100% miesięcznego uposażenia, w przypadku 
zawieszenia go w pełnieniu czynności służbowych w razie wszczęcia przeciw 
niemu postępowania przed sądami polskimi, prowadzonego z jego udziałem 
w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym 
postępowaniu dyscyplinarnym.
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Tabela Świadczeń:

Informacji na temat 
ubezpieczenia udzielają:



Postępowanie w przypadku szkody
Zgłoszenie szkody odbywa się poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem: https://www.ergohestia.pl/obsluga–szkody/

Ponadto należy podać następujące dane:

Ubezpieczony:

 � imię i nazwisko, 
 � adres do korespondencji,
 � numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
 � numer PESEL, 
 � numer telefonu i adres e-mail brokera.

 
Poszkodowany:

 � imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 � adres do korespondencji, 
 � numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Informacje o polisie/nr Umowy Generalnej:

 � numer Umowy Generalnej oraz numer certyfikatu.

Dane dotyczące szkody:

 � data i miejsce powstania szkody,
 � krótki opis szkody.

Informacje dodatkowe:

 � opinia ubezpieczonego o odpowiedzialności za zdarzenie.

W odniesieniu do szkody z Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej należy dostarczyć:
1.  szczegółowe oświadczenie co do okoliczności powstania wypadku,
2.  protokół z wewnętrznego postępowania szkodowego określający winę funkcjonariusza,
3.  oświadczenie o niezgłaszaniu szkody do innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
4.  zaświadczenia z zakładu pracy, na temat średniego wynagrodzenia brutto z ostatnich trzech miesięcy sprawcy zdarzenia,
5.  numer rachunku bankowego do wypłaty ewentualnego odszkodowania,
6.  w przypadku uszkodzenia pojazdu służbowego – dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy ubezpieczonego, notatka policji, jeśli 

była sporządzona namiejscu zdarzenia,
7.  w przypadku uszkodzenia/utraty mienia służbowego – faktura zakupu mienia/wyciąg z ewidencji środków trwałych, zdjęcia 

uszkodzeń,
8.  adres mailowy ubezpieczonego, na który chciałby otrzymać wszelką korespondencję w sprawie, w tym kopię decyzji po 

zakończonym postępowaniu likwidacyjnym.

W odniesieniu do szkody z Ubezpieczenia Kosztów Ochrony Prawnej należy dostarczyć:
1.  komplet dokumentów potwierdzających skierowanie wniosku o aresztowanie (bądź akt oskarżenia),
2.  rozkaz przeniesienia na obecnie zajmowane stanowisko przez Komendanta Straży Granicznej,
3.  dokumenty potwierdzające aktualny stan postępowania karnego,
4.  dokumenty potwierdzające skorzystanie z usług prawnika w prowadzonej sprawie (Umowa o prowadzenie obrony prawnej),
5.  dokument potwierdzający uprawnienia prawnika do świadczenia pomocy prawnej,
6.  faktury potwierdzające poniesione koszty obrony,
7.  oświadczenie o doubezpieczeniu w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej,
8.  inne dokumenty w zależności od okoliczności zdarzenia.

W odniesieniu do poręczenia majątkowego należy dostarczyć:
1.  kopię postanowienia sądu lub prokuratora o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia i jego warunkach,
2.  dowód wpłaty do depozytu prokuratury lub sądu ze wskazaniem danych osoby wpłacającej i sygnatury sprawy,
3.  podpisany weksel na kwotę poręczenia z deklaracją wekslową, iż ERGO Hestia ma prawo do realizacji praw z weksla w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 268 par. 1 KPK,
4.  cesję praw podpisaną przez wpłacającego poręczenie (niekoniecznie ubezpieczony) na rzecz ERGO Hestii,
5.  podpisane przez dłużnika zawiadomienie do prokuratury o dokonanej cesji praw (druk ERGO Hestii) – jest to obowiązek wynikający 

z k.c. w umowie cesji.

W odniesieniu do Ubezpieczenia na wypadek zawieszenia funkcjonariusza 
w czynnościach służbowych należy dostarczyć:
1.  decyzję o zawieszeniu,
2.  dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego uposażenia,
3.  dokument potwierdzający pozbawienie części wynagrodzenia,
4.  dokumenty potwierdzające aktualny stan postępowania karnego,
5.  oświadczenie o doubezpieczeniu w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej,
6.  inne dokumenty w zależności od okoliczności zdarzenia.

Niniejszy materiał Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ma charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się z Umową numer WAUG215/2003 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży 
Granicznej Tekst Jednolity obowiązujący od dnia 1 grudnia 2022 r.
Pojęcia użyte w niniejszej ulotce przyjmują znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Umowie numer WAUG215/2003). Towarzystwem ubezpieczeń oferującym prezentowane 
ubezpieczenie jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot (ERGO Hestia), wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; 
NIP 585-000-16-90, o opłaconym w całości kapitale zakładowym 196.580.900 zł, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
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