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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY  

I PRACOWNIKÓW PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w TUiR WARTA SA  

 

                       Ubezpieczeni: Funkcjonariusze oraz pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 

 

 

Zakres ubezpieczenia 

 

Wariant I 

 

Wariant II 

 
 
Odpowiedzialność  Majątkowa Funkcjonariuszy i 
Pracowników Cywilnych Straży Granicznej 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody miedzy innymi: 
 

• szkody w pojeździe służbowym (w tym szkody powstałe w 
skutek zderzeniem ze zwierzyną, innymi pojazdami, 
przedmiotami),  
 

• rabunek pojazdu ( rozumiana jako kradzież z użyciem 
gwałtu na osobie)  

 

• szkody w częściach powierzonego do służby mienia ( 
kluczyki samochodowe) 
 

• szkoda na powierzonym mieniu (w tym powierzone mu 
zwierzęta, utrata mienia powierzonego)  

 

• szkody na terytorium RP z rozszerzeniem zakresu 
ubezpieczenia o kraje ościenne podczas wykonywania 
czynności zawodowych związanych z patrolowaniem 
granic RP 

 

• w granicach sumy ubezpieczenia TUiR WARTA pokrywa 
uzasadnione i uzgodnione z Wartą koszty procesu 
sądowego z udziałem ubezpieczonego jako strony 
pozwanej  

 

 

Suma ubezpieczenia:  

15 000 zł  

w odniesieniu do jednego 

Ubezpieczonego w zakresie 

określonym powyżej za 

jedną i wszystkie                                                                            

szkody powstałe w okresie 

ubezpieczenia 

 

 

Suma ubezpieczenia:  

20 000 zł  

w odniesieniu do jednego 

Ubezpieczonego w zakresie 

określonym powyżej za 

jedną i wszystkie                                                                            

szkody powstałe w okresie 

ubezpieczenia 

Składka miesięczna  od osoby  24 zł 28 zł 

 
W ubezpieczeniu nie ma zastosowania udział własny w szkodzie, ubezpieczyciel wypłaca w całości szkodę w 
przypadku jeżeli wartość szkody przekroczy 200 zł. 
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PRZEDMIOT I 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.z1999, Nr53, poz.548 z późn. zm.). 

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

3. 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.  

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

5. 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 immobilizera. 

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.  

8. Warta w granicach sumy gwarancyjnej, o których mowa w §5 ust.1, pokrywa uzasadnione i uzgodnione z 
Wartą koszty procesu sądowego z udziałem ubezpieczonego jako strony pozwanej, przeciwko której toczy 
się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. 

9. Umowa zbiorowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy i pracowników Straży 
Granicznej obejmuje odpowiedzialności cywilną ubezpieczonych za wypadki ubezpieczeniowe, które miały 
miejsce w okresie ubezpieczenia. 

10. W niniejszej umowie nie mają zastosowania postanowienia §3 ust 1  OWU OC . 
 
 

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 
 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić deklarację przystąpienia i przekazać ją do 
Pani Agnieszki Błazeusz z Pionu Głównego Księgowego Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 
(stary Wydział Finansów). 
 

 
W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY 

 
1. W przypadku powstania szkody ubezpieczający zobowiązany jest: 

1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, nie później niż w terminie 14 dni 
roboczych zawiadomić o jej wystąpieniu TUiR WARTA S.A.. Zawiadomienie o szkodzie 
powinno zawierać dokumentację potwierdzającą zaistniałe zdarzenie oraz 
uzasadniające odpowiedzialność Ubezpieczającego. 

 
2) W przypadku szkody w pojeździe służbowym nie dokonywać żadnych zmian w 

uszkodzonym pojeździe, o ile nie jest to uzasadnione koniecznością kontynuowania 
bezpiecznej jazdy i nie oddawać go do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia 
oględzin przez przedstawiciela TUiR WARTA S.A., chyba że TUiR WARTA S.A. nie 
przeprowadziła ich w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

 
2. Do zawiadomienia o szkodzie  Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć m.in.: 

1) w przypadku szkody w pojeździe służbowym: 
- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,  
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- kserokopię prawa jazdy ubezpieczonego  
- kserokopię świadectwa kwalifikacji zawodowej ubezpieczonego ,  

2) zaświadczenie o wynagrodzeniu przysługującemu ubezpieczonemu w dniu wyrządzenia 
szkody. 

 
3. W pozostałym zakresie nieuregulowanym powyższymi postanowieniami mają zastosowanie 

zapisy OWU OC. 
 

4. Zgłaszanie roszczeń: 

• Infolinia: 801 308 308 

• Kontakt z Zarządem Oddziałowym NSZZ FSG przy Podlaskim OSG 
 

 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
 
PODLASKI OSG 
Agnieszka Błazeusz 
Tel.: 85 714 51 74 
IP: 664 51 74 
agnieszka.blazeusz@strazgraniczna.pl 
 
ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG 
Przewodniczący Piotr Baranicz 
Tel.:530 430 001 
IP: 664 50 14 
piotrekbar@wp.pl  
 
TUiR WARTA S.A. 
15-085 Białystok, 
Ul. J.K. Branickiego 17B 
Anna Ciemna 
Tel.: 85 811 83 12 
anna.ciemna@warta.pl  
 
BROKER UBEZPIECZENIOWY  
WDB S.A. 
ul. Migdałowa 4 lok. 28 
02-796 Warszawa  
Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro 
 
Tel.: +48 22 628 46 41 lub +48 885 390 900 
E-mail: ubezpieczeniasg@wdbsa.pl   
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