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TUiR WARTA SA, data sporządzenia ulotki 22.02.2023 r. 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY  
I PRACOWNIKÓW NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w TUiR WARTA SA  

 

                       Ubezpieczeni: Funkcjonariusze oraz pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 

 

 

Zakres ubezpieczenia 

 

Wariant I 

 

Wariant II 

 

Wariant III 

 

Wariant IV 

 
 
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),  
 

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

• szkody wyrządzone przez zwierzęta 
służbowe osobom trzecim 

 

 

Suma gwarancyjna w 

odniesieniu do jednego 

Ubezpieczonego: 

Kwota 3-miesięcznego 

uposażenia lecz nie 

więcej niż   

12 000 zł  

dla jednej i wszystkich 

szkód  

 

 

 

Suma gwarancyjna w 

odniesieniu do jednego 

Ubezpieczonego: 

Kwota 3-miesięcznego 

uposażenia lecz nie 

więcej niż   

15 000 zł  

dla jednej i wszystkich 

szkód 

 

 

 

Suma gwarancyjna w 

odniesieniu do jednego 

Ubezpieczonego: 

Kwota 3-miesięcznego 

uposażenia lecz nie 

więcej niż   

20 000 zł  

dla jednej i wszystkich 

szkód 

 

 

 

Suma gwarancyjna w 

odniesieniu do jednego 

Ubezpieczonego: 

Kwota 3-miesięcznego 

uposażenia lecz nie 

więcej niż   

25 000 zł  

dla jednej i wszystkich 

szkód 

 

 
Szczegółowe podlimity: 
 
• uszkodzenie lub zniszczenie 

nieruchomości, w tym ich części 
składowych, użytkowanych przez 
pracodawcę 

 
• czyste szkody majątkowe 

wyrządzone wskutek wydania przez 
Ubezpieczonego decyzji 
administracyjnej wynikającej z 
zakresu wykonywanych czynności 
służbowych.  

 

• jednorazowe świadczenie na 
wypadek  zawieszenia w 
czynnościach służbowych 

 

 

Podlimit 12.000 zł 

 

 

 

Podlimit 5.000 zł 

 

 

Jednorazowe 

świadczenie w 

wysokości 100% 

uposażenia, lecz nie 

więcej niż 5 000 zł 

 

 

Podlimit 12.000 zł 

 

 

 

Podlimit 5.000 zł 

 

 

Jednorazowe 

świadczenie w 

wysokości 100% 

uposażenia, lecz nie 

więcej niż 5 000 zł 

 

 

Podlimit 12.000 zł 

 

 

 

Podlimit 5.000 zł 

 

 

Jednorazowe 

świadczenie w 

wysokości 100% 

uposażenia, lecz nie 

więcej niż 5 000 zł 

 

 

Podlimit 12.000 zł 

 

 

 

Podlimit 5.000 zł 

 

 

Jednorazowe 

świadczenie w 

wysokości 100% 

uposażenia, lecz nie 

więcej niż 5 000 zł 

 

Koszty Pomocy Prawnej: 
 
poniesione przez Ubezpieczonego, za 

zgodą TUiR Warta, następujące koszty: 

wynagrodzenie adwokatów i radców 

prawnych, należności biegłych, 

rzeczoznawców i ekspertów oraz 

świadków, koszty sądowe, inne koszty 

ustalenia wysokości szkody i zakresu 

odpowiedzialności oraz koszty podróży z 

tym związane; 

 

Suma gwarancyjna 

20.000 zł  

na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

 

 

 

 

 

Suma gwarancyjna 

20.000 zł  

na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

 

 

 

 

 

 

 

Suma gwarancyjna 

20.000 zł  

na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

 

 

 

 

 

 

Suma gwarancyjna 

20.000 zł  

na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

 

 

 

 

 

Składka miesięczna  od osoby  28 zł 30 zł 32 zł 34 zł 

W ubezpieczeniu nie ma zastosowania udział własny w szkodzie,  
ubezpieczyciel wypłaca w całości szkodę w przypadku jeżeli  

wartość szkody przekroczy 100 zł. 
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PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za wypadki, które wystąpiły 
w okresie ubezpieczenia. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za poniższe zdarzenia:  
 
1) TUiR Warta udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym upoważnionym do prowadzenia służbowych 

pojazdów mechanicznych, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych 
wyrządzili pracodawcy szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu służbowego pojazdu 
mechanicznego powierzonego tym Ubezpieczonym ( w tym na skutek uszkodzeniu pojazdu 
służbowego w związku ze zderzeniem ze zwierzyną) w rozumieniu właściwych przepisów prawa pracy lub 
innych przepisów stosownych dla danej służby mundurowej, z zastrzeżeniem, że: 
a) ubezpieczenie obejmuje szkody w powierzonym pojeździe, o ile odpowiedzialność za szkodę ponosi 

Ubezpieczony, 
b) służbowymi pojazdami mechanicznymi w rozumieniu niniejszej umowy są służbowe pojazdy mechaniczne 

dopuszczone do ruchu na terytorium RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym. 
 

1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność Ubezpieczonego za uszkodzenie, 
zniszczenie lub utratę rzeczy innych niż służbowe pojazdy mechaniczne, powierzonych 
Ubezpieczonemu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się w rozumieniu mających 
zastosowanie do danej kategorii pracowników przepisów prawa. 
 

3)  Ponadto TUiR Warta udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym w zakresie odpowiedzialności 
pracowniczej za: 
a) uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego należącego do pracodawcy, nie będącego 

pojazdem powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia 
się, o ile szkoda nie powstała w związku z prowadzeniem tego pojazdu przez Ubezpieczonego (chyba, że 
prowadzenie pojazdu przez Ubezpieczonego było uzasadnione stanem wyższej konieczności); 

b) uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy ruchomych należących do pracodawcy, innych niż 
pojazdy mechaniczne, nie będących mieniem powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę z 
obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się; 

c) uszkodzenie lub zniszczenie nieruchomości, w tym ich części składowych, użytkowanych przez 
pracodawcę; 

d) szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu powierzonych 
Ubezpieczonym obowiązków służbowych; ochroną ubezpieczeniową są także objęte szkody powstałe 
przy wykonywaniu czynności podjętych przez Ubezpieczonych po służbie, jeśli zachodziła uzasadniona 
potrzeba interwencji. 

 
4) Ubezpieczeniem objęta jest również odpowiedzialność pracownicza Ubezpieczonego za czyste szkody 

majątkowe wyrządzone wskutek wydania przez Ubezpieczonego decyzji administracyjnej wynikającej 
z zakresu wykonywanych czynności służbowych. Jednakże ochroną nie są objęte szkody wynikłe z 
wydania decyzji, o ile powstały one z przekroczenia terminów określonych w przepisach prawa, oraz których 
nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym. 

5)  Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone w związku z posiadaniem psa na służbie, 
w tym zarówno szkody wyrządzone przez psa, jak i na psie. 

 
6) Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone podczas działań podjętych poza 

czynnościami służbowymi, których celem jest ochrona życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub porządku 
publicznego. 

 
7) TUiR Warta zobowiązuje się do wypłaty Ubezpieczonemu jednorazowego świadczenia, jeżeli w okresie 

ubezpieczenia Ubezpieczony został zawieszony w czynnościach służbowych w związku ze wszczęciem 
przeciwko niemu postępowania przez sądami polskimi, prowadzonego z jego udziałem w charakterze 
pozwanego, podejrzanego, oskarżonego lub w razie wszczęcia przeciwko Ubezpieczonemu postępowania 
dyscyplinarnego, o ile zwieszenie to wiąże się z wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia. Świadczenie 
wypłacane jest z zastrzeżeniem, że: 
a) świadczenie ma charakter wypłaty jednorazowej, równej zatrzymanej wysokości wynagrodzenia netto z 

pierwszego miesiąca, w którym nastąpiło zawieszenie wynagrodzenia, nie większej niż 100% ostatniego 
miesięcznego wynagrodzenia netto Ubezpieczonego, lecz w żadnym wypadku nie większej niż 
5.000,- PLN, 
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b) wypłata świadczenia następuje po przedstawieniu TUiR Warta oryginału orzeczenia albo decyzji o 

zwieszeniu w czynnościach służbowych oraz dokumentu potwierdzającego wysokość ostatniego 
uposażenia netto,  

c) po wypłacie świadczenia TUiR Warta zachowuje prawo regresu do Ubezpieczonego, jeżeli wina umyślna  

Ubezpieczonego zostanie potwierdzona prawomocnym orzeczeniem,  

d) TUiR Warta nie wypłaca świadczenia, jeżeli zawieszenie Ubezpieczonego w czynnościach służbowych 

nastąpiło wskutek wszczęcia przeciwko Ubezpieczonemu postępowania karnego lub karnoskarbowego w 

sprawie popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub wykroczenia skarbowego.  

  
8) Ponadto w zakresie szkód objętych ubezpieczeniem i w granicach sumy gwarancyjnej TUiR Warta jest 

zobowiązana do:  

a) poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców lub ekspertów powołanych przez TUiR Warta lub 

za jej zgodą w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,  

b) zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego w 

celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych osób lub mienia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru 

szkody, uzasadnionych okolicznościami,  

c) poniesienia niezbędnych kosztów obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie TUiR Warta 

lub za jego zgodą lub niezbędnych kosztów postępowania pojednawczego, o ile jest ono prowadzone 

zgodnie z zaleceniami TUiR Warta.  

  

  

KOSZTY POMOCY PRAWNEJ  

Poniesione przez Ubezpieczonego, za zgodą TUiR Warta, następujące koszty: wynagrodzenie adwokatów i 
radców prawnych, należności biegłych, rzeczoznawców i ekspertów oraz świadków, koszty sądowe, inne 
koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności oraz koszty podróży z tym związane.  
  

W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej  Warta zobowiązana jest do:  

1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń, poprzez ocenę stanu faktycznego i 

prawnego,  

2) udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w związku z roszczeniem, również gdy 

jest niezasadne, w tym także do pokrycia Kosztów Pomocy Prawnej,  

3) wypłaty odszkodowania (lub świadczenia zgodnie z §10) z  tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem w 

granicach określonych w umowie ubezpieczenia. na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego 

przez TUiR Warta, zawartej lub zaakceptowanej przez TUiR Warta ugody albo orzeczenia sądu.  

  

W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a uprawnionym do odszkodowania lub jego następcami 

prawnymi, nawet w przypadku wątpliwości, czy powstała szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia, TUiR Warta 

może wystąpić w charakterze interwenienta ubocznego.  

Koszty, o których mowa w ust. powyższym  pokrywane do limitu ustalonego w Umowie.  

  

Warta nie odpowiada za dodatkowe koszty, które wynikły z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie ugody z 

osobą trzecią lub zaspokojenie jej roszczeń. Powyższe stosuje się także, gdy wysokość zasądzonego 

odszkodowania jest wyższa niż wynikać to miało z przedstawionej przez Wartę propozycji ugody zaakceptowanej 

przez uprawnionego do świadczenia.  

  

  

W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY  
  

W przypadku powstania szkody Ubezpieczony jest zobowiązany:  

  

1. zapobiec zwiększeniu się szkody w miarę posiadanych środków i możliwości  

  

2. najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od powstania szkody powiadomić TUiR Warta (nie wliczając w to świąt 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

 



3. Kontakt w przypadku szkody: CENTRUM ALARMOWE WARTY  

  

         tel.: 0 801 308 308 z telefonu stacjonarnego lub (+48) 502 308 308 z telefonów komórkowych  

  

• Zgłoszenie szkody - www.warta.pl/formularze-szkody  

  

• Dosłanie dokumentów do szkody - www.warta.pl/formularze-szkody  

  

4. przedstawić dokumentację dotyczącą szkody oraz okoliczności zdarzenia umożliwiające TUiR Warta 

ustalenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej.  

 
Kontakt 

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły oferty. 

 

WDB S.A. - Broker Ubezpieczeniowy 

tel.: 22 628 46 41 lub 885 390 900 

e-mail: ubezpieczeniasg@wdbsa.pl 

ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa 
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