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(wznowienie Umowy nr 908210403183  
z dnia 14.01.2022r.) 

UMOWA 
Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Majątkowej Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych 

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
Nr 908211534866  

 
 

zawarta w dniu 22.02.2023r. w Lublinie pomiędzy: 
 

Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji “WARTA” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, rondo I. Daszyńskiego 
1, 00-843 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000016432 prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS,  reprezentowanym przez: 
 

Reprezentowanym przez: 
Jana Dziubę – Starszego Eksperta 
 

zwanym dalej jako TUiR WARTA 
 

a 
 

Zarządem Oddziałowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej 
przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej  
z siedzibą w Warszawie  (kod pocztowy: 02-148), ulica Komitetu Obrony Robotników 23 
NIP: 5222829210, Regon: 140703990 
 

reprezentowanym przez: 
 
Roberta Lisa – Przewodniczącego ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie,  
Marka Zasima - Wiceprzewodniczącego ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie 
 

zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym, działającym w imieniu i na rzecz funkcjonariuszy oraz pracowników 
cywilnych służb mundurowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania Zarządu 
Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej,  zwanych dalej 
Ubezpieczonymi. 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Ubezpieczający zawiera niniejszą umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonych) w rozumieniu art. 808 

kodeksu cywilnego. 
2. Umowa ubezpieczenia ma charakter grupowy.  
3. W odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych obowiązuje taki sam zakres ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna 

określone w niniejszej umowie ubezpieczenia. 
 

§ 2 
1. Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku ubezpieczeniowego –  

sporządzonego w formie pisemnej i złożonego w TUiR Warta najpóźniej na 2 dni robocze przed końcem miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym będzie on ubezpieczony.  

2. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ubezpieczenia. 
3. Wypełniony przez Ubezpieczonego wniosek stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. 
 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ 

§ 3 
Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 
 

1) suma gwarancyjna – kwota, stanowiącą górną granicę odpowiedzialności TUiR Warta w odniesieniu do każdego 
Ubezpieczonego oraz w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie 
ubezpieczenia; 
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2) pracodawca - podmiot uznany za pracodawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy; 
 

3) szkoda osobowa - wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia, w tym śmierci w następstwie takiego zdarzenia; 
 

4) szkoda rzeczowa - wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek utraty, uszkodzenia 
lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości; 
 

5) czysta szkoda majątkowa - wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek zdarzeń 
innych niż wymienione w definicji szkody osobowej i szkody  rzeczowej; 
 

6) szkoda – szkoda osobowa, szkoda rzeczowa lub czysta szkoda majątkowa poniesiona przez osobę trzecią, za którą 
odpowiedzialność cywilną ponosi pracodawca Ubezpieczonego lub szkoda w mieniu pracodawcy, u którego Ubezpieczony 
jest zatrudniony– pod warunkiem, że szkody te powstały wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Ubezpieczonego obowiązków służbowych lub pracowniczych; 
 

7) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie polegające na: uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, w tym śmierci w 
następstwie takiego zdarzenia lub utracie, uszkodzeniu albo zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, albo 
powstaniu czystej szkody majątkowej; 
Przyjmuje się, że: 

a) w razie wątpliwości za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego uznaje się dzień, w którym stwierdzono: 
zaistnienie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, w tym śmierci w następstwie takiego zdarzenia lub utratę, 
uszkodzenie albo zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości; 

b) w przypadku wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę osobową za datę powstania wypadku przyjmuje 
się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, 
jeżeli ustalenie daty powstania wypadku zgodnie z pkt. a powyżej rodzi wątpliwości; 

 

8) franszyza integralna – określona w umowie kwota, do której TUiR Warta nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa 
żadnych kosztów; franszyza redukcyjna pomniejsza kwotę roszczenia objętego ochroną ubezpieczeniową i nie powoduje 
zmniejszenia sumy gwarancyjnej. 
 

9) 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; 
 

10) OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej TUiR „WARTA” S.A. obowiązujące od 01.01.2023r.  
 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 4 
1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej umowy objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za 

zdarzenia spełniające kryteria wypadku ubezpieczeniowego wyłącznie w zakresie wskazanym w ustępach poniższych, 
z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej umowy.  

2. Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.  
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za zdarzenia, o których mowa w ust. 

4-8 oraz wypłatę świadczenia, o którym mowa w ust.9 poniżej. 
4. 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.  
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność Ubezpieczonego za uszkodzenie, zniszczenie lub 

utratę rzeczy innych niż służbowe pojazdy mechaniczne, powierzonych Ubezpieczonemu przez pracodawcę z 
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obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się w rozumieniu mających zastosowanie do danej kategorii pracowników 
przepisów prawa.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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,  

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.  

11. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza 
RP na terenie krajów Unii Europejskiej, Rosji, Białorusi i Ukrainy. 

12. Kilka szkód spowodowanych tym samym wypadkiem ubezpieczeniowym traktuje się, jako jedną szkodę, a za datę ich 
wystąpienia dla celów likwidacyjnych przyjmuje się datę wystąpienia pierwszej szkody. 

13. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 
14. Odmiennie do postanowień w  §9 ust 1. OWU obowiązuje następujący zapis: 

14.1.  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, 
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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. 
4) 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 

14.2.  Koszty, o których mowa w ust. powyższym  pokrywane do limitu ustalonego w Umowie. 
14.3.  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. 

 
WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU OCHRONY 

§ 5 
W uzupełnieniu wyłączeń określonych w §§ 6-8 OWU oraz wskazanych w treści powyższej umowy, TUiR Warta nie 

odpowiada za szkody: 
1)  wyrządzone z winy umyślnej, 
2) wyrządzone w związku pozostawaniem przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu lub zażyciu 

narkotyków, 
3) wyrządzone w służbowym pojeździe mechanicznym przez funkcjonariuszy/pracowników nieupoważnionych do 

prowadzenia pojazdów, 
4)  eksploatacyjne tzn. wynikłe ze zużycia technicznego, 
5)  powstałe na skutek rabunku, kradzieży, pożaru lub wybuchu pojazdu, z zastrzeżeniem, że niniejsze wyłączenie nie 

dotyczy sytuacji, w której pożar lub wybuch jest następstwem zdarzenia drogowego, 
6)  polegające na zabrudzeniu, rozdarciu, zadrapaniu, zarysowaniu, ubytku, odspojeniu elementów wyposażenia 

meblowego, elementów wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów w pomieszczeniach pracodawcy, 
7) wynikające z braków magazynowych stwierdzonych w na podstawie inwentaryzacji lub kontroli magazynów zaopatrzenia, 
8) których wysokość nie przekracza kwoty franszyzy integralnej w wysokości 100,- PLN.  
 

    SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA 

§ 6 
1. Górną granicą odpowiedzialności TUiR Warta (sumą gwarancyjną) w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego jest 

kwota trzymiesięcznego uposażenia Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż  
opcja 1: 12.000,- PLN 
opcja 2: 15.000,- PLN 
opcja 3: 20.000.- PLN 
opcja 4: 25.000.- PLN 
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,  

 

2. Z zastosowaniem następujących podlimitów odpowiedzialności: 
a)  do zakresu ubezpieczenia określonego w § 4 ust. 6 lit. c (nieruchomości)  w ramach wymienionego w niniejszym 

paragrafie  limitu stosuje się podlimit w wysokości 12.000,- PLN dla jednej i wszystkich szkód wynikłych z wypadków 
ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego, 

b)  do zakresu ubezpieczenia określonego w § 4 ust. 7 (decyzje administracyjne) w ramach wymienionego w niniejszym 
paragrafie  limitu stosuje się podlimit w wysokości 5.000,- PLN dla jednej i wszystkich szkód wynikłych z wypadków 
ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego, 

e) do zakresu ubezpieczenia określonego w § 4 ust. 10 (jednorazowe świadczenie)  w ramach wymienionego w 
niniejszym paragrafie  limitu stosuje się podlimit w wysokości 100% ostatniego miesięcznego wynagrodzenia netto 
Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż 5.000,- PLN dla jednej i wszystkich szkód wynikłych z wypadków 
ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego, 
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3. Ponadto w zakresie szkód objętych ubezpieczeniem i w granicach sumy gwarancyjnej TUiR Warta jest zobowiązana 
do: 

1) poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców lub ekspertów powołanych przez TUiR Warta lub za jej zgodą w 
celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 

2) 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, 

3) 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  

4. Suma gwarancyjna, limity i podlimity dla danego zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie 
ubezpieczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego ulegają każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego 
odszkodowania, aż do ich całkowitego wyczerpania.  

5. Dodatkowo  ustala się, że koszty (koszty pomocy prawnej)  o których mowa w niniejszym paragrafie ust 3 pkt 3,  w 
przypadku gdy wysokość roszczeń z tyt. odpowiedzialności cywilnej  objętej umową ubezpieczenia  jest wyższa niż 
suma gwarancyjna określona w umowie, TUiR Warta  będzie pokrywała do wysokości 20.000,- PLN na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

 

§ 7 
1. Składka opłacana będzie przez Ubezpieczającego w 12-u ratach, w wysokości  

opcja 1: 28,- PLN 
opcja 2: 30,- PLN 
opcja 3: 32,- PLN 
opcja 4: 34,- PLN 
miesięcznie od jednego Ubezpieczonego. 

2. Składka jest płatna co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa na konto TUiR Warta w mBanku S.A.  w Warszawie,  ul. Senatorska 18  nr 68 
1140 1010 0000 5437 9100 1369. 

 

§ 8 
1. W razie wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego z uwagi na wyczerpanie sumy 

gwarancyjnej, istnieje możliwość jej kontynuacji. Warunkiem takiej kontynuacji jest złożenie przez danego 
Ubezpieczonego wniosku o przedłużenie (kontynuowanie) ubezpieczenia oraz opłacenie kolejnych składek 
miesięcznych w wysokości składek dotychczasowych podniesionych o 100%.  

2. W przypadku każdego, kolejnego wyczerpania sumy gwarancyjnej przez danego Ubezpieczonego płacona przez niego 
składka wzrasta o kolejne 100%.  

3. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, 
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.  

 
OKRES UBEZPIECZENIA 

§ 9 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od  01.03.2023 roku do 29.02.2024 roku. 
2. Niniejszą umowę zawiera się na okres jednego roku. 
 

§ 10 
Umowa ubezpieczenia z danym Ubezpieczonym rozwiązuje się: 
1. Przed upływem okresu ubezpieczenia,  

a) jeżeli TUiR Warta ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, w razie nie 
opłacenia składki lub pierwszej raty składki w ustalonym terminie, w drodze pisemnego wypowiedzenia przez TUiR 
Warta umowy – ze skutkiem natychmiastowym, 

b) w przypadku niezapłacenia w ustalonym terminie kolejnej raty składki, jeśli po upływie tego terminu TUiR Warta 
wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin, liczony od daty 
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otrzymania wezwania do zapłaty, zaś Ubezpieczający nie opłaci składki w tym dodatkowym terminie – z upływem 
ostatniego dnia terminu dodatkowo wyznaczonego do zapłaty składki.  

2. Z chwilą rozwiązania stosunku służbowego lub umowy o pracę między Ubezpieczonym a pracodawcą, bez względu na 
tryb rozwiązania tej umowy, bądź z chwilą ich wygaśnięcia. 

3. Z chwilą wyczerpania się sumy gwarancyjnej określonej w § 8  za szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego w 
okresie jednego roku liczonego od dnia zawarcia (przedłużenia) umowy. 

 

OBOWIĄZKI  UBEZPIECZAJACEGO/UBEZPIECZONEGO 

§ 11 
W przypadku powstania szkody, o której mowa w § 4 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. 
 

§ 12 
1. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę i nie zawiadomił o tym TUiR Warta, 

skierowane do ostatniego znanego miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pismo TUiR 
Warta wywiera skutki prawne od chwili , w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/Ubezpieczony nie zmienił 
miejsca zamieszkania lub siedziby. 

2. Postanowienie ust.1 stosuje się odpowiednio do TUiR Warta, jeżeli zmieniła siedzibę i nie zawiadomiła o tym 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

 

§ 13 
1. Ubezpieczający ma obowiązek przechowywania wniosków ubezpieczeniowych zgodnie z przepisami prawa oraz 

udostępnianie ich TUiR Warta    
2. Ubezpieczający ma obowiązek zapoznania Ubezpieczonych z treścią niniejszej Umowy oraz OWU.  
3. Ubezpieczający ma obowiązek przesyłania co miesiąc do TUiR Warta wykazu  Ubezpieczonych, którzy w danym 

miesiącu opłacili składkę.  
 

   USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

§ 14 
1. TUiR Warta wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania, ugody, lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 
2. TUiR Warta wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Gdyby wyjaśnienie w powyższym 

terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUiR Warta, albo wysokości odszkodowania okazało 
się nie możliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania TUiR Warta 
powinna wypłacić w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody.  

3. TUiR Warta uzasadni poszkodowanemu na piśmie ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub 
jego odmowy oraz wskaże okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
odszkodowania. W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania TUiR Warta poinformuje 
poszkodowanego o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 
1. TUiR Warta jest uprawniona do kontroli dokumentów Ubezpieczającego, dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

rozliczeń i przekazywania składek. 
2. Ubezpieczający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy  i współpracę z TUiR Warta. 
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§ 16 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, szczególnie zmiana składki ubezpieczeniowe i sumy ubezpieczenia, 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 
1. Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego 

z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a 
ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz 
w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. 

2. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w 
formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. 

3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez 
Zarząd TUiR WARTA S.A. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji  udostępniane są za 
pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl. TUiR WARTA S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego.” 

 
§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu 
Pracy, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i innych właściwych przepisów prawa polskiego, w tym przepisów 
dotyczących służb mundurowych, a także postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
TUiR WARTA S.A. obowiązujące od 01.01.2023r.  

 
§ 19 

Spory wynikłe na tle funkcjonowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe Sądy Powszechne. 
 

§ 20 
Zgodnie z art. 4 c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, spełniając obowiązek nałożony przedmiotowa ustawa 
oświadcza, ze jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 
 

§ 21 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Lublin, 22.02.2023r. 
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