Program ubezpieczeniowy Policja 2015
dla funkcjonariuszy i pracowników Policji
Ubezpieczenia majątkowe PZU S.A.

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o kolejnej edycji programu ubezpieczeniowego dla
funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin – Policja 2015.
Chcieliśmy zapewnić Państwu najlepszą, najbardziej kompleksową ochronę ubezpieczeniową.
Konsorcjum brokerskie zorganizowało konkurs ofert i szczegółowo przeanalizowało
nadesłane propozycje. Wybrali ofertę przygotowaną przez Grupę PZU. Związki Zawodowe
działające w Policji wspólnie z konsorcjum powołanym przez doświadczone firmy brokerskie
– Mentor SA i PWS Konstanta – po wielomiesięcznych negocjacjach ustaliły nowe, dużo
atrakcyjniejsze warunki ubezpieczenia.
Więcej informacji znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu
internetowym www.policja-ubezpieczenia.pl

Ubezpieczenia majątkowe PZU S.A.
Zasady przystępowania do ubezpieczenia
 Oferta przeznaczona dla czynnych funkcjonariuszy i pracowników Policji.
• Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy przystąpić co najmniej do ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy Policji albo do ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracownika Policji. Zasada ta nie
dotyczy tylko ubezpieczenia domów i mieszkań.
• Liczba osób przystępujących do ubezpieczenia jest dowolna.

Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowych ubezpieczeń
● Została zwiększona suma gwarancyjna – z 12 000 zł do 15 000 zł – w ubezpieczeniach odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników, ponieważ znacznie wzrosła wartość
majątku służbowego (szczególnie pojazdów) funkcjonariuszy i pracowników.
• Zostały podniesione składki z powodu zwiększenia sumy gwarancyjnej oraz wysokiej szkodowości w
ubezpieczeniach.
Składka dla funkcjonariuszy wynosi 22 zł miesięcznie, a dla pracowników – 15 zł miesięcznie.
• Zostały podniesione sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu ochrony prawnej – z 20 000 zł do 30 000 zł.
• Została zwiększona suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych
– do 30 000 zł.
• Została podniesiona suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – do 50
000 zł.
• Zostało wprowadzone nowe ubezpieczenie – NNW dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.
• Pojawiła się propozycja nowego grupowego ubezpieczenia domów i mieszkań.

1.

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność majątkową ubezpieczonego – w wysokości zgodnej z przepisami – za
szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych oraz
odpowiedzialność majątkową ubezpieczonego za szkody powstałe w powierzonym mu mieniu z obowiązkiem
zwrotu albo wyliczenia się.
Sumy gwarancyjne
Ustaliliśmy odrębne sumy gwarancyjne dla:
• odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków służbowych – z wyłączeniem odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym
ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się – 20 000 zł,
• odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe w powierzonym mu mieniu z obowiązkiem
zwrotu albo wyliczenia się – 20 000 zł.
PZU nie odpowiada za szkody, które nie przekraczają kwoty 100 zł (franszyza integralna).
Składka miesięczna: 22 zł.

2.

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność materialną ubezpieczonego:
• wynikającą z przepisów art. 114–122 Kodeksu pracy, które regulują odpowiedzialność pracownika za szkodę
wyrządzoną pracodawcy,
• wynikająca z przepisów art. 124–127 Kodeksu pracy, które regulują odpowiedzialność pracownika za mienie
powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia.
Sumy gwarancyjne
Ustaliliśmy odrębne sumy gwarancyjne dla:
• odpowiedzialności materialnej pracownika wynikającej z przepisów art. 114–122 Kodeksu pracy, które regulują
odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – 20 000 zł,
• odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mu mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia
wynikającą z przepisów art. 124–127 Kodeksu pracy – 20 000 zł.
PZU nie odpowiada za szkody, które nie przekraczają kwoty 100 zł (franszyza integralna).
Składka miesięczna: 15 zł

3.

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego na obronę swoich praw – w
zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach – w postępowaniu karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym,
które toczy się przeciwko niemu jako podejrzanemu, oskarżonemu, pozwanemu lub obwinionemu. Postępowanie
to musi toczyć się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczyć czynów popełnionych przez ubezpieczonego
przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej pokrywa:
• koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej – jednak nie wyższe niż opłaty za czynności
adwokackie oraz radców prawnych określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości,
• koszty uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych dokumentów stanowiących środki dowodowe,
• pozostałe koszty i opłaty sądowe lub opłaty skarbowe, o ile służą ochronie praw ubezpieczonego w związku z
prowadzonym postępowaniem.
Jeśli ubezpieczony zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd w postępowaniu karnym za popełnienie
przestępstwa z winy umyślnej, jest zobowiązany do zwrotu PZU wypłaconych kosztów ochrony prawnej.
Suma ubezpieczenia – 30 000 zł.
Poręczenie majątkowe
Umowa ubezpieczenia przewiduje również – jeśli przeciw ubezpieczonemu toczy się postępowania karne w
związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub
służbowych oraz zostało wobec niego zastosowane jako środek zapobiegawczy
poręczenie majątkowe w postaci kwoty pieniężnej – że PZU zwróci wpłaconą przez ubezpieczonego kwotę
poręczenia majątkowego. Jeśli sąd orzeknie przepadek kwoty poręczenia majątkowego lub jego zwrot
ubezpieczonemu, ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu PZU kwoty poręczenia pokrytego przez PZU.
Suma ubezpieczenia – 30 000 zł.
Składka miesięczna: 3 zł.

4.

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony traci wynagrodzenie z powodu zawieszenia w czynnościach
służbowych. PZU zobowiązuje się wypłacać ubezpieczonemu – w granicach sumy ubezpieczenia –
świadczenie w wysokości 50% ostatniego wynagrodzenia netto sprzed okresu zawieszenia. PZU będzie wypłacać
ubezpieczonemu to świadczenie przez okres zawieszenia w czynnościach służbowych, zawodowych lub pełnienia
funkcji, jednak nie dłużej niż do dnia uchylenia lub ustania z mocy prawa zawieszenia oraz nie dłużej niż przez
okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenie będzie wypłacane do 10. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu okresu zawieszenia. Jeśli
wypłata będzie przysługiwać za niepełny miesiąc zawieszenia, będzie proporcjonalna do liczby dni okresu
zawieszenia. Ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu PZU wypłaconych mu z tego tytułu środków, jeśli:
• sąd orzeknie, że przestępstwo stanowiące podstawę zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia
prawa wykonywania zawodu zostało popełnione z winy umyślnej,
• ubezpieczony otrzyma należne wynagrodzenie za okres zawieszenia, gdy zostanie ono zawieszone jako
nieuzasadnione.
Suma ubezpieczenia: 30 000 zł.
Składka miesięczna: 3 zł.
5.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
Zakres ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczonego. Jeśli ubezpieczony w
związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności
życia prywatnego, popełni czyn niedozwolony i jest zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody
rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną deliktową
osoby bliskiej ubezpieczonego, jeśli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.
Ubezpieczenie obejmuje także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa
dotyczy szkód wyrządzonych na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady
– w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego określonej przepisami prawa polskiego.
Ubezpieczenie dotyczy przede wszystkim szkód wyrządzonych:
• wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi,
• wskutek posiadania lub użytkowania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka
inwalidzkiego,
• przez posiadane zwierzęta,
• wskutek amatorskiego uprawiania sportu.
Suma ubezpieczenia: 50 000 zł.
Składka miesięczna: 5 zł.

6.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariusz i
pracowników
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:
• nieszczęśliwych wypadków,
• obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej
przyczynie.
Zdarzenie

Wysokość świadczenia w zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku

300

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych oraz kosztów
przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do kwoty 4 500

Usługi assistance zgodnie z OWU, m.in. organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej:
● wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego
● wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
● wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
● transport ubezpieczonego

limit 2 000 zł w odniesieniu do
nieszczęśliwego wypadku

Składka miesięczna

5 zł

8.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy
i pracowników
Zakres ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia gwarantuje wypłatę odszkodowania za trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków,
które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć
ubezpieczonego.
Zdarzenie

Wysokość świadczenia w zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku

300

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych oraz
kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do kwoty 4 500

Składka miesięczna

9.

5 zł

Ubezpieczenie domów i mieszkań w formie grupowej

Możliwość opłacania składki miesięcznej za ubezpieczenie domu i mieszkania.
Składka
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Ruchomości domowe i stałe
elementy wraz z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej w
życiu prywatnym

50 000

20

70 000

30

100 000

40

za miesięczny okres
ubezpieczenia w zł

Ubezpieczenie OC w związku z posiadaną nieruchomością z sumą ubezpieczenia 100 000 zł.
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Składka za miesięczny okres
ubezpieczenia w zł

Lokal mieszkalny

200 000
400 000

16
24

200 000

20

400 000

40

Budynek mieszkalny

Kontakt z brokerami konsorcjum Mentor SA – PWS Konstanta SA
Do Państwa dyspozycji oddaliśmy pracowniczy portal ubezpieczeniowy prowadzony przez Konsorcjum
– www.policja-ubezpieczenia.pl. Zawiera on informacje o programie Policja 2015. Znajdą tam Państwo ogólne
warunki ubezpieczenia, aktualną ofertę, obowiązujące w programie druki oraz adresy stron internetowych.
Wszelkich informacji o ubezpieczeniach udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Programu:
● Jacek Rybiński: tel.: (56) 669 32 04, e-mail: jacek.rybinski@mentor.pl,
● Radosław Mielczarek: tel.: (56) 669 32 21, e-mail: radoslaw.mielczarek@mentor.pl,
● Przemysław Groszewski: tel.: (56) 669 33 20, e-mail: przemyslaw.groszewski@mentor.pl,
● Katarzyna Dorosz, tel.: (56) 669 33 91, e-mail: katarzyna.dorosz@mentor.pl,
● Anetta Sylwestrowicz: tel.: (56) 669 32 11, e-mail: anetta.sylwestrowicz@mentor.pl,
● Edyta Wilczarska: tel. (56) 669 32 29, e-mail: edyta.wilczarska@mentor.pl,
● Łukasz Hafka: tel.: (56) 669 32 31, e-mail: lukasz.hafka@mentor.pl.

Kontakt z pracownikami Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Szczecinie
Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie deklaracji w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia, zmiany danych
adresowych lub zmiany wariantu ubezpieczenia oraz rezygnacji z ubezpieczenia:

Agnieszka Czapla: tel. (91) 8211359, e-mail: agnieszka.czapla@sc.policja.gov.pl

Anna Kępka: : tel. (91) 8211359

Krystyna Romanow: : tel. (91) 8211359
Osoby, które zajmują się zgłaszaniem do PZU wszystkich roszczeń takich jak urodzenie dziecka, nieszczęścliwy
wypadek itd.:

Agata Modrzejewska: : tel. (91) 8211342

Agnieszka Perejczuk: : tel. (91) 8211332

Marzenna Nitecka: tel. : tel. (91) 8211332

Anna Panasiuk: : tel. (91) 8211342
W policyjnej sieci jest dostępna aplikacja o nazwie „I-KWP”, w której są telefony, akty prawne, decyzje komendantów
oraz informacje i niezbędne dokumenty dotyczące ubezpieczenia grupowego PZU Życie SA (na głównej stronie link po
lewej stronie)

Kontakt z pracownikiem PZU Życie SA:
Ewa Turczyk: tel. (91) 3082553, 666 881 050, e-mail: eturczyk@pzu.pl
Klaudia Wojtalak: tel. (91) 3082554, 666 881 037, e-mail: kwojtalak@pzu.pl

Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia znajdują
się w dokumentach dostępnych na Portalu ubezpieczeniowym lub u osób obsługujących program Policja 2015
wyznaczonych przez ubezpieczającego.

