PROGRAM UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH
DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PSP 2014

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej /Ergo Hestia
Ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej udziela STU Ergo Hestia S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność (deliktowa i kontraktowa) ubezpieczonego za szkody w mieniu
lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w tym także pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom
Państwowej Straży Pożarnej, w związku z wykonywaniem zawodu.
Ubezpieczenie obejmuje również szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie mienia powierzonego
funkcjonariuszowi do służby , w tym pojazdów mechanicznych.
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
Celem ubezpieczenia jest uwolnienie strażaka/pracownika od odpowiedzialności z tytułu nałożonej przez pracodawcę
kary, która zgodnie z przepisami prawa wynosić może maksymalnie trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia.
Dzięki ubezpieczeniu OC obciążenie to przeniesione zostaje na zakład ubezpieczeń.
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 300.000 zł.
Całkowita suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 2.500.000 zł.
Miesięczna składka na ubezpieczenie OC to 11 zł.
W ubezpieczeniu obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 150 zł. Oznacza to, iż kwota należnego odszkodowania
zostaje pomniejszona o kwotę 150 zł.

Ubezpieczenie ochrony prawnej /Ergo Hestia
Osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia OC w STU Ergo Hestii, mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia
ochrony prawnej.
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej obejmuje koszty poniesione przez funkcjonariusza / pracownika PSP, w celu
obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed komisjami
dyscyplinarnymi oraz sądami polskimi, prowadzonymi z jego udziałem w charakterze podejrzanego, oskarżonego
lub pozwanego w związku z wykonywaniem zawodu, w szczególności:
koszty usług osób uprawnionych do świadczenia ochrony prawnej,
koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców,
koszty i opłaty sądowe lub administracyjne.
Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione w postępowaniu wszczętym w czasie trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł w odniesieniu do jednego funkcjonariusza / pracownika w 12-miesięcznym
okresie ubezpieczenia.
Miesięczna składka na ubezpieczenie wynosi 1,00 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym /PZU SA
Ubezpieczenie oferowane przez PZU S.A. - obejmuje szkody wyrządzone z winy Ubezpieczonego w życiu prywatnym.
Istnieją trzy możliwe warianty ochrony:
1.
2.
3.

Suma gwarancyjna – 20 000 zł – składka w wysokości 2,30 zł miesięcznie,
Suma gwarancyjna – 50 000 zł – składka w wysokości 4,80 zł miesięcznie,
Suma gwarancyjna – 100 000 zł – składka w wysokości 9,60 zł miesięcznie.
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Z ochrony ubezpieczeniowej korzysta również małżonek, dzieci niepełnoletnie oraz pomoc domowa zatrudniona
u Ubezpieczonego. Ochrona dotyczy również szkód powstałych z tytułu posiadania zwierząt domowych, rowerów,
garaży dla własnego użytku, sprzętu pływającego, a także szkód wynikłych z posiadania i użytkowania mieszkania,
nieruchomości (łącznie z tzw. szkodami wodociągowymi – zalaniem itp.).
PZU SA nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub powstałe wskutek rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Funkcjonariuszy i Pracowników PSP
/PZU SA – Umowa z 2002 roku
Ubezpieczenie NNW oferowane przez PZU SA za składkę 3 zł miesięcznie zapewnia ubezpieczonym dodatkową ochronę
w czasie pracy i służby.
Za czas pracy i służby rozumie się także czas drogi z domu na służbę i ze służby do domu, czas akcji
ratowniczogaśniczych, ćwiczeń, szkoleń, zawodów sportowych a w przypadku szkół pożarniczych czas skoszarowania.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe w następstwie nieszczęśliwych wypadków (zgon ubezpieczonego,
trwały uszczerbek na zdrowiu). Za nieszczęśliwe wypadki uznawane są także zawały serca, wylewy krwi i udary
mózgu.
Wysokość świadczeń:
- za zgon ubezpieczonego w wyniku NW – 15 000 zł,
- za trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW – 150 zł za każdy % orzeczonego uszczerbku.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletniego dziecka /PZU SA –
Umowa z 2002 roku
Ubezpieczenie NNW oferowane przez PZU S.A. przeznaczone dla dzieci do 18 r. ż. Zakres
ubezpieczenia obejmuje:
- zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku –10 000 zł,
- trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW –100 zł za każdy % orzeczonego uszczerbku.
Za nieszczęśliwe wypadki uznawane są także zawały serca, wylewy krwi i udary mózgu.
Ochrona ubezpieczeniowa działa 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie może zastąpić lub uzupełnić ubezpieczenie
„szkolne”.
Składka miesięczna wynosi 5,30 zł/ dziecko.

ubezpieczenie NNW Funkcjonariuszy i Pracowników PSP oraz ich małżonków/ partnerów
i Dzieci /PZU SA – Umowa z 2016 roku
Ubezpieczenie skutków nieszczęśliwych wypadków oferowane przez PZU S.A. dla:
Funkcjonariuszy i Pracowników PSP a także ich Współmałżonków /Partnerów
Dzieci do 18 roku życia
Pełnoletnich dzieci do 26 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki

Funkcjonariusze i pracownicy,
współmałżonkowie/partnerzy oraz pełnoletnie dzieci
Zgon w wyniku nw
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Zakres rozszerzony o zawał serca i krwotok śródczaszkowy
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych
Przeszkolenie zawodowe inwalidów
Leczenie uciążliwe
Usługi assistance
Zakres terytorialny
Umowa na okres 3 lat
Składka

PZU
20 000
20 000
Tak
3 000
3 000
200
TAK-kraj

4,00 zł
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30 000
30 000
Tak
4 500
4 500
300
TAK-kraj
cały świat
TAK
6,00 zł

50 000
50 000
Tak
7 500
7 500
500
TAK-kraj

10,00 zł

D zieci
Zgon w wyniku NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Zakres rozszerzony o zawał serca i krwotok śródczaszkowy
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych
Przeszkolenie zawodowe inwalidów
Leczenie uciążliwe
Usługi assistance
Zakres terytorialny
Umowa na okres 3 lat
Sk ładka

10 000
10 000
Tak
1 500
1 500
100
TAK-kraj

3 ,00 zł

P ZU
20 000
20 000
Tak
3 000
3 000
200
TAK-kraj
cały świat
TAK
6 ,00 zł

30 000
30 000
Tak
4 500
4 500
300
TAK-kraj

9 ,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu
władzy publicznej /Ergo Hestia
Ubezpieczenie oferowane przez STU Ergo Hestia.
Ubezpieczenie zgodne z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011 r., Nr 34, Poz. 173), zgodnie z którą funkcjonariusz
za wydanie decyzji z naruszeniem prawa może być obciążony karą w wysokości dwunastokrotności miesięcznego
wynagrodzenia.
Propozycja ubezpieczenia w tym zakresie skierowana jest do wszystkich tych osób, które biorą udział w procesie
prowadzącym do wydania decyzji administracyjnej.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa Ubezpieczonych Funkcjonariuszy Publicznych (zgodnie
z Ustawą) wobec Poszkodowanego - za szkody w mieniu, na osobie, czyste straty finansowe wyrządzone
przy wykonywaniu władzy publicznej.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki* zaistniałe w okresie ubezpieczenia wynikające
Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie odpowiedzialności towarzystwa.

z działania lub zaniechania

Za wypadek uważa się zgłoszone przeciwko Ubezpieczonemu roszczenie w postaci:
•

sformułowanego na piśmie przez prokuratora wezwania Ubezpieczonego do dobrowolnego spełnienia
świadczenia, w przypadku stwierdzenia podstaw do wytoczenia przeciwko niemu powództwa o którym mowa
w art. 7 ust. 3 Ustawy;

•

wytoczenia przeciwko Ubezpieczonemu powództwa, o którym mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy.

Funkcjonariusze mają do wyboru 5 wariantów ubezpieczenia z różną sumą gwarancyjną:
1.

Suma gwarancyjna – 30 000 zł – składka w wysokości 2,00 zł miesięcznie,

2.
3.
4.
5.

Suma gwarancyjna – 50 000 zł – składka w wysokości 3,00 zł miesięcznie,
Suma gwarancyjna – 100 000 zł – składka w wysokości 4,00 zł miesięcznie,
Suma gwarancyjna – 120 000 zł – składka w wysokości 5,00 zł miesięcznie,
Suma gwarancyjna – 150 000 zł – składka w wysokości 6,00 zł miesięcznie.
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DODATKOWE INFORMACJE Kontakt w sprawie Programu Ubezpieczenia PSP 2014
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobami obsługującymi ubezpieczenia w jednostkach PSP.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu również pracownicy Biura Obsługi Ubezpieczeń Mentor S.A.
godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Aleksandra Czarnota, tel. (56) 669 33 19,
Magdalena Olejnik, tel. (56) 669 33 96,
Hanna Bednarek, tel. (56) 669 33 73,
Katarzyna Gruszczyńska, tel. (56) 669 32 50,
Paulina Siemińska, tel. (56) 669 33 44,
Marzena Szołonik, tel. (56) 669 32 90,
Ewa Sak, tel. (56) 669 32 91,
Paula Czyżewska, tel. (56) 669 32 97
Natalia Turek, tel. (56) 669 32 12
Patrycja Bukowska, tel. (56) 669 33 95
Anna Przekwas, tel. (56) 669 32 41,
Anna Szalkowska, tel. (56) 669 32 63
Kamil Siwka, tel. (56) 669 32 62
Rafał Cichoń, tel. (56) 669 33 68.
Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdują się w Umowach
Ubezpieczenia oraz Ogólnych warunkach Ubezpieczenia.
Dokumenty dotyczące ubezpieczeń w ramach Programu PSP 2014 m.in. Umowy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia
znajdziecie Państwo na stronie internetowej: psp.mentor.pl
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