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Ubezpieczenie częściowej utraty dochodów w związku z chorobą  

lub wypadkiem ubezpieczonego potwierdzoną zwolnieniem lekarskim 

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA została zawarta (na czas nieokreślony) pomiędzy:  

GOTHAER Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna a Związkami  Zawodowymi działającymi  

w PSP i obowiązuje od 01 sierpnia 2015 r. 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową funkcjonariuszy i pracowników Państwowej 

Straży Pożarnej pod warunkiem, że do Umowy przystąpi 55% funkcjonariuszy i pracowników 

pełniących służbę /zatrudnionych w danej Jednostce, w terminie trzech miesięcy  

od uruchomienia w  niej ubezpieczenia L4. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest następstwo czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego 

potwierdzonej zwolnieniem lekarskim L4, w postaci utraty części dochodów. 

Czasowa niezdolność do pracy to zdarzenie ubezpieczeniowe powstałe w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku lub choroby polegające na niemożności świadczenia lub wykonywania 

przez Ubezpieczonego pracy, trwające nieprzerwanie przez okres dłużej niż 7 dni, maksymalnie 

30 dni w odniesieniu do jednej nieobecności, nie więcej jednak niż 3 nieobecności w roku. 

CZY SĄ JAKIEŚ KARENCJE W UBEZPIECZENIU? 

Jeśli czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego, powodująca uszczerbek majątkowy, będzie 

miała miejsce w okresie pierwszych 30 dni, licząc od pierwszego dnia pierwszego okresu 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie ograniczona  

do wypłaty jednorazowego świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości 10% należnego 

świadczenia  

Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia ubezpieczeniowego po upływie 7 kolejnych dni 

kalendarzowych, nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 

W sytuacji gdy ubezpieczony zaprzestał opłacania składki, to w przypadku ponownego 

przystąpienia  

do ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona będzie do wypłaty 

jednorazowego świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości 10% należnego świadczenia  

w sytuacji gdy zdarzenie ubezpieczeniowe będzie miało miejsce w okresie 60 dni od daty 

ponownego przystąpienia. 

 

Broker 
Ubezpieczeniowy  

 

 
Program ubezpieczeniowy  

„Straż Pożarna 2014”  

ryzyko ubezpieczeniowe  

tzw. L4  

 

 



 

  

 
Mentor S.A. 
ul. Szosa Chełmińska 177-181 
87-100 Toruń 

 
tel.: +48 56 669 33 00 
fax: +48 56 669 33 04 
www.mentor.pl 
mentor@mentor.pl 

 

 

 
 

 
JAKIE SĄ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA? 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowej niezdolności do pracy jeżeli 

dane zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło bezpośrednio w wyniku m.in.: 

 udziału Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu 

ryzyka tj. spadochroniarstwo, wspinaczka górska w górach powyżej 1500, wspinaczka 

skałkowa, speleologia, żeglarstwo morskie, rafting, nurkowanie poniżej 25 metrów, 

kaskaderstwo, parkour, sporty lotnicze 

 udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych  

jak również w przygotowaniach do nich 

 popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa 

 działań wojennych, zamieszek, rozruchów, strajków bądź czynnego udziału w aktach 

przemocy lub terroryzmu, 

 skażenia jądrowego, biologicznego, chemicznego, 

 działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych  środków 

odurzających, 

 uszkodzeń trzustki lub wątroby będących następstwem spożywania alkoholu, 

 samookaleczania lub próby samobójczej, 

 zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania lub schorzeń wynikających z uzależnienia  

od środków psychoaktywnych bądź choroby układu nerwowego rozpoznanych lub 

leczonych u ubezpieczonego, 

 prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień, 

 leczeniem sanatoryjnym, uzdrowiskowym lub rehabilitacyjnym, 

 chorób istniejących przed początkiem odpowiedzialności bądź obrażeniami ciała 

doznanymi przed przystąpieniem do ubezpieczenia. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności również w sytuacji gdy kolejne okresy absencji, 

poświadczone zaświadczeniem lekarskim L4, były spowodowane przyczyną, która stanowiła  

już podstawę do wypłaty przez Ubezpieczyciela świadczenia w okresie 182 dni od przystąpienia 

do ubezpieczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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JAKA JEST WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA? 

Świadczenie ubezpieczeniowe  uzależnione jest od liczby dni absencji, poświadczonej 

zwolnieniem lekarskim oraz wysokości stawki dziennej, określonej przez Ubezpieczonego  

we wniosku o przystąpienie do umowy ubezpieczenia w chwili przystąpienia do umowy 

ubezpieczenia, w zależności od wysokości zarobków brutto. 

Wysokość stawki dziennej kształtuje się następująco: 

1. 13 zł przy zarobkach do 3.000,- brutto,   

2. 23 zł przy zarobkach do 4.500,- brutto, 

3. 30 zł przy zarobkach powyżej 4.500,- brutto 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ SKŁADKI? 

Wysokość składki opłacanej miesięcznie z góry, uzależniona jest od wybranego przez 

ubezpieczonego wariantu świadczenia przy uwzględnieniu jego wynagrodzenia brutto i kształtuje 

się następująco: 

1. przy zarobkach do 3.000,- brutto składka 6 zł miesięcznie, 

2. przy zarobkach do 4.500,- brutto składka 9.60 zł miesięcznie, 

3. przy zarobkach powyżej 4.500,- brutto składka 14.40 zł miesięcznie.  

Po opłaceniu dodatkowej składki w wysokości 2 zł miesięcznie, bez względu na wybrany 

wariant ubezpieczenia, świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy można rozszerzyć  

o przypadki gdy czasowa niezdolność do pracy wynikała z konieczności opieki nad dzieckiem. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA? 

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek o przystąpienie do zawartej 

na rzecz funkcjonariuszy i pracowników PSP umowy grupowego ubezpieczenia częściowej utraty 

dochodu z tytułu czasowej niezdolności do pracy poświadczonej zaświadczeniem lekarskim L4. 

Wniosek dostępny jest do wypełnienia u osoby obsługującej ubezpieczenia w danej jednostce 

Państwowej Straży Pożarnej. Można go składać do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Dokumenty złożone do 31 lipca skutkują ochroną ubezpieczeniową od 1 sierpnia. 

Ubezpieczony zobowiązany jest zgłaszać Ubezpieczającemu wszelkie zmiany dotyczące swoich 

danych osobowych i teleadresowych zawartych we wniosku o przystąpienie do umowy 

ubezpieczenia 
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W JAKI SPOSÓB REALIZOWANE SĄ ŚWIADCZENIA? 

W celu zgłoszenia szkody Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć wniosek przy zastosowaniu 

jednej z poniższych form: 

- listem poleconym na adres: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 

Warszawa, Likwidacja Szkód Korporacyjnych L4, 

- pocztą elektroniczną na adres mailowy L4@dalfi.pl, 

- telefonicznie, pod numer telefonu (22) 647-56-09. 

Do złożenia wniosku niezbędne są następujące dokumenty potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialności lub wysokości świadczenia: 

 
- kopia zwolnienia lekarskiego L-4 potwierdzająca niezdolność do pracy potwierdzona przez 

pracodawcę, 

- dokumentacja dotycząca nieszczęśliwego wypadku i leczenia. 

 

KTO ZAJMUJE SIĘ OBSŁUGĄ UBEZPIECZENIA? 

Informacji związanych z obsługą ubezpieczenia udzielają osoby obsługujące  

ubezpieczenie w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy  

Biura Obsługi Ubezpieczeń w Mentor S.A. 

 
 

MENTOR S.A. 

BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ,  

UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 177- 181,  

87-100 TORUŃ 

tel. (056) 669-33-00 do 03 

fax. (056) 669-33-04 do 05 

e-mail: mentor@mentor.pl 
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