
Program dla funkcjonariuszy SW przystępujących do 
ubezpieczenia grupowego 

 
 Zniżki specjalne w prywatnych ubezpieczeniach funkcjonariuszy: 

 
 20% zniżki - w ubezpieczeniu OC 
 20% zniżki - w ubezpieczeniu Autocasco 

Są to zniżki dodawane do już posiadanych z tytułu bezszkodowego 
przebiegu ubezpieczenia także w przypadku 60% zniżek 
 

 łącznie 60% zniżki - w ubezpieczeniu mieszkania/domu 
 

 Odpowiedzialność Cywilna – w tym odpowiedzialność za szkody: 
 w mieniu pracodawcy 
 dotyczące osadzonych 
 na osobie trzeciej 

 wraz z Pomocą Prawną (już na poziomie postępowania dyscyplinarnego)  
 Składka 5 PLN/osobę  

 
Ubezpieczony/Ubezpieczający: Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej 

 
 Okres ubezpieczenia: 12 m-cy 
 
 Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu wykonywania pracy lub 

pełnienia funkcji Funkcjonariusza Służby Więziennej. 
 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe i rzeczowe związane z wykonywaniem obowiązków 
służbowych lub pracy: 

 
- wyrządzone osobom trzecim, 
- wyrządzone w mieniu pracodawcy, 
- wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa, 
- wyrządzone w mieniu powierzonym funkcjonariuszowi lub pracownikowi 

 
- zbadanie zasadności roszczenia osoby trzeciej zarzucającego wyrządzenie szkody objętej ubezpieczeniem i 
udzielenie Ubezpieczającemu niezbędnego wsparcia w związku z tym roszczeniem, także w odniesieniu do 
roszczenia, które okazało się niezasadne, 

 
- pokrycie kosztów pomocy prawnej, o ile poniesione zostały za zgodą lub na polecenie WARTY, 

 
- wypłatę odszkodowania w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkody na podstawie uznania  
  dokonanego lub zaakceptowanego przez WARTĘ, ugody zawartej lub zaakceptowanej przez WARTĘ albo   
  prawomocnego orzeczenia sądu, 
- zwrot kosztów Ubezpieczającego poniesionych po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zmniejszenia  
  rozmiarów szkody, o ile podjęte środki były celowe, nawet jeżeli okazały się bezskuteczne. 

 
 
Suma gwarancyjna: 1.000.000,00 zł na jeden i 2.000.000,00 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem, że na każdego funkcjonariusza lub pracownika ustala się sublimit sumy gwarancyjnej w wysokości 
trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego Ubezpieczonemu w dniu zaistnienia wypadku 
ubezpieczeniowego. 

 
W zakresie czynności i kosztów pomocy prawnej ustala się sublimit sumy gwarancyjnej w wysokości 20.000,00 
zł w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego. 


