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Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: PZU Ubezpieczenia pracownicze

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w umowie ubezpieczenia oraz 
w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy ustalonych 
uchwałą nr UZ/708/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej,  
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r., uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.,  
uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. i ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy należy do działu II, grupy 13 załącznika 
do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczeniem obejmujemy odpowiedzialność majątkową 
ubezpieczonego funkcjonariusza lub żołnierza za szkody 
powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków służbowych wynikającą z ustawy 
o odpowiedzialności majątkowej.

  Dostępne są dwa warianty ubezpieczenia:
−  podstawowy, dodatkowy, które różnią się zakresem.

  Warunkiem udzielenia ochrony w wariancie dodatkowym jest 
zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie podstawowym.

  W wariancie podstawowym obejmujemy odpowiedzialność 
majątkową 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.

  W wariancie dodatkowym obejmujemy odpowiedzialność 
majątkową ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu 
powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo 
wyliczenia się, wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków służbowych.

  Suma gwarancyjna określona jest w umowie ubezpieczenia 
w odniesieniu do każdego ubezpieczonego i stanowi ona 
górną granicę naszej odpowiedzialności.

  Dla wariantu podstawowego i dodatkowego określone są 
odrębne sumy gwarancyjne.

  Pokrycie lub zwrot kosztów powoduje zmniejszenie sumy 
gwarancyjnej o wypłaconą kwotę.

  Wyczerpanie sumy gwarancyjnej następuje oddzielnie  
dla każdego z wariantów.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
  szkód polegających  na powstaniu czystej straty finansowej;
  szkód wyrządzonych osobom bliskim ubezpieczonego 
w przypadku ubezpieczenia w ramach wariantu podstawowego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
  wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego;
  wyrządzone przez osobę nieposiadającą uprawnień do 

wykonywania określonych czynności lub którą obowiązywał 
zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz 
wykonywania określonych czynności lub pozbawioną prawa 
do wykonywania określonych czynności, sprawowania 
określonego stanowiska, chyba że brak uprawnień nie miał 
wpływu na powstanie szkody;

  objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, które 
ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, ubezpieczony ma obowiązek:
−  podjąć działania, które mogą zapobiec powstaniu szkody lub zmniejszyć jej rozmiary;
−  powiadomić PZU o zdarzeniu - nie później niż w terminie 7 dni od powstania szkody lub uzyskaniu informacji o wyrządzeniu szkody;
−  w razie zgłoszenia do niego roszczenia o odszkodowanie powiadomić PZU najszybciej, jak to możliwe – nie później jednak niż w terminie 7 dni;
−  udzielić PZU wyjaśnień, dostarczyć dostępne dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody oraz umożliwić 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
−  najszybciej, jak to możliwe – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu pozwu, zawiadomić PZU jeżeli przeciwko niemu 

poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową;
−  dostarczyć PZU orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. 
Terminy płatności są podane w umowie ubezpieczenia.
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od dnia następującego po dniu przystąpienia ubezpieczonego do umowy grupowego ubezpieczenia.

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem okresu ubezpieczenia, a także:
−  z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia;
−  z dniem śmierci ubezpieczonego;
−  z dniem rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
−  z upływem terminu ustalonego w wezwaniu do zapłacenia kolejnej raty składki;
−  z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
−  z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
−  w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
−  w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.




