
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ŻOŁNIERZY,  
PRACOWNIKÓW WOJSKA I ICH RODZIN 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ ŻOŁNIERZY

PRZEDMIOT 
 I ZAKRES  

UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa  żołnierzy za szkody powstałe wskutek niewykonania  
lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych. 

Ubezpieczenie obejmuje:  
• szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji jednostki, w której ubezpieczony pełni służbę; 
• szkody na osobie; 
• szkody rzeczowe poniesione przez osobę trzecią, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi Skarb Państwa lub jednostka 

w której ubezpieczony pełni służbę; 
• szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

SUMY 
GWARANCYJNE

Ustalono odrębne sumy gwarancyjne dla:  
• odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków służbowych - 20 000 zł; 
• odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe w powierzonym mu mieniu z obowiązkiem zwrotu  

lub rozliczenia się - 30 000 zł. 

SKŁADKA 13 zł miesięcznie / osobę

PRZEDMIOT  
I ZAKRES 

UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność materialna pracownika za szkody powstałe wskutek niewykonania  
lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikająca z przepisów Kodeksu pracy. 
 
Ubezpieczenie obejmuje:  
• szkody wyrządzone w mieniu pracodawcy, u którego ubezpieczony jest pracownik; 
• szkody na osobie;  
• szkody rzeczowe poniesione przez osobę trzecią, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi pracodawca; 
• szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

SUMY 
GWARANCYJNE

Ustalono odrębne sumy gwarancyjne dla:  
• odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy wynikającą z art. 114-122 Kodeksu pracy  

- 20 000 zł; 
• odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mu mienie z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się, wynikającą  

z art. 124–127 Kodeksu pracy - 30 000 zł. 

SKŁADKA 10 zł miesięcznie / osobę

PRZEDMIOT  
I ZAKRES 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego na obronę swoich praw w postępowaniu 
karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym, które toczy się przeciwko niemu jako podejrzanemu, oskarżonemu, pozwanemu  
lub obwinionemu w związku z wykonywaniem 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. 

DODATKOWO: 
PORĘCZENIE 
MAJĄTKOWE

Jeśli przeciw ubezpieczonemu toczy się postępowanie 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 – PZU zwróci wpłaconą przez ubezpieczonego kwotę poręczenia majątkowego.  
Jeśli sąd orzeknie przepadek kwoty poręczenia lub jego zwrot ubezpieczonemu, ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu PZU kwoty 
poręczenia pokrytego przez PZU. 

SUMA 
GWARANCYJNA 30.000 zł

SKŁADKA 3 zł miesięcznie / osobę

2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKÓW

3. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ
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4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

PRZEDMIOT 
 I ZAKRES  

UBEZPIECZENIA

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczonego oraz jego osoby bliskiej, jeśli 
pozostaje ona we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. 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 szkody wyrządzone:  
• 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; 
• szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

SUMA 
GWARANCYJNA

50.000 zł

SKŁADKA 5 zł miesięcznie / osobę

5. UBEZPIECZENIE NNW OSÓB PRYWATNYCH, ŻOŁNIERZY ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

6. UBEZPIECZENIE NNW NIEPEŁNOLETNICH DZIECI ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW

7. ZNIŻKI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
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PRZEDMIOT  
I ZAKRES 

UBEZPIECZENIA

Oferta skierowana jest do żołnierzy i pracowników oraz ich małżonków i pełnoletnich dzieci. Przedmiotem ubezpieczenia są 
następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem 
epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie. 

SUMY 
GWARANCYJNE

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 35.000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku 350 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych oraz kosztów 
przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, do kwoty 5.250 zł

Rozszerzenie ochrony o następstwa zawałów serca oraz krwotoków śródczaszkowych TAK

SKŁADKA 6 zł miesięcznie / osobę

PRZEDMIOT  
I 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. 

SUMY 
GWARANCYJNE

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 35.000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku 350 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych oraz kosztów 
przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, do kwoty 5.250 zł

Rozszerzenie ochrony o następstwa zawałów serca oraz krwotoków śródczaszkowych TAK

SKŁADKA 6 zł miesięcznie / osobę Do 18 roku życia, a jeśli się uczą do 24 roku życia. Ubezpieczenie działa na całym świecie. 

Ubezpieczenie działa na całym świecie. 

Każdy nabywający pakiet ubezpieczeń oferowanych przez PZU Życie 
S.A., nabywa prawo do otrzymania wirtualnej Karty Klubu PZU 
Pomoc, upoważniającej jej posiadacza do otrzymania 20% zniżek 
promocyjnych w indywidualnych ubezpieczeniach majątkowych 
oferowanych przez PZU S.A.

Każdy nabywający pakiet ubezpieczeń majątkowych nabywa prawo  
do otrzymania dodatkowej Karty Klienta Grupy PZU, upoważniającej jej 
posiadacza do otrzymania łącznie 30% zniżek promocyjnych w 
indywidualnych ubezpieczeniach majątkowych oferowanych przez PZU S.A.

Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia 
znajdują s ię u osób obs ługujących program, 
wyznaczonych przez ubezpieczającego. 

INFORMACJE O PROGRAMIE:

Agnieszka Mazur

agnieszka.mazur@wdbsa.pl

+48 71 32 49 899 
+48 502 601 317 

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ŻOŁNIERZY,  
PRACOWNIKÓW WOJSKA I ICH RODZIN 


