Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
i Ochrony Prawnej dla Funkcjonariuszy
oraz Pracowników Cywilnych Krajowej Administracji Skarbowej
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 Przedmiotem
ubezpieczenia
jest
odpowiedzialność
cywilna
ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom
trzecim, w tym takie pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom,
w związku z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza lub pracownika
cywilnego Krajowej Administracji Skarbowej.

 Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej, poniesione przez
ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu
obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących
przepisach, w postępowaniach przed sądami polskimi, prowadzonych
z jego udziałem w charakterze podejrzanego, oskarżonego oraz
w wewnętrznym postpowaniu dyscyplinarnym lub postępowaniu
administracyjnym w sprawach ze stosunku służbowego, w tym:

 Ubezpieczenie
obejmuje
również
odpowiedzialność
cywilną
funkcjonariusza za szkody wyrządzone podczas działań podjętych poza
czynnościami służbowymi, których celem jest ochrona życia lub zdrowia
ludzi, mienia lub porządku publicznego.
 W przypadku ubezpieczonych będących przewodnikami psów służbowych
zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody w mieniu lub na osobie
wyrządzone osobom trzecim, w tym także pracodawcy, zleceniodawcy
lub innym pracownikom przez psa służbowego.
 W zakres ubezpieczenia, o którym mowa włączone zostają także szkody
wyrządzone pracodawcy wskutek uszkodzenia mienia powierzonego
do służby, w tym szkody wyrządzone pracodawcy wskutek uszkodzenia
psa służbowego powstałe zarówno w trakcie, jak i poza wykonywaniem
czynności służbowych.
 Ubezpieczenie obejmuje ponadto czyste straty finansowe wynikłe
z wydania decyzji administracyjnych lub dyspozycji wydanych
przez funkcjonariuszy lub pracowników Krajowej Administracji Skarbowej
na podstawie przepisów prawa w ramach wykonywanej kontroli celnej
lub podatkowej w zakresie posiadanego upoważnienia. Ochrona
ubezpieczeniową nie będą objęte czyste straty finansowe wynikłe
z wydania decyzji administracyjnych, o ile wynikły one z przekroczenia
terminów określonych w przepisach prawa oraz czyste straty finansowe
wynikłe z wydania decyzji, której nieważności nie stwierdzono
we
właściwym
postpowaniu
dyscyplinarnym,
administracyjnym,
lub sadowym.
 Franszyza integralna dla szkód w mieniu wynosi 100,00 PLN.
 Ubezpieczenie obejmuje ponadto szkody polegające na utracie mienia
powierzonego funkcjonariuszowi do służby.
 Przez mienie powierzone do służby rozumie się mienie przypisane
w rejestrach inwentarzowych lub kartach wyposażenia na wyposażenie
indywidualne funkcjonariusza lub pracownika Krajowej Administracji
Skarbowej oraz mienie przekazane w użytkowanie czasowe, którego
przekazanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi
procedurami.



koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej,



koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców
albo innych dokumentów stanowiących środki dowodowe,



pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one
ochronie praw ubezpieczającego w związku z prowadzonym
postpowaniem.



ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sytuacji gdy to Ubezpie czony dochodząc przysługujących mu (faktycznie lub rzekomo)
praw inicjuje postępowanie.

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia
w czynnościach służbowych
 Ubezpieczenie obejmuje wypłatę funkcjonariuszowi świadczenia
w przypadku zawieszenia go w pełnieniu czynności służbowych na skutek
wszczęcia w okresie ubezpieczenia postępowania z jego udziałem
w charakterze podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym
postępowaniu dyscyplinarnym lub administracyjnym ze stosunku
służbowego, o ile wiązało się to z wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia
w całości lub części. Świadczenie wypłacane jest w ratach miesięcznych
równych wysokości wstrzymanego uposażenia. Świadczenie wypłacane
jest przez cały okres zawieszenia do wyczerpania sumy ubezpieczenia
przewidzianej na to ryzyko.


W razie wszczęcia wobec ubezpieczonego postępowania karnego
w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego czynu
niedozwolonego, Ubezpieczyciel w ramach udzielonej ochrony dotyczącej
ubezpieczenia,, pokrywa koszty poręczenia majątkowego zastosowanego
przez sąd lub prokuraturę, jako środek zapobiegawczy wobec
ubezpieczonego na podstawie art. 257 kodeksu postępowania karnego do
kwoty 15.000,00 PLN. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1
nie obejmuje kosztów poręczenia majątkowego, jeżeli zaistniały one w
pierwszym miesiącu ochrony ubezpieczeniowej.

 W ramach mienia powierzonego obejmuje się ochroną szkody wyrządzone
pracodawcy polegające na utracie psa służbowego niezależnie od tego,
czy miało to miejsce w trakcie, czy poza wykonywaniem czynności
służbowych.
 Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu ryzyka kradzieży
pojazdu służbowego z sublimatem 10.000,00 PLN.
 Na szkody polegające na utracie mienia powierzonego funkcjonariuszowi
do służby, w tym na ryzyko kradzieży pojazdu ustala się franszyzą
redukcyjną w wysokości 200,00 PLN.
 Dodatkowo zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody
powstałe w pojazdach mechanicznych stanowiących mienie powierzone
Funkcjonariuszowi do służby, polegające na ich zniszczeniu
lub uszkodzeniu:





składka za rozszerzenie: 5 zł od osoby miesięcznie
warunkiem rozszerzenia jest wykupienie ryzyk NNW, OC, OP,
Zawieszenia
limit do wysokości sumy gwarancyjnej w OC maksymalnie
10 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia dla ubezpieczonej
osoby
franszyza redukcyjna na szkody polegające na uszkodzeniu
lub
zniszczeniu
pojazdu
mechanicznego
powierzonego
funkcjonariuszowi do służby w wysokości 200,00 PLN w każdej
szkodzie.
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