UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OCHRONY PRAWNEJ DLA FUNKCJONARIUSZY
ORAZ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY CELNEJ
UBEZPIECZENIE OBEJMUJE:
1.

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
·

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody w mieniu
lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w tym także pracodawcy, zleceniodawcy lub innym
pracownikom, w związku z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza lub pracownika cywilnego
Służby Celnej

·

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 Służby Celnej
na podstawie przepisów prawa w ramach wykonywanej kontroli celnej lub podatkowej w zakresie
posiadanego upoważnienia. Ochroną 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 postępowaniu dyscyplinarnym, administracyjnym, lub sądowym

·

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 Służby
Celnej oraz mienie przekazane w użytkowanie czasowe, którego przekazanie zostało
udokumentowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

·

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 sublimitem 10.000,00 PLN.
Na szkody polegające na utracie mienia powierzonego funkcjonariuszowi do służby, w tym na ryzyko
kradzieży pojazdu ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 200,00 PLN.

·
·

2.

ubezpieczenie ochrony prawnej,
·

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 postępowaniu
dyscyplinarnym lub postępowaniu administracyjnym w sprawach ze stosunku służbowego , w tym:
- 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 postępowaniem.

1

3.

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.

·

Sumy ubezpieczenia oraz składki
WARIANT 1

WARIANT 2

10.000 zł
5.000 zł
10.000 zł
10,00 zł

15.000 zł
5.000 zł
10.000 zł
14,00 zł

WARIANT 1

WARIANT 2

Adwokat
Koszt poręcznia – kwota niezależna
Składka

10.000 zł
15.000 zł
2,00 zł

20.000 zł
20.000 zł
4,00 zł

Świadczenie w przypadku zawieszenia

10.000,- bezzwrotne

UBEZPIECZENIE OC
Suma gwarancyjna
Ryzyko utraty mienia
Ryzyko utraty pojazdu służbowego
Składka
OCHRONA PRAWNA

4,00 zł

Składka

*Warunkiem wykupienia opcji ochrony prawnej i świadczenia w przypadku zawieszenia jest wykupienie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o opcje NNW, w wariancie pełnym – całodobowym lub ograniczonym do
czasu służby, wg poniższych warunków:
SUMY UBEZPIECZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA

PEŁNY
WARIANT I

WARIANT II

OGRANICZONY
WARIANT III

WARIANT IV

śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

30 000 zł

50 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek NW w środku
lokomocji wypłacone zostanie świadczenie w wysokości:

50 000 zł

50 000 zł

45 000 zł

70 000 zł

1 000 zł
100 000 zł

1 000 zł
100 000 zł

500 zł
50 000 zł

700 zł
70 000 zł

inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
za 1% inwalidztwa
za 100% inwalidztwa

W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
30 000 zł za 100%
50 000 zł za 100%
30 000 zł za 100%
50 000 zł za 100%
wskutek nieszczęśliwego wypadku, który nie został uwzględniony
trwałego uszczerbku trwałego uszczerbku trwałego uszczerbku trwałego uszczerbku
w tabeli inwalidztwa wypłacone zostanie świadczenie z tytułu
300 zł za 1%
500 zł za 1%
300 zł za 1%
500 zł za 1%
trwałego uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z Tabelą uszczerbków
trwałego uszczerbku trwałego uszczerbku trwałego uszczerbku trwałego uszczerbku
na zdrowiu stanowiącą Załącznik nr 1 do OWU NNW, w wysokości:
zawał serca lub udar mózgu Ubezpieczonego

6 000 zł

10 000 zł

brak

brak

20 000 zł

25 000 zł

15 000 zł

brak

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW (do 180 dni)

3 000 zł

3 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych – NNW

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa NW

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

koszty leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego – NNW

7 500 zł

12 500 zł

7 500 zł

brak

6,00 zł

7,00 zł

3,00 zł

4,00 zł

trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
wskutek NW

Składka miesięczna za jedną osobę:
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