
 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 
 ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Ubezpieczenie firm 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A. Produkt: OC funkcjonariuszy publicznych 

(Dział II, Grupa 13) 

 
Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i 

zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych obowiązujących od dnia 1 czerwca 2019 

roku (zwanych dalej OWU). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej prowadzące do rażącego 
naruszenia prawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 
 Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego 

wobec podmiotu odpowiedzialnego za działania 

lub zaniechania przy wykonywaniu władzy 

publicznej prowadzące do rażącego naruszenia 

prawa  w zakresie uregulowanym  ustawą z 

dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności 

majątkowej funkcjonariuszy publicznych za 

rażące naruszenie prawa  

 odpowiedzialność materialna Ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone z jego winy pracodawcy wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków pracowniczych 

 
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia 

OC funkcjonariuszy publicznych zawarty jest w § 2 

OWU. 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 

 roszczeń wykraczających ponad sumę 

gwarancyjną 

 odpowiedzialności cywilnej związanej z 

działalnością lub wykonywaniem czynności 

zawodowych innych niż wykonywane jako 

funkcjonariusz publiczny lub związanej z życiem 

prywatnym 

 odpowiedzialności cywilnej będącej 

przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych 

 
Jakie są ograniczenia ochrony 

ubezpieczeniowej? 

 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń: 

! z tytułu szkód lub uchybień popełnionych umyślnie 

! związanych z działaniami wojennymi, wojną 

domową, stanem wojennym, rewolucją, 

rozruchami, protestami, zamieszkami 

społecznymi lub aktami terroru 

 
Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia 

odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty 

odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia 

opisane są w  § 6, § 12, § 13 OWU. 



 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 

 
Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego za każdego zgłoszonego do ubezpieczenia Ubezpieczonego. 

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach w terminie i na rachunek bankowy wskazany w dokumencie ubezpieczenia. 

W przypadku braku odmiennych ustaleń składka lub jej pierwsza rata w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego powinna być zapłacona w chwili 
zgłoszenia go do ubezpieczenia. 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 
Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność TUiR “WARTA” S.A. rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej 

jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy. 

 
Jak rozwiązać umowę? 

 
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 

w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje § 15 OWU. 

 
 

 

 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

 
– podanie do wiadomości TUiR “WARTA” S.A. wszystkich znanych sobie okoliczności, o które jego  przedstawiciel pytał przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia 

– opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w dokumencie ubezpieczenia 

– informowanie o zmianach dotyczących okoliczności, o które przedstawiciel TUiR “WARTA” S.A. pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia 

 
Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia: 

– użycie wszelkich środków dostępnych Ubezpieczonemu w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 

– niezwłoczne zawiadomienie Policji i prokuratury, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa 

– niezwłoczne poinformowanie TUiR “WARTA “S.A. o stwierdzeniu istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko Ubezpieczonemu 

powództwa, które może zaangażować odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia 

– niezwłoczne powiadomienie TUiR “WARTA” S.A. o zgłoszeniu przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia 

– doręczenie TUiR “WARTA” S.A. orzeczenia sądu w sprawie związanej z powstałą szkodą w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska 

– umożliwienie przedstawicielowi Warty dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości 

roszczenia 

 
Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego znajdują się w § 7 i § 11 OWU. 


