
 

 
 

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Grupowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Majątkowej 
Pracowników Cywilnych Policji 

woj. świętokrzyskiego 
 
 

DEFINICJE 
 

Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 
1) Ubezpieczony:   pracownik cywilny Policji woj. świętokrzyskiego zgłoszony do ubezpieczenia na 

    podstawie pisemnej deklaracji; 
2) Ubezpieczający:  ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy rachunek; 
3) szkoda rzeczowa:  uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej; 
4) szkoda osobowa:  spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 
5) czysta szkoda majątkowa: szkoda nie wynikająca ani ze szkody rzeczowej, ani ze szkody osobowej; utrata 

rzeczy, w tym utrata możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje nie są 
czystą szkodą majątkową; 

6) wypadek ubezpieczeniowy: zdarzenie polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu 
obowiązków służbowych/pracowniczych w następstwie działania lub zaniechania 
Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, powodujące wyrządzenie szkody 
pracodawcy Ubezpieczonego w tym samym okresie; 

7) franszyza integralna:   określona kwotowo wartość nieubezpieczonej części szkody w odniesieniu  
do wypadku ubezpieczeniowego; do wysokości określonej w umowie franszyzy 
Allianz nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa żadnych kosztów,  
a w przypadku przekroczenia jej wysokości odszkodowanie wypłacane jest w 
całości. 

 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA, ŚWIADCZENIA 
 

§ 1 
 

1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej umowy objęta jest odpowiedzialność cywilna 
Ubezpieczonego za zdarzenia spełniające kryteria wypadku ubezpieczeniowego zgodnie z pkt.6 Definicji oraz 
koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego wyłącznie w zakresie wskazanym w ustępach 
poniższych, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmuje 
wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe 
wyrządzone w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub 
wyliczenia się w rozumieniu mających zastosowanie do danej kategorii pracowników przepisów prawa. 

3. Ponadto Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym w zakresie odpowiedzialności 
pracowniczej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu powierzonych 
Ubezpieczonym obowiązków służbowych. 

4. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność pracownicza Ubezpieczonego za czyste 
szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim wskutek wydania przez Ubezpieczonego decyzji 
administracyjnej. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność pracowniczą Ubezpieczonego za czyste 
szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim wskutek wydania przez Ubezpieczonego decyzji w zakresie 
innej niż wymieniona w ust. 4, w tym w ramach obsługi kadrowo -płacowej, pozostających w sferze 
wykonywanych czynności służbowych takich jak: 

a) Rozliczanie pensji (wynagrodzeń, uposażeń), 
b) Realizacja nagród uznaniowych, 
c) Naliczanie podstaw i wypłata nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop, odpraw, nagród 

rocznych, zasiłków na zagospodarowanie, 
d) Przekazywanie składek i dokumentacji na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS-u, 
e) Naliczanie i przekazywanie podstaw do oskładkowania za funkcjonariuszy, którzy nie nabyli 

uprawnień do emerytury i renty, 
f) Naliczanie delegacji, przejazdu do szkół resortowych, dopłaty do wypoczynku, równoważnik PKP, 



 

 
 

koszty dojazdu, 
g) Wypłacanie kosztów ekspertyz biegłym sądowym, instytucjom, 
h) Koszty stawiennictwa świadka, okazania, 
i) Realizacja przelewów, zleceń bezgotówkowych, 
j) Sprawdzenie poprawności FV, 
k) Wystawianie zaświadczeń RP-7, które skutkuje naliczaniem emerytur i rent, 
l) Sporządzanie list wypłat za posiłki regeneracyjne, wyżywienie psów służbowych, za niewydanie 

umundurowania, OC, nominacje na stopień, zapomogi, 
m) Wydanie decyzji w związku z wypłatą odszkodowania, 
n) Wypłata odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu, 
o) Innego rodzaju obliczenia, rachunki z zastrzeżeniem jednak, że ochrona ubezpieczeniowa nie 

obejmuje skutków błędów rachunkowych popełnionych w zakresie czynności księgowych, o 
których mowa w § 2 pkt. 5. 

6. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz koszty ochrony prawnej w postępowaniach prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Kilka szkód spowodowanych tym samym wypadkiem ubezpieczeniowym traktuje się jako jedną szkodę, a za 
datę ich wystąpienia dla celów likwidacyjnych przyjmuje się datę wystąpienia pierwszej szkody. 

 
 

WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU OCHRONY 
 

§ 2 
 

Allianz nie odpowiada za szkody: 
1. wyrządzone z winy umyślnej; 
2. wyrządzone w związku pozostawaniem przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu 

lub zażyciu narkotyków; 
3. wyrządzone w służbowych pojazdach mechanicznych przez funkcjonariuszy/pracowników nieupoważnionych 

do prowadzenia pojazdów; 
4. eksploatacyjne tzn. wynikłe ze zużycia technicznego; 
5. związane z czynnościami księgowymi, za które uznaje się prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycenę 

aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, sporządzenie sprawozdań finansowych, 
gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej 
przepisami prawa, poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa oraz inne czynności księgowe, w tym rozliczanie podatków; 

6. których wysokość nie przekracza kwoty franszyzy integralnej w wysokości: 25,- EUR wyrażonej w złotych 
polskich wg średniego kursu NBP z dnia wyrządzenia szkody. 

 
 

SUMA GWARANCYJNA I SUMA UBEZPIECZENIA 
 

§ 3 
 

1. Górną granicą odpowiedzialności Allianz (sumą gwarancyjną) w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego w 
zakresie określonym w § 1 ust. 2-5 jest kwota nie wyższa niż trzymiesięczne uposażenie Ubezpieczonego 
brutto w odniesieniu do jednej szkody oraz 12.000,- PLN w odniesieniu do wszystkich szkód wynikłych z 
wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w ramach wymienionej powyżej 
sumy gwarancyjnej stosuje się następujące podlimity dla określonych zakresów ubezpieczenia: 
a) 5.000,- PLN dla jednej i wszystkich szkód z wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia w 

odniesieniu do jednego Ubezpieczonego dla zakresu ubezpieczenia określonego w § 1 ust. 4, 
b) 3.500,- PLN dla jednej i wszystkich szkód z wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia w 

odniesieniu do jednego Ubezpieczonego dla zakresu ubezpieczenia określonego w § 1 ust. 5. 
2. Górną granicą odpowiedzialności Allianz (sumą ubezpieczenia) w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego w 

zakresie określonym § 1 ust. 6 za jedną i wszystkie szkody wynikłe z wypadków ubezpieczeniowych w okresie 
ubezpieczenia jest kwota 30.000,- PLN. 

3. Suma gwarancyjna dla danego zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia w 
odniesieniu do danego Ubezpieczonego ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego 
odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Jednocześnie górną łączną granicę odpowiedzialności 



 

 
 

Allianz w ramach umowy grupowego ubezpieczenia stanowi kwota: 
  250.000 - PLN dla grupy do 500 osób ubezpieczonych, albo 
  500.000 - PLN dla grupy powyżej 500 osób ubezpieczonych. 

 
 

SKŁADKA 
 

§ 4 
 

1. Składka opłacana będzie przez Ubezpieczającego miesięcznie w wysokości 9 PLN (słownie: dziewięć złotych) od 
jednego ubezpieczonego. 

 
§ 5 

 
1. W razie wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego z uwagi na wyczerpanie 

sumy gwarancyjnej, istnieje możliwość jej kontynuacji. Warunkiem takiej kontynuacji jest złożenie przez danego 
Ubezpieczonego wniosku o przedłużenie (kontynuowanie) ubezpieczenia oraz opłacenie kolejnych składek 
miesięcznych w wysokości składek dotychczasowych podniesionych o 100%. 

2. W przypadku każdego, kolejnego wyczerpania sumy gwarancyjnej przez danego Ubezpieczonego płacona przez 
niego składka wzrasta o kolejne 100%. 

3. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, 
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

 
 

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

§ 6 
 

1. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej następuje od początku następnego miesiąca, o ile deklaracja wpłynęła do 
Allianz do dnia 15 danego miesiąca. 

2. Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się od dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia, jako początek okresu 
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następującego po zawarciu umowy i nie wcześniej niż dnia 
następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że został indywidualnie wyznaczony inny termin 
płatności składki. 

3. Umowa ubezpieczenia kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta, chyba że stosunek 
ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na skutek innych przewidzianych w umowie lub w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego zdarzeń prawnych. 

4. Odpowiedzialność Allianz kończy się: 
a) o północy w dniu określonym jako koniec ochrony ubezpieczeniowej; 
b) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, na 

mocy porozumienia stron; 
c) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacjach opisanych w ust. 6. oraz w innych 

postanowieniach niniejszej umowy; 
d) z dniem odstąpienia od umowy. 

5. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje również po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej poprzez wypłatę 
świadczeń w kwotach równych jej wysokości. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej jest wykorzystaniem w całości 
ochrony ubezpieczeniowej. 

6. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od 
umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia umowy. 

7. Skrócenie okresu udzielania ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia 
składki za okres, w którym Allianz udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
 

 
OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO, TRYB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU 

 
§ 7 

 
1. Ubezpieczony jest zobowiązany do współpracy z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania 

szkody, zasadności i wysokości roszczenia. 
2. Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego lub w razie, gdy Ubezpieczony 



 

 
 

powziął informację o wszczęciu w jego sprawie lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o 
wytoczeniu powództwa, jest on zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie Allianz. 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań 
zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności umożliwić 
przedstawicielom Allianz lub osobom działającym na jego zlecenie dokonanie czynności mających na celu ustalenie 
przyczyn, rozmiarów i okoliczności szkody. 

4. W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania działań zmierzających do jego 
uznania lub zaspokojenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez zgody Allianz. W razie naruszenia 
powyższego zakazu, Allianz zwolniony jest z obowiązku wypłaty odszkodowania lub może zmniejszyć świadczenie 
stosownie do wpływu, jaki miało działanie Ubezpieczonego na zobowiązania stron, chyba że z uwagi na 
okoliczności sprawy Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej. 

5. W przypadku powstania szkody, o której mowa w § 1 Ubezpieczony powinien: 
a) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody, 
b) najpóźniej w ciągu 48 godzin od powstania szkody powiadomić Allianz (nie wliczając w to dni ustawowo 

wolnych od pracy), 
c) nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian nie uzasadnionych koniecznością kontynuowania 

dalszej bezpiecznej jazdy i nie oddawać pojazdu do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez 
przedstawiciela Allianz , chyba że Allianz nie przeprowadzi ich w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o szkodzie, 

d) przedstawić dokumentację dotyczącą szkody oraz okoliczności zdarzenia umożliwiające Allianz ustalenie 
odpowiedzialności ubezpieczeniowej. 

6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Allianz informuje o tym Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni 
osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a informuje osobę występująca z 
roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który wyraziła ona zgodę, jakie dokumenty są niezbędne do dalszego 
prowadzenia postępowania. 

7. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania 
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Zobowiązany jest on 
również umożliwić Allianz Polska dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania 
szkody, zasadności i wysokości roszczenia. 


