
Ubezpieczenie OC Zawodowe + Ochrona Prawna 

Zakres ubezpieczenia dla 
Funkcjonariuszy 

Suma ubezpieczenia 

Uszkodzenie, zniszczenie lub 
utrata sprzętu 

3-krotność
wynagrodzenia 

max do 25 000,00 zł 

Uszkodzenie lub zniszczenie 
pojazdu 

Uszkodzenie lub kradzież 
mienia powierzonego 

Koszty ochrony prawnej z 
poręczeniem majątkowym 

do 50 000,00 zł 

Ubezpieczenie na wypadek 
zawieszenie 

funkcjonariusza w 
czynnościach służbowych 

do 5 000,00 zł 

(Bezzwrotne) 

Ubezpieczenie czyste szkody 
majątkowe 

wynikające z wykonywania 
czynności służbowych 

do 5 000,00 zł 

Ubezpieczenie czyste szkody 
majątkowe wynikające z 
decyzji administracyjnych 

do 5 000,00 zł 

Szkody wyrządzone przez 
psa służbowego 

do 5 000,00 zł 

Ubezpieczenie funkcjonariusza 
publicznego za rażące 
naruszenie prawa 

do 20 000,00 zł 

Ubezpieczenie funkcjonariusza 
publicznego za rażące 
naruszenie prawa – Obsługa 
prawna 

do 5 000,00 zł 

Franszyza integralna 25 EURO 

SKŁADKA 
MIESIĘCZNA 

25,00 zł 

Zakres ubezpieczenia dla 
Pracowników Cywilnych 

Suma ubezpieczenia 

Odpowiedzialność 
Ubezpieczonego w stosunku 
do osób trzecich za szkody 
wyrządzone przy okazji 
wykonywania obowiązków 
służbowych oraz 
odpowiedzialność względem 
pracodawcy 

3-krotność

wynagrodzenia 

max do 12 000,00 zł 

Szkody w mieniu 
powierzonym z obowiązkiem 
zwrotu lub wyliczenia 
zgodnie z przepisami 
Kodeksu Pracy 

Do 5 000,00 zł 

Szkody rzeczowe i osobowe 

wyrządzone osobą trzecim 

przy wykonywaniu 

powierzonych obowiązków 

służbowych 

Do     5 000,00 zł 

Czyste szkody majątkowe 
wyrządzone osobą trzecim 
wskutek wydania decyzji 
administracyjnej 

do 5 000,00 zł 

Czyste szkody majątkowe 
wyrządzone osobą trzecim 
wynikające z zakresu 
czynności służbowych, w tym 
obsługi kadrowo-płacowej 

do 3 500 zł 

Koszty ochrony prawnej z 
poręczeniem majątkowym 

do 30 000 zł 

Franszyza integralna 100 zł 

SKŁADKA 
MIESIĘCZNA 

9,00 zł 



 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa 

funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność 

za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy 

publicznej, za działania lub zachowania 

prowadzące do rażącego naruszenia prawa. 

 

➢ Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody 

wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek 

rażącego niedbalstwa 

➢ Umowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które powstały w okresie ubezpieczenia. 

➢ Ubezpieczenie obejmuje także koszty ochrony prawnej. 

 
Zakres ubezpieczenia obejmuje udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego w postaci refundacji kosztów 

pomocy prawnej na 

rzecz ochrony interesów prawnych w związku z ustawą o odpowiedzialności majątkowej 

funkcjonariuszy. Allianz zobowiązuje się zrefundować: 

 
Koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym 

 

➢ Wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego, 

➢ Koszty sądowe wszystkich instancji, 

➢ Koszty ekspertów powołanych za zgodą Allianz. 

 
Wypłata świadczenia w przypadku zawieszenia funkcjonariusza: 

 
➢  Jednorazowe świadczenie w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem 

pracownika przed zawieszeniem, a wysokością wynagrodzenia w czasie 

zawieszenia. 

 
 


