
Gothaer TU S.A. przedstawia informację o Grupowym Ubezpieczeniu dla Policjantów 
i pracowników cywilnych Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, firma Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
przy współpracy z konsorcjum KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. oraz MERYDIAN 
Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A. przygotowała dla Państwa propozycjęubezpieczenia OC 
oraz następstw nieszczęśliwych wypadków skierowaną do pracowników Małopolskiej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny.
Pełna informacja o programie wraz z warunkami ubezpieczenia znajdują się na stronach: 
http://nszzp-malopolska.pl/gothaer/, www.merydian.pl (zakładka Programy Ubezpieczeń)
oraz www.kdbpomoc.pl (zakładka Ubezpieczenia grupowe).

Do programu można przystąpić w każdym momencie. Ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego po dacie zgłoszenia się 
do ubezpieczenia. W ubezpieczeniu nie mają zastosowania karencje.

Rodzaje ubezpieczeń dostępnych w Programie:
• ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy policji
• ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników cywilnych policji
• ubezpieczenie ochrony prawnej
• ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach 
• ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące 

naruszenie prawa
• ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

 

UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
MAJĄTKOWEJ 
FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 
majątkowa ubezpieczonego funkcjonariusza za szkody 
osobowe i rzeczowe powstałe wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych

dla odpowiedzialności majątkowej Ubezpieczonego 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych  

za szkody powstałe wskutek 

dla odpowiedzialności majątkowej Ubezpieczonego 
powierzonym Ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się 

za szkody powstałe w mieniu 

dla odpowiedzialności majątkowej 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych  

Ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 

dla odpowiedzialności majątkowej 
powierzonym Ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się 

Ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu 
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SUMA 
GWARANCYJNA ZAKRES OCHRONY

SKŁADKA 
MIESIĘCZNA 

20 zł

23 zł

20.000 zł

30.000 zł

20.000 zł

30.000 zł
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GWARANCYJNA ZAKRES OCHRONY

SKŁADKA 
MIESIĘCZNA 

15.000 zł
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15.000 zł

30.000 zł

20.000 zł

dla odpowiedzialności materialnej Ubezpieczonego za szkody 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych

powstałe wskutek 

dla odpowiedzialności materialnej Ubezpieczonego 
powierzonym Ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się
(zgodnie z art. 124-127 Kodeksu Pracy)

za szkody powstałe w mieniu 

dla odpowiedzialności materialnej Ubezpieczonego 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych

za szkody powstałe wskutek 

dla odpowiedzialności materialnej Ubezpieczonego za szkody 
powierzonym Ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się 
(zgodnie z art. 124-127 Kodeksu Pracy)

powstałe w mieniu 

dla odpowiedzialności materialnej Ubezpieczonego za szkody 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych

powstałe wskutek 

dla odpowiedzialności materialnej Ubezpieczonego za szkody 
powierzonym Ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się 
(zgodnie z art. 124-127 Kodeksu Pracy)

powstałe w mieniu 

12 zł

15 zł

UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
MATERIALNEJ PRACOWNIKÓW 
CYWILNYCH POLICJI

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność materialna 
pracownika za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
pracowniczych

UBEZPIECZENIE NA 
WYPADEK ZAWIESZENIA 
W CZYNNOŚCIACH 

UBEZPIECZENIE 
OCHRONY PRAWNEJ

Warunkiem przystąpienia do tego ubezpieczenia jest zawarcie 
ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
Policji lub ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej
pracowników cywilnych Policji

Warunkiem przystąpienia do tego ubezpieczenia jest 
zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy Policji lub ubezpieczenia odpowiedzialności
materialnej pracowników cywilnych Policji

UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
MAJĄTKOWEJ 
FUNKCJONARIUSZA 
PUBLICZNEGO ZA RAŻĄCE 
NARUSZENIE PRAWA

SUMA
 GWARANCYJNAWARIANT

30.000 zł

50.000 zł

70.000 zł

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

5 zł

8 zł

12 zł

SKŁADKA  
MIESIĘCZNA 

SUMA
 GWARANCYJNAWARIANT

20.000 zł

30.000 zł

50.000 zł

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

2 zł

3 zł

5 zł

SKŁADKA  
MIESIĘCZNA 

SUMA
 GWARANCYJNAWARIANT

25.000 zł

50.000 zł

100.000 zł

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

3 zł

5 zł

7 zł

SKŁADKA  
MIESIĘCZNA 



UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW  
NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW

Oferta skierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie oraz członków ich rodzin
(w tym dzieci bez ograniczeń wiekowych)

Zakres ochrony ubezpieczeniowej produktu NNW przedstawia poniższa tabela:  

SU – suma ubezpieczenia NNW – następstwa nieszczęśliwego wypadku

6.000 zł 10.000 zł

brak brak

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Koszty leczenia NNW

Koszty leczenia NNW

dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia, 
jeżeli uszczerbek przekroczy 50% sumy ubezpieczenia 

dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia, 
jeżeli uszczerbek przekroczy 50% sumy ubezpieczenia 

300 zł za 1% 500 zł za 1% 
uszczerbku uszczerbku

300 zł za 1% 500 zł za 1% 
uszczerbku uszczerbku

Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, 
odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu w NNW  

Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, 
odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu w NNW  

100% SU 100% SU
300 zł za 1% 500 zł za 1% 
uszczerbku uszczerbku

100% SU 100% SU
300 zł za 1% 500 zł za 1% 
uszczerbku uszczerbku

Śmierć  Ubezpieczonego w NNW

Śmierć  Ubezpieczonego w NNW

Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW 

WARIANT IV WARIANT V
SU 30.000 zł SU 50.000 zł

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT I WARIANT II
SU 30.000 zł SU 50.000 zł

do 30% SU do 30% SU

do 30% SU do 30% SUZwrot kosztów nabycia środków pomocniczych 
i ortopedycznych Ubezpieczonego w NNW

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych 
i ortopedycznych Ubezpieczonego w NNW

do 30% SU do 30% SU

do 30% SU do 30% SUZwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego w NNW

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego w NNW

100 zł dziennie 150 zł dziennie 
maks. 2.000 zł maks. 3.000 zł

brak brakZasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy  

Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy  

2.000 zł 5.000 zł

brak brakŚwiadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu 

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu 

ubezpieczonego

ubezpieczonego

nie nie

12 zł 15 zł

nie nie

5,00 zł 8,50 zł

Rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportów

Rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportów

oraz sportów wysokiego ryzyka 

oraz sportów wysokiego ryzyka 

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ

OPCJONALNIE za opłatą dodatkowej składki możliwe 
jest wykupienie przy każdym wariancie ASSISTANCE
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 1,00 zł 

brak

15.000 zł

700 zł za 1% 

700 zł za 1% 

uszczerbku

uszczerbku

100% SU

100% SU

700 zł za 1% 

700 zł za 1% 

uszczerbku

uszczerbku

WARIANT III

WARIANT VI

SU 70.000 zł

SU 70.000 zł

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

brak

200 zł dziennie 
maks. 5.000 zł

brak

5.000 zł

tak

tak

20 zł

25 zł

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie 
działa 24h na całym świecie 

!
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Program Grupowego Ubezpieczenia 
Policjantów i Pracowników Cywilnych
Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie

Prywatnie i służbowo pod ochroną

Gothaer TU S.A.
ul. Wołoska 22A, �����02-675 Warszawa

Niniejsza oferta, kalkulacje składek i wysokości świadczeń maja charakter informacyjny i nie są ofertą handlową 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.
Anna Jurek 

506 289 336
Telefon kontaktowy: 

Dla Ubezpieczonych proponujemy 
dodatkowo 27% zniżki składki 
wyliczonej dla danego wariantu 
ochrony (z zastrzeżeniem, 
że składka minimalna wynosi 75 zł) 
dla ubezpieczeń domów i mieszkań.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wybranie 
wariantów ubezpieczenia, a następnie wypełnienie i podpisanie 
deklaracji przystąpienia dostępnej na stronach:
�http://nszzp-malopolska.pl/gothaer/
�www.merydian.pl (zakładka Programy Ubezpieczeń)
�www.kdbpomoc.pl (zakładka Ubezpieczenia grupowe) oraz 

u osób obsługujących ubezpieczenia w KWP w Krakowie

OFERTA SPECJALNA


