
 

 

 
 

WARUNKI UBEZPIECZENIA  
 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego po 
dacie zgłoszenia się do ubezpieczenia.  
 

 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji 
 
Zakres ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa ubezpieczonego funkcjonariusza za 
szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
służbowych. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmie także szkody: 

 w mieniu powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się 
(z wyznaczonym odrębnym limitem sumy gwarancyjnej), 

 wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, 

 wyrządzone przez psa służbowego, 

 powstałe po służbie, w sytuacji gdy zachodziła konieczność interwencji. 
W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokrywa także: 

 koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu 
ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody, 

 koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego 
środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet, jeżeli okazały się 
bezskuteczne. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

 szkód wyrządzonych umyślnie, 

 czystych szkód majątkowych,  

 szkód wyrządzonych osobom bliskim,  

 szkód wyrządzonych przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania określonych 
czynności lub którą obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz 
wykonywania określonych czynności lub pozbawioną praw do wykonywania określonych 
czynności, sprawowania określonego stanowiska, chyba że brak uprawnień nie miał wpływu na 
powstanie szkody, 

 szkód wyrządzonych w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem 
narkotyków lub innych środków odurzających, 

 szkód powstałych w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, 
rewolucji, konfiskat niezwiązanych z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności 
pracowniczych, aktów sabotażu lub terroryzmu, niepokojów społecznych lub strajków, chyba że 
szkody te powstały w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności służbowych, 

 szkód w wartościach pieniężnych, biżuterii, papierach wartościowych, gotówce, dziełach sztuki, 
zbiorach filatelistycznych, zbiorach o charakterze kolekcjonerskich lub archiwalnym, zbiorach 
numizmatycznych, rzeczach zabytkowych i kolekcjonerskich, polegających na ich kradzieży bądź 
zaginięciu, 

 szkód w pojazdach będących w posiadaniu jednostki, w której ubezpieczony pełni służbę: 

 wyrządzone przez osoby nieuprawnione do prowadzenia pojazdów lub nieposiadające 
wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, 

 powstałe wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, 

 powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem 
nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego. 

 
Wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną jest działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, które 
miało miejsce w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego powstała szkoda, chociażby szkoda powstała 
po okresie ubezpieczenia. 
 
W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania po wypłacie świadczeń sumy gwarancyjnej Ubezpieczony 
może uzupełnić sumę gwarancyjną po uprzednim złożeniu wniosku. Miesięczna składka: 



 

 

1. po pierwszym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 150% miesięcznej 
składki wyjściowej z zastosowaniem franszyzy integralnej w wysokości 100 zł, 

2. po drugim złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 170% miesięcznej składki 
wyjściowej z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł, 

3. po trzecim i kolejnym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 200% 
miesięcznej składki wyjściowej z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. 

i obowiązuje do końca okresu ubezpieczenia.  
 
Zakres terytorialny: cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii 
i terytoriów pozostających pod ich jurysdykcją. 
 
Warunki Ubezpieczenia: 
OWU odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia 
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 170/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. i wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie poniższych zapisów: 
§ 1; § 2 (z wyłączeniem pkt 21); § 4; § 6 ust 1, 3; § 7 ust 3, 4, 7, 8, 9, 10 pkt 1 -3, 11, 12, 13; § 8; § 11; § 
12; § 13; § 14; § 15;  § 16.   
 
Precyzuje się, że przez franszyzę integralną rozumie się kwotę, poniżej której nie powstaje 
odpowiedzialność Gothaer TU S.A. 
 
§ 7 ust 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą wyczerpania sumy 
gwarancyjnej poprzez wypłatę świadczeń w kwotach równych jej wysokości. 
 
Franszyzy i udziały własne - zniesione 
 
Suma gwarancyjna: 
Wariant I 
20.000 zł  dla odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych 
20.000 zł  dla odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu 

powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się 
Składka miesięczna: 20 zł 
Wariant II 
30.000 zł  dla odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych 
30.000 zł  dla odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu 

powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się 
Składka miesięczna: 23 zł 
 
Suma gwarancyjna określona jest w certyfikacie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową 
w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego. 
 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników cywilnych 
Policji 

 
Zakres ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność materialna pracownika za szkody osobowe 
i rzeczowe powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, 
wynikająca z przepisów Kodeksu Pracy. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmie także szkody: 

 w mieniu powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się zgodnie z art. 
124-127 Kodeksu Pracy (z wyznaczonym odrębnym limitem sumy gwarancyjnej), 

 wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, 
W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokrywa także: 

 koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu 
ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody, 

 koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego 
środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet, jeżeli okazały się 
bezskuteczne. 



 

 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

 szkód wyrządzonych umyślnie, 

 czystych szkód majątkowych,  

 szkód wyrządzonych osobom bliskim,  

 szkód wyrządzonych przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania określonych 
czynności lub którą obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz 
wykonywania określonych czynności lub pozbawioną praw do wykonywania określonych 
czynności, sprawowania określonego stanowiska, chyba że brak uprawnień nie miał wpływu na 
powstanie szkody, 

 szkód wyrządzonych w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem 
narkotyków lub innych środków odurzających, 

 szkód powstałych w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, 
rewolucji, konfiskat niezwiązanych z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności 
pracowniczych, aktów sabotażu lub terroryzmu, niepokojów społecznych lub strajków, chyba że 
szkody te powstały w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności służbowych, 

 szkód w wartościach pieniężnych, biżuterii, papierach wartościowych, gotówce, dziełach sztuki, 
zbiorach filatelistycznych, zbiorach o charakterze kolekcjonerskich lub archiwalnym, zbiorach 
numizmatycznych, rzeczach zabytkowych i kolekcjonerskich, polegających na ich kradzieży bądź 
zaginięciu, 

 szkód w pojazdach będących w posiadaniu jednostki, w której ubezpieczony pełni służbę: 

 wyrządzone przez osoby nieuprawnione do prowadzenia pojazdów lub nieposiadające 
wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, 

 powstałe wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, 

 powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem 
nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego. 

 
Wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną jest działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, które 
miało miejsce w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego powstała szkoda, chociażby szkoda powstała 
po okresie ubezpieczenia. 
 
W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania po wypłacie świadczeń sumy gwarancyjnej Ubezpieczony 
może uzupełnić sumę gwarancyjną po uprzednim złożeniu wniosku. Miesięczna składka: 

1. po pierwszym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 150% miesięcznej 
składki wyjściowej z zastosowaniem franszyzy integralnej w wysokości 100 zł, 

2. po drugim złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 170% miesięcznej składki 
wyjściowej z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł, 

3. po trzecim i kolejnym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 200% 
miesięcznej składki wyjściowej z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. 

i obowiązuje do końca okresu ubezpieczenia.  
 
Zakres terytorialny: cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii 
i terytoriów pozostających pod ich jurysdykcją. 
 
Warunki Ubezpieczenia: 
OWU odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia 
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 170/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. i wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie poniższych zapisów: 
§ 1; § 2 (z wyłączeniem pkt 21); § 4; § 6 ust 1, 3; § 7 ust 3, 4, 7, 8, 9, 10 pkt 1 -3, 11, 12, 13; § 8; § 11; § 
12; § 13; § 14; § 15;  § 16.   
 
Precyzuje się, że przez franszyzę integralną rozumie się kwotę, poniżej której nie powstaje 
odpowiedzialność Gothaer TU S.A. 
 
§ 7 ust 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą wyczerpania sumy 
gwarancyjnej poprzez wypłatę świadczeń w kwotach równych jej wysokości. 
 
Franszyzy i udziały własne - zniesione 
 
 
 



 

 

Suma gwarancyjna: 
Wariant I 
15.000 zł  dla odpowiedzialności materialnej ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych 
15.000 zł  dla odpowiedzialności materialnej ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu 

powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się (zgodnie z art. 
124-127 Kodeksu Pracy) 

Składka miesięczna: 11 zł 
Wariant II 
20.000 zł  dla odpowiedzialności materialnej ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych 
15.000 zł  dla odpowiedzialności materialnej ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu 

powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się (zgodnie z art. 
124-127 Kodeksu Pracy) 

Składka miesięczna: 12 zł 
Wariant III 
30.000 zł  dla odpowiedzialności materialnej ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych 
15.000 zł  dla odpowiedzialności materialnej ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu 

powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się (zgodnie z art. 
124-127 Kodeksu Pracy) 

Składka miesięczna: 15 zł 
 
Suma gwarancyjna określona jest w certyfikacie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową 
w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego. 
 

3. Ubezpieczenie ochrony prawnej w zakresie dotyczącym czynów 
popełnionych przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub 
pracowniczych 

 
Zakres ubezpieczenia: 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego 
w celu ochrony jego praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach.  

2. Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne i celowe koszty ochrony prawnej poniesione przez 
Ubezpieczonego w celu ochrony swoich praw w zakresie przewidzianym w obowiązujących 
przepisach w postępowaniu cywilnym lub karnym przed sądami polskimi, prowadzonym 
z udziałem Ubezpieczonego w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego, a także 
w postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym w stosunku do Ubezpieczonego zgodnie 
z przepisami prawa. 

3. Ubezpieczyciel pokrywa ww. koszty o ile ich poniesienie było związane z wykonywaniem przez 
Ubezpieczonego czynności służbowych lub pracowniczych. 

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego 
w postępowaniach, o których mowa w ust 2 i 3, dotyczących czynów popełnionych przez 
Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia i wszczętych w okresie ubezpieczenia lub wszczętych 
nie później niż w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Gothaer 
TU S.A. w stosunku do danego Ubezpieczonego.  

5. Przez koszty ochrony prawnej rozumie się niezbędne i celowe koszty: 

 usług adwokata lub radcy prawnego, 

 związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców oraz innych dokumentów 
stanowiących środki dowodowe, 

 koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego 
z związku z prowadzonym postępowaniem. 

6. Za niezbędne i celowe koszty ochrony prawnej uważa się koszty poniesione przez 
Ubezpieczonego w zakresie i w wysokości odpowiadającym stawkom minimalnym określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 

7. Umowa ubezpieczenia obejmuje również, w razie zastosowania wobec Ubezpieczonego, 
poręczenia majątkowego w postaci kwoty pieniężnej. 



 

 

8. Ubezpieczyciel zwraca wypłaconą przez Ubezpieczonego kwotę poręczenia majątkowego 
zastosowanego przez sąd lub prokuraturę, jako środek zapobiegawczy, na podstawie 
odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

9. W razie orzeczenia przez sąd o przepadku kwoty poręczenia majątkowego lub dokonania jego 
zwrotu Ubezpieczonemu w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami Kodeksu 
postępowania karnego, Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić Gothaer TU S.A., kwotę 
poręczenia, w jakim kwota ta została pokryta przez Ubezpieczyciela. 

10. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów ochrony prawnej: 

 pokrytych w ramach umowy ubezpieczenia oc zawartej przez Ubezpieczonego z innym 
Ubezpieczycielem, 

 poniesione przez ubezpieczonego w sporze z Gothaer TU S.A., niezależnie od istoty sporu, 

 związanych ze świadomym zatajeniem przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów 
mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej, 

 poniesione w postępowaniu wszczętym na wniosek osób bliskich, 

 poniesione w postępowaniu, w którym zachodzi prawdopodobieństwo, że ubezpieczony działał 
na szkodę Gothaer TU S.A., 

 poniesione przez ubezpieczonego, które nie były konieczne w celu obrony praw ubezpieczonego 
lub dotyczących nieistotnych środków dowodowych. 

 
Wypadek ubezpieczeniowy – poniesienie przez ubezpieczonego kosztów, o których mowa w punktach 4, 
5 i 7. 
 
Franszyzy i udziały własne - zniesione 
 
Suma gwarancyjna: 
Wariant I  30.000 zł  Składka miesięczna: 5 zł 
Wariant II  50.000 zł  Składka miesięczna: 8 zł 
Wariant III  70.000 zł  Składka miesięczna: 12 zł 
 
Suma gwarancyjna określona jest w certyfikacie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową 
w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego. 
 
W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania po wypłacie świadczeń sumy gwarancyjnej Ubezpieczony 
może uzupełnić sumę gwarancyjną po uprzednim złożeniu wniosku. Miesięczna składka: 

1. po pierwszym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 150% miesięcznej 
składki wyjściowej, 

2. po drugim złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 170% miesięcznej składki 
wyjściowej, 

3. po trzecim i kolejnym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 200% 
miesięcznej składki wyjściowej. 

i obowiązuje do końca okresu ubezpieczenia. 
 
Warunki ubezpieczenia:  
OWU odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia 
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 170/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. i wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie poniższych zapisów: 
§ 7 ust 3, 4, 7, 8, 9, 10 pkt 1 -3, 11, 12, 13; § 8; § 11; § 12; § 13; § 15; § 16.   
 
§ 7 ust 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą wyczerpania sumy 
gwarancyjnej poprzez wypłatę świadczeń w kwotach równych jej wysokości. 
 
Warunkiem przystąpienia do tego ubezpieczenia jest zawarcie ubezpieczenia określonego w pkt 
1 lub pkt 2. 
 

4. Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub 
pracowniczych 

 
Zakres ubezpieczenia: 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata uposażenia na skutek zawieszenia ubezpieczonego 
w czynnościach służbowych lub pracowniczych. 



 

 

2. Wysokość świadczenia wynosi 50% ostatniego uposażenia (wynagrodzenia) netto sprzed okresu 
zawieszenia i jest wypłacana przez okres zawieszenia do wyczerpania sumy ubezpieczenia, nie 
dłużej jednak niż do dnia uchylenia lub ustania zawieszenia z mocy prawa oraz nie dłużej niż 
przez okres 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy (programu) grupowego ubezpieczenia. 

3. Świadczenie, o którym mowa w ust 1 i 2 wypłacane jest Ubezpieczonemu w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po każdym miesiącu okresu zawieszenia, przy czym w przypadku 
wypłaty za niepełny miesiąc zawieszenia, świadczenie wypłacane jest proporcjonalnie do liczby 
dni okresu zawieszenia. 

4. Świadczenie nie należy się, jeżeli nastąpiło wskutek wszczęcia przeciwko Ubezpieczonemu 
postępowania karnego lub karno - skarbowego w sprawie podejrzenia popełnienia przez niego 
z winy umyślnej: 

 przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, 

 przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

 przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

 przestępstwa przeciwko mieniu z wyłączeniem przestępstw zaboru mienia w celu 
przywłaszczenia oraz uszkodzenia lub zniszczenia mienia enumeratywnie wymienionych w art. 
278, 284, 288 Kodeksu Karnego 

5. Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu świadczeń w przypadku: 

 skazania prawomocnym wyrokiem, gdy ubezpieczony popełnił przestępstwo z winy umyślnej, 

 otrzymania przez Ubezpieczonego należnego uposażenia (wynagrodzenia) za okres 
zawieszenia, gdy uchylono to zawieszenie jako nieuzasadnione. 

 
Wypadek ubezpieczeniowy jest to zawieszenie ubezpieczonego w czynnościach służbowych lub 
pracowniczych. 
 
Franszyzy i udziały własne - zniesione 
 
Suma gwarancyjna: 
Wariant I  20.000 zł  Składka miesięczna: 2 zł 
Wariant II  30.000 zł  Składka miesięczna: 3 zł 
Wariant III  50.000 zł  Składka miesięczna: 5 zł 
 
Suma gwarancyjna określona jest w certyfikacie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową 
w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego. 
 
W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania po wypłacie świadczeń sumy gwarancyjnej Ubezpieczony 
może uzupełnić sumę gwarancyjną po uprzednim złożeniu wniosku. Miesięczna składka: 

1. po pierwszym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 150% miesięcznej 
składki wyjściowej, 

2. po drugim złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 170% miesięcznej składki 
wyjściowej, 

3. po trzecim i kolejnym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 200% 
miesięcznej składki wyjściowej. 

i obowiązuje do końca okresu ubezpieczenia. 
 
Warunki ubezpieczenia:  
OWU odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia 
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 170/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. i wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie poniższych zapisów: 
§ 7 ust 3, 4, 7, 8, 9, 10 pkt 1 -3, 11, 12, 13; § 8; § 11; § 12; § 13; § 15; § 16.   
 
§ 7 ust 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą wyczerpania sumy 
gwarancyjnej poprzez wypłatę świadczeń w kwotach równych jej wysokości. 
 
Warunkiem przystąpienia do tego ubezpieczenia jest zawarcie ubezpieczeń określonych w pkt 1 
lub pkt 2. 
 
 
 



 

 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza 
publicznego za rażące naruszenie prawa 

 
Zakres ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące 
naruszenie prawa (zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011, Dz.U. 34 poz. 173). 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmie także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 
 
Ochrona obejmuje zdarzenia (uchybienia funkcjonariusza), które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. 
 
Franszyzy i udziały własne - zniesione 
 
Suma gwarancyjna: 
Wariant I  25.000 zł  Składka miesięczna: 3 zł 
Wariant II  50.000 zł  Składka miesięczna: 5 zł 
Wariant III  100.000 zł  Składka miesięczna: 7 zł 
 
Suma gwarancyjna określona jest w certyfikacie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową 
w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego. 
 
W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania po wypłacie świadczeń sumy gwarancyjnej Ubezpieczony 
może uzupełnić sumę gwarancyjną po uprzednim złożeniu wniosku. Miesięczna składka: 

1. po pierwszym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 150% miesięcznej 
składki wyjściowej, 

2. po drugim złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 170% miesięcznej składki 
wyjściowej, 

3. po trzecim i kolejnym złożeniu wniosku o uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 200% 
miesięcznej składki wyjściowej. 

i obowiązuje do końca okresu ubezpieczenia. 
 

6. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
 
Zakres ubezpieczenia: 
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które 
powstały podczas wykonywania pracy, nauki, podczas drogi do/z pracy oraz w życiu prywatnym (ochrona 
całodobowa), zakres terytorialny: cały świat. 
 
Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci funkcjonariusze i pracownicy Policji małopolskiej lub 
członkowie ich rodzin. 
 

Warianty ubezpieczenia: 

Zakres 
ubezpieczenia 

Wariant I 
SU 30 000 

zł 

Wariant II 
SU 50 000 

zł 

Wariant III 
SU 70 000 

zł 

Wariant IV 
SU 30 000 

zł 

Wariant IV 
SU 50 000 

zł 

Wariant VI 
SU 70 000 

zł 

Śmierć  
Ubezpieczonego w 
NNW 

100% SU 100% SU 100% SU 100% SU 100% SU 100% SU 

Trwały uszczerbek na 
zdrowiu w NNW  

300 zł za 
1% 

uszczerbku 

500 zł za 
1% 

uszczerbku 

700 zł za 
1% 

uszczerbku 

300 zł za 
1% 

uszczerbku 

500 zł za 
1% 

uszczerbku 

700 zł za 
1% 

uszczerbku 

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

300 zł za 
1% 

uszczerbku 

500 zł za 
1% 

uszczerbku 

700 zł za 
1% 

uszczerbku 

300 zł za 
1% 

uszczerbku 

500 zł za 
1% 

uszczerbku 

700 zł za 
1% 

uszczerbku 



 

 

Zwrot kosztów nabycia 
środków 
pomocniczych i 
ortopedycznych 
Ubezpieczonego w 
NNW 

do 30% SU do 30% SU do 30% SU do 30% SU do 30% SU do 30% SU 

Zwrot kosztów 
przekwalifikowania 
zawodowego w NNW 

do 30% SU do 30% SU do 30% SU do 30% SU do 30% SU do 30% SU 

Zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę 

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

Koszty leczenia NNW brak brak brak 6.000 zł 10.000 zł 15.000 zł 

Zasiłek dzienny z 
tytułu niezdolności do 
pracy   

brak brak brak 

100 zł 
dziennie 

maks. 2000 
zł 

150 zł 
dziennie 

maks. 3000 
zł 

200 zł 
dziennie 

maks. 5000 
zł 

Świadczenie z tytułu 
pokrycia kosztów 
pogrzebu 
ubezpieczonego 

brak brak brak 2 000 PLN 5 000 PLN 5 000 PLN 

Rozszerzenie o 
wyczynowe uprawianie 
sportów oraz 
wysokiego ryzyka 

nie nie tak nie nie tak 

Składka miesięczna 
za osobę 

5,00 zł 8,50 zł 20,00 zł 12 zł 15 zł 25 zł 

OPCJONALNIE za opłatą dodatkowej składki wynoszącej 1 zł możliwe jest wykupienie przy każdym 
wariancie ASSISTANCE. 

SU – suma ubezpieczenia, NNW – następstwa nieszczęśliwego wypadku 
 
Warunki ubezpieczenia: 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA, zatwierdzone uchwałą 
Zarządu Gothaer TU S.A nr 171/15 z dnia 22 grudnia 2015r. 
 
Warunki szczególne (mające pierwszeństwo nad OWU): 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także: 

 następstwa wypadków spowodowanych atakiem epilepsji lub omdleniem, 

 amatorskie uprawianie sportów zimowych, 

 uprawianie przez dzieci sportu w ramach szkolnych klubów sportowych. 
 

7. Inne ubezpieczenia 
 
Gothaer TU S.A. w ramach programu ofertuje zniżkę na ubezpieczenia mieszkań i domów w wysokości 
27% (z zastrzeżeniem, że składka minimalna wynosi 75 zł). 
 
Warunki ubezpieczenia: 
Ogólne warunki ubezpieczenia domów i mieszkań – Cztery Kąty zatwierdzone Uchwałą Zarządu Gothaer 
TU S.A. nr 108/15 z dnia 30.09.2015r 
 
Ubezpieczenie mieszkania lub domu obejmuje m.in: 

 ubezpieczenie mieszkania lub domu oraz budynku gospodarczego, a także budowli (np. 
ogrodzenie, altana) od pożaru, powodzi, zalania, szkód elektrycznych, dewastacji, dymu i sadzy, 
gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, trzęsienia 
ziemi, zapadania się ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów, 
upadku statku powietrznego, wybuchu; 

 ubezpieczenie stałych elementów wnętrza mieszkania lub domu np.: zabudowy kuchennej, 
pokrycia podłogi, szaf wbudowanych, wyposażenia łazienki od powyżej wymienionych ryzyk oraz 
dodatkowo od kradzieży z włamaniem i dewastacji; 



 

 

 ubezpieczenie ruchomości domowych np.: mebli, sprzętu elektronicznego i komputerowego, 
sprzętu gospodarstwa domowego, turystycznego i sportowego, biżuterii, przedmiotów osobistego 
użytku od powyżej wymienionych ryzyk; 

 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z tytułu posiadania lub 
użytkowania mieszkania, domu, sprzętu sportowego, rowerów, posiadania i opieki nad dziećmi, 
posiadania zwierząt domowych; 

 ubezpieczenie kosztów pomocy interwencyjnej (assistance) w zakresie usług np. elektryka, 
hydraulika, stolarza, ślusarza, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych lub 
klimatyzacyjnych w sytuacjach związanych z ubezpieczoną szkodą. 

 
Ubezpieczony/ Ubezpieczający: Policjanci z Małopolskich Komend Policji 
 
Zakres ubezpieczenia: 

 pełny obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: dymu i sadzy, gradu, huku 
ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, przepięcia (szkód 
elektrycznych), naporu śniegu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku 
obiektów, upadku statku powietrznego, wandalizmu, wybuchu, zapadania się ziemi, zalania, aktu 
terroru w następstwie pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego oraz uderzenia pojazdu 

 rozszerzony obejmuje  szkody powstałe wskutek dewastacji, kradzieży z włamaniem, rozboju. 
 
Limity odpowiedzialności dla przedmiotu ubezpieczenia:  

 przepięcie (szkody elektryczne): 15 000 zł, 

 wandalizm: 15 000 zł. 
 
Franszyza redukcyjna:   brak 
Franszyza integralna:    100 zł (z wyłączeniem szkód na osobie z ryzyka OC) 
Okres ubezpieczenia:    1 rok 
Zakres terytorialny:   RP   
Składka minimalna z polisy:  75 zł 
Dodatkowe zniżki od     zniżka specjalna w wysokości 27% od składki wyliczonej 
ubezpieczenia OWU Cztery Kąty:   dla danego wariantu, przy zawarciu umowy ubezpieczenia 

należy wprowadzić Kod Centrali: BUD20151204316PMH 
Zawarcie umowy ubezpieczenia: 
możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na ww. zasadach następuje po kontakcie telefonicznym 
i wyborze wariantu ubezpieczenia wraz z przedmiotami ubezpieczenia za pośrednictwem systemu Gonet  
 
Oferta ubezpieczeniowa obejmuje miejsca ubezpieczenia, na których w ciągu ostatnich 10 lat nie było 
powodzi. W niniejszej Umowie odpowiedzialność w zakresie szkód spowodowanych ryzykiem powodzi 
rozpoczyna się po upływie 30 dni od dnia złożenia deklaracji przystąpienia (karencja). Karencji nie stosuje 
się w razie nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia (niezależnie od Zakładu Ubezpieczeń) 
w zakresie obejmującym ryzyko powodzi. 



 

 

Przedmiot ubezpieczenia:  w ramach wariantu ubezpieczenia  

Wariant ubezpieczenia 

Przedmiot ubezpieczenia 
Dla właścicieli Dla najemców Pod cesję Dla budujących nieruchomość 

Budynek mieszkalny (dom) w wartości odtworzeniowej (nowej)  nie starszy niż 40 lat  O  O  

Budynek gospodarczy (np. garaż) w wartości odtworzeniowej (nowej)  nie starszy niż 40 lat        

Budowla (ogrodzenie, altana) w wartości odtworzeniowej (nowej)  nie starszy niż 40 lat      

Sterowniki do bram w wartości odtworzeniowej (nowej)  nie starszy niż 40 lat         

Stałe elementy wnętrz w wartości odtworzeniowej (nowej)   O      

Ruchomości domowe w wartości odtworzeniowej (nowej)   O O   

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym          

Szyby w wartości odtworzeniowej (nowej)        

Następstwa nieszczęśliwych wypadków         

Nagrobek        

Domek letniskowy wraz z ruchomościami       

Budynek mieszkalny, gospodarczy lub budowla w budowie      O 

Budynek mieszkalny w rozbudowie, nadbudowie, przebudowie       

Dzieła sztuki      

Koszty Ochrony prawnej         

Koszty wynajmu lokalu zastępczego        

*kolorem niebieskim oraz O – oznaczają obowiązkowe przedmioty ubezpieczenia  

 fakultatywne przedmioty ubezpieczenia 

 



 

 

8. Dodatkowe postanowienia 
 
Reklamacje i spory 
1. Reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić 
ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z tej umowy. 
2. Reklamację można złożyć: 
1) w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki Gothaer TU S.A. lub osobiście; 
2) w formie elektronicznej (e-mail: reklamacje@gothaer.pl, formularz na stronie internetowej Gothaer TU 
S.A.); 
3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie). 
3. Reklamacja powinna zawierać: 
1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację; 
2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy; 
3) przedmiot reklamacji; 
4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów. 
4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we 
wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o: 
1) przyczynie opóźnienia; 
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Gothaer TU S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci 
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez Gothaer TU S.A. 
odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta. 
6. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy. 
7. Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym albo Sąd 
Polubowny przy 
Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie wskazanym w regulaminach tych Sądów. 
8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Powództwo 
o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości 
ogólnej, albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, 
ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
9. Gothaer TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
10. Z łożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne 
rozpatrzenie reklamacji przez Gothaer TU S.A., chyba że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób 
procedowania z reklamacją. 
 


