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WARIANTY UBEZPIECZENIA  
 

DOSTĘPNE W RAMACH UMOWY UBEZPIECZENIA NUMER KR50/001099/19/A 

DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH POLICJI W MAŁOPOLSCE 

1)Pakiet 1 dla Funkcjonariuszy Policji: składka miesięczna: 26 zł; pakiet obejmuje: 

Rodzaj ubezpieczenia: Suma gwarancyjna 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy Policji 

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, w tym 5.000 zł na 
ryzyko utraty pojazdów służbowych 

Ubezpieczenie kosztów ochrony 
prawnej w zakresie dotyczącym czynów 
popełnionych przy wykonywaniu 
obowiązków służbowych 

30.000 zł dla kosztów ochrony prawnej 
30.000 zł dla poręczenia majątkowego 

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia 
w czynnościach służbowych 

30.000 zł 

 

2)Pakiet 2 dla funkcjonariuszy Policji: składka miesięczna: 28 zł; pakiet obejmuje: 

Rodzaj ubezpieczenia: Suma gwarancyjna 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy Policji 

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, w tym 5.000 zł na 
ryzyko utraty pojazdów służbowych 

Ubezpieczenie ochrony prawnej w 
zakresie dotyczącym czynów 
popełnionych przy wykonywaniu 
obowiązków służbowych 

30.000 zł dla kosztów ochrony prawnej 
30.000 zł dla poręczenia majątkowego 

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia 
w czynnościach służbowych 

30.000 zł 
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3)Dodatkowo (o ile został wykupiony Pakiet 1 lub Pakiet 2) istnieje możliwość 

wykupienia poniższego ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariusza 
publicznego za rażące 
naruszenie prawa 

Suma gwarancyjna 
50.000 zł  
 

Składka miesięczna: 
3zł 

 

4)Ubezpieczenie dla Pracowników cywilnych Policji  

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności 
materialnej pracowników 
cywilnych Policji 

Suma gwarancyjna: 
20.000 zł dla 
odpowiedzialności 
materialnej 
ubezpieczonego za szkody 
powstałe wskutek 
niewykonania lub 
nienależytego wykonania 
obowiązków służbowych, 
 
20.000 zł dla 
odpowiedzialności 
materialnej 
ubezpieczonego za szkody 
powstałe w mieniu 
powierzonym 
ubezpieczonemu z 
obowiązkiem zwrotu albo 
wyliczenia się w tym 5.000 
zł na ryzyko utraty 
pojazdów służbowych 

Składka miesięczna: 
15 zł 

 

 


