
Nowa oferta grupowego
ubezpieczenia Policja 4.0 
dostosowana do potrzeb zawodowych  
funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Umowa grupowego ubezpieczenia Policja 4.0 dostosowana jest do potrzeb funkcjonariuszy i pracowników Policji, chroniąc w czasie wykonywania zawodu  
oraz w życiu prywatnym. 

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Szanowni Państwo, 

miło nam poinformować, że w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia Policja 4.0 oferujemy kompleksową  
ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.
Ochrona może być dodatkowo rozszerzona o ubezpieczenia: kosztów ochrony prawnej, na wypadek zawieszenia 
funkcjonariusza w czynnościach służbowych,  odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, 
następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy i pracowników, następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci 
funkcjonariuszy lub pracowników (niepełnoletnich lub uczących się do ukończenia 24 roku życia).

Więcej informacji znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu internetowym
www.policja-ubezpieczenia.pl

Zapraszamy!



Umowa grupowego ubezpieczenia przeznaczona jest dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. 
W jej skład wchodzi kilka ubezpieczeń.

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy: 
- z dwiema odrębnymi sumami gwarancyjnymi 
 dla odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego  
 za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego  
 wykonania obowiązków służbowych z sumą ubezpieczenia  
 25 000 zł,
- odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego za szkody  
 powstałe w powierzonym mu mieniu z obowiązkiem zwrotu  
 albo wyliczenia się z sumą gwarancyjną 25 000 zł.  
Miesięczna wysokość składki 25 zł. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej  
pracowników: 
- z dwiema odrębnymi sumami gwarancyjnymi  
 dla odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę  
 wyrządzoną w mieniu pracodawcy – 25 000 zł, 
- odpowiedzialność materialna pracownika za mienie  
 powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia –   
 25 000 zł, 
- czysta strata finansowa spowodowana przez pracowników  
 wykonujących czynności administracyjne – 5 000 zł. 
Miesięczna wysokość składki 25 zł.
 
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej,  
które pokrywa m.in. koszty: 
- usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej, 
- uzyskania opinii biegłych lub rzeczoznawców  
 albo innych dokumentów stanowiących środki dowodowe,
- poręczenia majątkowego – gdzie umowa ubezpieczenia  
 przewiduje również (pod warunkami wskazanymi w OWU),  
 że PZU zwróci wpłaconą przez ubezpieczonego kwotę 
 poręczenia majątkowego, 
- pozostałych opłat sądowych lub skarbowych, o ile służą  
 ochronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym  
 postępowaniem. 
Suma ubezpieczenia 30 000 zł z miesięczną składką 3 zł.

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia funkcjonariusza  
w czynnościach służbowych: 
- w sytuacji utraty wynagrodzenia z powodu zawieszenia  
 w czynnościach służbowych PZU wypłaci ubezpieczonemu – 
 w granicach sumy ubezpieczenia – świadczenie w wysokości  
 50 % ostatniego wynagrodzenia netto sprzed okresu  
 zawieszenia, 
- świadczenie będzie wypłacane nie dłużej niż do dnia  
 uchylenia zawieszenia oraz nie dłużej niż przez okres  
 6 miesięcy do dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. 
Suma ubezpieczenia 30 000 zł z miesięczną składką 3 zł. 

Wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia są dostępne na dedykowanej stronie: policja-ubezpieczenia.pl 

Znajdą tam Państwo informacje o programie Policja 4.0, umowę ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, zakresy opieki 
medycznej, wzory deklaracji przystąpienia oraz inne formularze.

Wszelkich informacji o ubezpieczeniach udzielają pracownicy Biura Obsługi Ubezpieczeń Mentor SA. 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  
tel.: 56 669 32 90

Centrum Szkolenia Policji 
tel.: 56 669 32 41

Komenda Główna Policji 
tel.: 56 669 32 97

Komenda Stołeczna Policji 
tel.: 56 669 32 97

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
tel.: 56 669 32 91

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
tel.: 56 669 33 95

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
tel.: 56 669 33 95

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie  
tel.: 56 669 32 90

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie  
tel.: 56 669 32 41

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie  
tel.: 56 669 33 19

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy  
tel.: 56 669 32 63

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim 
tel.: 56 669 32 91

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
tel.: 56 669 32 50

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach  
tel.: 56 669 32 90

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie  
tel.: 56 669 32 50

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  
tel.: 56 669 32 62

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu  
tel.: 56 669 33 19

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
tel.: 56 669 33 44

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie  
tel.: 56 669 33 44

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu  
tel.: 56 669 33 96

Szkoła Policji w Katowicach  
tel.: 56 669 32 50

Szkoła Policji w Pile  
tel.: 56 669 32 90

Szkoła Policji w Słupsku  
tel.: 56 669 32 90

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  
tel.: 56 669 33 19

Kontakt z brokerami konsorcjum Mentor SA – PWS Konstanta SA

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach 
i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdują się w umowie ubezpieczenia oraz aktualnych warunkach ubezpieczenia 
na życie typ P Plus wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi, ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S 
oraz w innych dokumentach, które stanowią integralną część stosunku ubezpieczeniowego, dostępnych na stronie 
policja-ubezpieczenia.pl oraz u osób obsługujących program Policja 4.0 w Państwa jednostkach. 

801 102 102   pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Zapraszamy na www.policja-ubezpieczenia.pl. Znajdą tam Państwo informacje o programie,  
ogólne warunki ubezpieczeń, aktualną ofertę, obowiązkowe druki oraz adresy stron internetowych.

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter 
wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia naszej odpowiedzialności znajdzie w ogólnych 
warunkach ubezpieczeń odpowiedzialności materialnej pracowników, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, 
zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, kosztów ochrony prawnej, 
odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, PZU NNW oraz w warunkach oferty dla pracowników  
i funkcjonariuszy Policji dostępnych na stronie https://policja-ubezpieczenia.pl/.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób  
fizycznych w życiu prywatnym, które dotyczy 
przede wszystkim szkód wyrządzonych wskutek:  
- posiadania lub użytkowania nieruchomości, 
- posiadania lub użytkowania ruchomości,    
 w tym urządzeń gospodarstwa domowego  
 roweru, wózka inwalidzkiego, 
- amatorskiego uprawiania sportu. 
Suma ubezpieczenia: 50 000 zł. 
Składka miesięczna: 5 zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
dla funkcjonariuszy i pracowników Policji: 
Zakres ubezpieczenia obejmuje: 
- świadczenie z tytułu śmierci do sumy ubezpieczenia   
 w kwocie 30 000 zł, 
- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  
 300 zł za 1%, 
- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych  
 do kwoty 4 500 zł, 
- usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP. 
Miesięczna wysokość składki 5 zł. 
  
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
dla niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy  
i pracowników Policji oraz dzieci uczących się  
do 24 roku życia: 
- świadczenie z tytułu śmierci do sumy ubezpieczenia   
 w kwocie 30 000 zł, 
- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  
 300 zł za 1%, 
- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych  
 do kwoty 4 500 zł, 
- usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP. 
Miesięczna wysokość składki 5 zł.


