Toruń, 26 marca 2020 r.

INFORMACJA O ZMIANACH W PROGRAMIE UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH OD 1 KWIETNIA 2020r.
Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, iż kancelaria brokerska Maximus Broker Sp. z o.o. będąca liderem
w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (obsługujemy kompleksowo ubezpieczenia prawie
600 samorządów w kraju), w 8 rocznicę funkcjonowania
PROGRAMU UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH w odpowiedzi na Państwa oczekiwania
wynegocjowała bardzo korzystne zmiany dla Państwa w zakresie udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej dla urzędników i innych osób pracujących w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
i innych podmiotach komunalnych oraz instytucjach publicznych ubezpieczonych w ramach ww. programu.
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. została wprowadzona nowa ujednolicona wersja Umowy Generalnej OC
funkcjonariuszy zawartej pomiędzy TUiR WARTA S.A. a Stowarzyszeniem Osób Ubezpieczonych –
Bezpieczna Przyszłość (Ubezpieczający), w której rozszerzyliśmy ochronę dla wszystkich
ubezpieczonych oraz nowo ubezpieczonych funkcjonariuszy publicznych oraz wprowadziliśmy
dodatkowe zapisy, które poszerzają krąg osób, które mogą się ubezpieczyć na podstawie ww. Umowy
Generalnej. Zmiany rozszerzające zakres ochrony, o którym mowa poniżej zostały wprowadzone BEZ
DODATKOWEJ SKŁADKI.
Zmiany w Umowie Generalnej OC funkcjonariuszy w TUiR WARTA S.A. zawartej przez Stowarzyszenie
Osób Ubezpieczonych - Bezpieczna Przyszłość na rzecz członków stowarzyszenia są następujące:
 ZMIANA WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
Wprowadzone zostały do umowy aktualne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych (zakres ubezpieczenia pozostaje bez zmian
z uwzględnieniem nowych rozszerzeń odpowiedzialności, o których mowa poniżej);
 ZWIĘKSZENIE LIMITU ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RODO
Limit odpowiedzialności został zwiększony do 40 000 zł na osobę dla roszczeń do osób
ubezpieczonych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) /do tej pory limit odpowiedzialności był do 20 000 zł,
a zwiększenie limitu do 40 000 zł było za opłatą dodatkowej składki/;
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE
Wprowadzona została do umowy ubezpieczenia odpowiedzialność z tytułu odpowiedzialności
pracowniczej na podstawie przepisów Kodeksu Pracy za mienie powierzone (w tym pojazdy)
z limitem odpowiedzialności 15 000 zł i franszyzą redukcyjną 1 000 zł – ochrona w tym zakresie
będzie udzielana na podstawie Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadaniem rzeczy, które stanowią załącznik do
Umowy Generalnej;
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 NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO
SKARBOWA – KOREKTA ZAPISÓW
Została zmieniona nazwa Klauzuli Ubezpieczenia Ochrony Prawnej na Klauzulę nr 1 Ubezpieczenie Kar dochodzonych na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (nazwa zgodnie z OWU), ale zakres ubezpieczenia w tej klauzuli
pozostaje bez zmian i obejmuje również odpowiedzialność karnoskarbową na podstawie przepisów
Kodeksu karnego skarbowego (szczegóły w treści Klauzuli w Umowie Generalnej);
 DODATKOWY TERMIN NA ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ
Dodatkowo w ramach ww. Klauzuli nr 1 dla osób, które zrezygnowały z ubezpieczenia OC
funkcjonariuszy (w tym z tej klauzuli) w związku z odejściem z pracy lub przejściem na emeryturę lub
rentę została wprowadzona ochrona dla Wypadków Ubezpieczeniowych (wszczęcie
postępowania przeciwko ubezpieczonemu funkcjonariuszowi) mających miejsce w ciągu
24 miesięcy po zakończeniu okresu ubezpieczenia;
 ROSZCZENIE DEFINICJI FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO (UBEZPIECZONEGO)
Na podstawie tej Umowy Generalnej OC funkcjonariuszy mogą ubezpieczać się zarówno osoby
biorące udział w wydawaniu decyzji administracyjnych jak i pozostali pracownicy wykonujący pracę
w jednostce sektora finansów publicznych lub spółce komunalnej w ramach stosunku pracy,
stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej. Rozszerzenie definicji osób ubezpieczonych ma
szczególne znaczenie w kontekście ubezpieczenia odpowiedzialności pracowniczej w podstawie
kodeksu pracy (w tym za mienie powierzone) oraz odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych czy też przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych lub
o odpowiedzialności karnoskarbowej;
 ZMIANA NR UMOWY GENERALNEJ
Zmiana systemową nr Umowy Generalnej z 908210763652 na 908210818999.

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
W TUIR WARTA S.A. PRZYGOTOWANA PRZY UDZIALE MAXIMUS BROKER SP. Z O.O. DAJE
PRACOWNIKOM JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, A
TAKŻE SPÓŁEK KOMUNALNYCH BARDZO SZEROKĄ OCHRONĘ, KTÓRA OBEJMUJE:
 ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych na podstawie Ustawy
z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa
 ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – ochrona
do wysokości wybranej sumy gwarancyjnej
 ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej za mienie powierzone – do limitu 15 000 zł
(NOWOŚĆ!)
 ubezpieczenie odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich w związku
z wykonywaniem czynności zawodowych
 ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu konsekwencji uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt
i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowej
 koszty pomocy prawnej do limitu 20% sumy gwarancyjnej, max. 30 000 zł ponad sumę gwarancyjną
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 ubezpieczenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie
Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych1
 ubezpieczenie odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r.
– Kodeks karny skarbowy 2
 ubezpieczenie odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez osoby ubezpieczone przepisów
o ochronie danych osobowych (w szczególności RODO) – do limitu 40 000 zł (WYŻSZY LIMIT!)

Szczegóły, w tym pełna treść Umowy Generalnej OC funkcjonariuszy wraz z warunkami
ubezpieczenia i pozostałym dokumentami znajdują się na stronie: www.soubp.pl
ZACHĘCAMY DO SZCZEGÓŁOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!!!
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu: 722-390-121.
Pytania i wnioski (m.in. o dosłanie dodatkowych dokumentów, np. deklaracje, warunki ubezpieczenia) można
wysyłać również na adres Stowarzyszenia dedykowany obsłudze ww. Umów Generalnych:
deklaracje@soubp.pl
Z poważaniem

1
2

Ubezpieczenie w ramach dodatkowo płatnej KLAUZULI nr 1 już od 30 zł rocznie.
Ubezpieczenie w ramach ww. Klauzuli wprowadzone do programu w 2017 r.

MAXIMUS BROKER Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń,
tel. (56) 669 05 00, fax (56) 664 47 06
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000030991
Kapitał zakładowy, który został opłacony w całości: 135 000 zł, REGON 871556875, NIP 879-22-84-447
Firma posiada system zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2015
e-mail: info@maximus-broker.pl, www.maximus-broker.pl

