Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy
ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora,
Munich Re.
oraz KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. opracowała Program

Zgłaszanie szkód z ubezpieczeń:

małżonków lub partnerów, dzieci oraz emerytowanych Funkcjonariuszy

infolinia czynna całą dobę

801 107 107 lub (58) 555 55 55

Oferta ubezpieczeniowa

popełnionych przy wykonywaniu obowiązków służbowych
ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza

ubezpieczenie NNW
Treść broszury ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe zasady funkcjonowania ubezpieczenia
.

www.ergohestia.pl

www.ergohestia.pl

Składka miesięczna: 26 zł

Pakiet 1 dla Funkcjonariuszy Policji
Pakiet obejmuje:
Rodzaj ubezpieczenia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej
Funkcjonariuszy Policji

Suma gwarancyjna
20.000 zł dla odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego

istnieje możliwość wykupienia poniższego ubezpieczenia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariusza publicznego
za rażące naruszenie prawa

Suma gwarancyjna:
50.000 zł

Składka miesięczna:
3 zł

TAK

TAK

TAK

20.000 zł dla odpowiedzialności majątkowej ubezpieczonego

Cały świat

Cały świat

Cały świat

30.000 zł dla kosztów ochrony prawnej

30.000 zł

Składka miesięczna: 28 zł

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

30.000 zł dla kosztów ochrony prawnej
30.000 zł dla poręczenia majątkowego
30.000 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności
materialnej Pracowników cywilnych Policji

Suma gwarancyjna:
20.000 zł dla odpowiedzialności
materialnej ubezpieczonego
niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków
pracowniczych

Pakiet obejmuje:

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia

Wariant 3
Suma ubezpieczenia

Ochrona pełna – całodobowa

Pakiet 2 dla Funkcjonariuszy Policji

dotyczącym czynów popełnionych przy
wykonywaniu obowiązków służbowych

Wariant 2
Suma ubezpieczenia

Zakres terytorialny: (nie dotyczy Assistance)

30.000 zł dla poręczenia majątkowego
Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia

Wariant 1
Suma ubezpieczenia

wykonania obowiązków służbowych

Ubezpieczenie dla Pracowników cywilnych Policji
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Zakres ubezpieczenia

20.000 zł dla odpowiedzialności
materialnej ubezpieczonego

Składka miesięczna:
15 zł

Assistance

TAK

TAK

TAK

Zakres terytorialny Assistance

RP

RP

RP

100% sumy
ubezpieczenia

100% sumy
ubezpieczenia

100% sumy
ubezpieczenia

300 zł za 1% uszczerbku 500 zł za 1% uszczerbku 700 zł za 1% uszczerbku
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez

30% sumy
ubezpieczenia

30% sumy
ubezpieczenia

30% sumy
ubezpieczenia

200 zł na jeden ząb

200 zł na jeden ząb

200 zł na jeden ząb

TAK, w ramach
systemu świadczeń
proporcjonalnych jako
% trwałego uszczerbku
od sumy ubezpieczenia
5 000 zł

TAK, w ramach
systemu świadczeń
proporcjonalnych jako
% trwałego uszczerbku
od sumy ubezpieczenia
5 000 zł

TAK, w ramach
systemu świadczeń
proporcjonalnych jako
% trwałego uszczerbku
od sumy ubezpieczenia
5 000 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

200 zł za każdy dzień
niezdolności do pracy,
nie więcej niż 5 000 zł

NIE

NIE

TAK

6 zł

9,50 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej

powierzonym ubezpieczonemu
wyliczenia się

sportowych (z wyłączeniem uprawiania dyscyplin
sportowych w celach zarobkowych)
NNW spowodowane atakiem epilepsji lub omdleniem

Ubezpieczonego wskutek NW
Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji
Zasiłek dzienny (dotyczy wyłącznie Funkcjonariuszy

Składka miesięczna

