
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ubezpieczenie firm 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A. Produkt: OC funkcjonariuszy publicznych
(Dział II, Grupa 13) 

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
i zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych obowiązujących od dnia 1 czerwca 2019 
roku (zwanych dalej OWU). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej prowadzące do rażącego 
naruszenia prawa

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego
wobec podmiotu odpowiedzialnego za działania
lub zaniechania przy wykonywaniu władzy
publicznej prowadzące do rażącego naruszenia
prawa w zakresie uregulowanym ustawą z
dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za
rażące naruszenie prawa
odpowiedzialność materialna Ubezpieczonego za
szkody wyrządzone z jego winy pracodawcy wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków pracowniczych

Szczegółowyopisprzedmiotuizakresuubezpieczenia 
OCfunkcjonariuszypublicznych zawarty jestw§ 2
OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

jako

Jakie są ograniczenia 
ochrony ubezpieczeniowej? 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
! z tytu u szkód lub uchybie pope nionych umy nie
! zwi zanych z dzia aniami wojennymi, wojn

domow , stanem wojennym, rewolucj ,
rozruchami, protestami, zamieszkami
spo ecznymi lub aktami terroru

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności uprawniające do odmowywypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia 
opisane są w § 6, § 12, § 13 OWU.



Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego za każdego zgłoszonego do ubezpieczenia Ubezpieczonego.
Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach w terminie i na rachunek bankowy wskazany w dokumencie ubezpieczenia.
W przypadku braku odmiennych ustaleń składka lub jej pierwsza rata w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego powinna być zapłacona w chwili 
zgłoszenia go do ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność TUiR “WARTA” S.A. rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej 
jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy.

Jak rozwiązać umowę? 

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje § 15 OWU.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

– podanie do wiadomości TUiR “WARTA” S.A. wszystkich znanych sobie okoliczności, o które jego przedstawiciel pytał przed zawarciem umowy
ubezpieczenia

– opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w dokumencie ubezpieczenia
– informowanie o zmianach dotyczących okoliczności, o które przedstawiciel TUiR “WARTA” S.A. pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
– użycie wszelkich środków dostępnych Ubezpieczonemu w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
– niezwłoczne zawiadomienie Policji i prokuratury, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa
– niezwłoczne poinformowanie TUiR “WARTA “S.A. o stwierdzeniu istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko Ubezpieczonemu

powództwa, które może zaangażować odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia
– niezwłoczne powiadomienie TUiR “WARTA” S.A. o zgłoszeniu przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia
– doręczenie TUiR “WARTA” S.A. orzeczenia sądu w sprawie związanej z powstałą szkodą w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska
– umożliwienie przedstawicielowiWarty dokonaniaczynności niezbędnych wceluustaleniaokoliczności powstania szkody, zasadności iwysokości

roszczenia

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego znajdują się w § 7 i § 11 OWU.
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Strony umowy ubezpieczenia
§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Funkcjonariuszy Publicz-
nych (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez To-
warzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „  WARTA” Spółka Akcyjna (zwane dalej TUiR   WARTA) 
z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi oso-
bami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanymi dalej Ubezpieczającymi).

2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego).

Przedmiot ubezpieczenia
§ 2

1. TUiR   WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego 
wobec Podmiotu Odpowiedzialnego za działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy pu-
blicznej prowadzące do rażącego naruszenia prawa, w zakresie regulowanym Ustawą. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego wobec Podmiotu Od-
powiedzialnego, w zakresie określonym w ust.1, za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone 
wskutek wydania decyzji lub postanowienia z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy 
prawnej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność materialną Ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone z jego winy Pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków pracowniczych, w zakresie wynikającym z Art. 114-1211 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy.

Definicje
§ 3

Przez użyte w OWU określenia rozumie się:
1. Czysta Szkoda Majątkowa – szkoda, nie będąca Szkodą Osobową, ani Szkodą Rzeczową, ani 

nie wynikająca z takich szkód;
2. Koszty Pomocy Prawnej – poniesione przez Ubezpieczonego, za zgodą TUiR   WARTA, nastę-

pujące uzasadnione i niezbędne koszty: wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należ-
ności biegłych, rzeczoznawców i ekspertów oraz świadków, koszty sądowe, inne koszty ustalenia 
wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności oraz koszty podróży z tym związane, które nie 
powstają bezpośrednio po stronie TUiR   WARTA;

3. Podmiot Odpowiedzialny – Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inny pod-
miot, który, zgodnie z art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ponosi odpo-
wiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej;

4. Pracodawca – jednostka organizacyjna (także nieposiadająca osobowości prawnej) zatrudnia-
jąca Ubezpieczonego;

5. Szkoda Osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia wraz ze stratami poniesionymi 
w ich następstwie;

6. Szkoda Rzeczowa – uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy ruchomych lub nieruchomości 
wraz ze stratami poniesionymi w ich następstwie przez tego samego poszkodowanego;

7. Sublimit – ustalony w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia limit w ra-
mach sumy gwarancyjnej, który ogranicza łączną kwotę wypłaconych w okresie ubezpieczenia 
odszkodowań z tytułu ryzyka objętego Sublimitem. Wypłacone kwoty pomniejszają sumę gwa-
rancyjną. Do Sublimitu stosuje się odpowiednio zapisy odnoszące się do sumy gwarancyjnej;

8. Ubezpieczający – osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na rachunek 
Ubezpieczonego, zobowiązana do zapłacenia składki;

9. Ubezpieczony – funkcjonariusz publiczny, tj. osoba działająca w charakterze organu admini-
stracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji 
publicznej lub osoba wykonująca w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach 
stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorąca udział w prowadzeniu 
sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ, na rachunek której 

Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia lub która objęta jest ochroną ubezpieczeniową 
na mocy OWU.

10. Ustawa – ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa.

11. Wypadek Ubezpieczeniowy – uchybienie Ubezpieczonego, choćby tylko zarzucane, które spo-
wodowało ubezpieczoną szkodę – także taką, która powstała po zakończeniu okresu ubezpie-
czenia, ale której przyczyną było uchybienie popełnione w okresie ubezpieczenia.

Świadczenia TUiR   WARTA – Przedmiotowy zakres ochrony ubezpieczeniowej
§ 4

1. W granicach swej odpowiedzialności TUiR   WARTA zobowiązane jest do:
1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń,
2) udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej, w tym także do po-

krycia Kosztów Pomocy Prawnej, w związku z roszczeniem – zarówno zasadnym, jak 
i niezasadnym, 

3) wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić: 
a) Podmiotowi Odpowiedzialnemu na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego 

przez TUiR   WARTA albo zawartej lub zaakceptowanej przez TUiR   WARTA o ugody, albo 
prawomocnego orzeczenia sądu;

b) Pracodawcy na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez TUiR 
  WARTA albo zawartej lub zaakceptowanej przez TUiR   WARTA ugody, albo prawomoc-
nego orzeczenia sądu. 

2. W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a uprawnionym do odszkodowania 
lub jego następcami prawnymi, nawet w przypadku wątpliwości, czy powstała szkoda jest objęta 
zakresem ubezpieczenia, TUiR   WARTA może wystąpić w charakterze interwenienta ubocznego.

Wypadek ubezpieczeniowy – Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej
§ 5

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Wypadki Ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubez-
pieczenia.

2. W zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 uznaje się, że popełnienie uchybienia nastąpiło w mo-
mencie wydania decyzji administracyjnej lub postanowienia, co do których stwierdzono rażące 
naruszenie prawa. W przypadku uchybienia polegającego na zaniechaniu, w razie wątpliwości 
uznaje się, że zostało ono popełnione w dniu, w którym zaniechane działanie musiałoby najpóź-
niej nastąpić, aby zapobiec rażącemu naruszeniu prawa.

3. W zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 uznaje się, że popełnienie uchybienia nastąpiło w chwili 
działania lub zaniechania Ubezpieczonego rodzącego jego odpowiedzialność pracowniczą na 
gruncie Kodeksu pracy. 

4. Za jeden Wypadek Ubezpieczeniowy uważa się
1) jedno uchybienie, które doprowadziło do wezwania prokuratora do dobrowolnego spełnienia 

przez Ubezpieczonego świadczenia na rzecz Podmiotu Odpowiedzialnego, lub
2) kilka uchybień Ubezpieczonego, które doprowadziły do jednego i wspólnego wezwania pro-

kuratora do dobrowolnego spełnienia przez Ubezpieczonego świadczenia na rzecz Podmio-
tu Odpowiedzialnego; za moment popełnienia uchybienia uznaje się moment popełnienia 
pierwszego z nich. , lub

3) jedno uchybienie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, które wyrządziło szkodę (lub 
kilka szkód) Pracodawcy. 

Wyłączenia odpowiedzialności TUiR   WARTA
§ 6

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
1) z tytułu szkód lub uchybień wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego; ubezpieczenie 

obejmuje natomiast szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA    
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Informacja o postanowieniach warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWU

Przesłanki wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub wartości wykupu 
ubezpieczenia

§ 2,  
§ 4,  
§ 5, 
kl. Nr 1 § 1, § 2, § 3, § 4.

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń  
lub ich obniżenia

§ 6,  
§ 12 ust. 9,  
§ 13,
kl. Nr 1 § 5, § 6, § 7 ust. 2, § 8 ust. 2.

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego za każdego zgłoszonego do ubezpieczenia Ubezpieczonego.
Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach w terminie i na rachunek bankowy wskazany w dokumencie ubezpieczenia.
W przypadku braku odmiennych ustaleń składka lub jej pierwsza rata w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego powinna być zapłacona w chwili 
zgłoszenia go do ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność TUiR “WARTA” S.A. rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej 
jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy.

Jak rozwiązać umowę? 

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje § 15 OWU.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

– podanie do wiadomości TUiR “WARTA” S.A. wszystkich znanych sobie okoliczności, o które jego przedstawiciel pytał przed zawarciem umowy
ubezpieczenia

– opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w dokumencie ubezpieczenia
– informowanie o zmianach dotyczących okoliczności, o które przedstawiciel TUiR “WARTA” S.A. pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
– użycie wszelkich środków dostępnych Ubezpieczonemu w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
– niezwłoczne zawiadomienie Policji i prokuratury, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa
– niezwłoczne poinformowanie TUiR “WARTA “S.A. o stwierdzeniu istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko Ubezpieczonemu

powództwa, które może zaangażować odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia
– niezwłoczne powiadomienie TUiR “WARTA” S.A. o zgłoszeniu przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia
– doręczenie TUiR “WARTA” S.A. orzeczenia sądu w sprawie związanej z powstałą szkodą w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska
– umożliwienie przedstawicielowiWarty dokonaniaczynności niezbędnych wceluustaleniaokoliczności powstania szkody, zasadności iwysokości

roszczenia

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego znajdują się w § 7 i § 11 OWU.
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2) związanych w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z azbestem lub rzeczami 
zawierającymi azbest w jakiejkolwiek postaci lub ilości;

3) związanych w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z działaniami wojennymi, 
wojną domową, stanem wojennym, rewolucją, rozruchami, protestami, zamieszkami spo-
łecznymi lub aktami terroru;

4) dotyczących szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie wartości pienięż-
nych lub papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów prawa;

5) wynikających z obowiązku pokrycia kosztów grzywien, kar administracyjnych lub innych kar 
o charakterze pieniężnym nałożonych bezpośrednio na Ubezpieczonego;

6) wniesionych wobec Ubezpieczonego z powodu odszkodowań wypłaconych przez Podmiot 
Odpowiedzialny, jeżeli w postępowaniu prowadzonym przez Podmiot Odpowiedzialny za-
chodziły przesłanki ustawowe, zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, do wyłączenia Ubezpieczonego od udziału w postępowa-
niu w sprawie:
a) w której Ubezpieczony jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku praw-

nym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
b) małżonka Ubezpieczonego oraz krewnych i powinowatych Ubezpieczonego do drugiego 

stopnia,
c) osoby związanej z Ubezpieczonym z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
d) w której Ubezpieczony był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej 

ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt b) i c),
e) w której Ubezpieczony brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
f) z powodu której wszczęto przeciw Ubezpieczonemu dochodzenie służbowe, postępowa-

nie dyscyplinarne lub karne,
g) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec Ubezpieczonego w stosunku nad-

rzędności służbowej.

Suma gwarancyjna
§ 7

1. Łączna wysokość świadczeń odszkodowawczych z tytułu jednego Wypadku Ubezpieczeniowego 
nie może przekroczyć ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej na jeden Wypadek, 
która odnosi się do każdego Ubezpieczonego odrębnie, z zastrzeżeniem, że świadczenie TUiR 
  WARTA z tytułu jednej szkody wyrządzonej przez Ubezpieczonego:
1) przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, nie może przekroczyć 

kwoty dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Ubezpieczonemu 
i ustalonego zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy, 

2) w przypadku szkody wyrządzonej Pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wy-
konania obowiązków pracowniczych nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wyna-
grodzenia przysługującego Ubezpieczonego w dniu wyrządzenia szkody. 

2. Łączna wysokość świadczeń odszkodowawczych z tytułu wszystkich Wypadków Ubezpieczenio-
wych, jakie zaszły w danym okresie ubezpieczenia, nie może przekroczyć ustalonej w umowie 
ubezpieczenia sumy gwarancyjnej na wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do 
każdego Ubezpieczonego.

3. Suma gwarancyjna ustalana jest dla jednego Ubezpieczonego, zgodnie z wybranym przez niego 
wariantem ochrony.

4. Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość wypłaconego przez TUiR 
  WARTA odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania.

5. Koszty Pomocy Prawnej dotyczą wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych i są objęte ubez-
pieczeniem w ramach dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną do wysokości 20% sumy 
gwarancyjnej, jednak nie więcej niż do 30 000 PLN. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość pokrytych Kosztów Pomocy Prawnej, aż do jego 
całkowitego wyczerpania. 

6. TUiR   WARTA nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczonego 
na zawarcie przez TUiR   WARTA ugody z Podmiotem Odpowiedzialnym lub Pracodawcą, albo na 
zaspokojenie ich roszczeń.

7. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą TUiR   WARTA suma gwarancyjna może zostać pod-
wyższona lub uzupełniona do pierwotnej wysokości za opłatą dodatkowej składki.

Przedumowny obowiązek Ubezpieczającego przekazania informacji o ryzyku
§ 8

1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości TUiR   WARTA wszystkie znane sobie 
okoliczności, o które TUiR   WARTA zapytywał przed zawarciem umowy. Ubezpieczający obowią-
zany jest także do informowania TUiR   WARTA o zmianach dotyczących powyższych okoliczno-
ści. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również 
na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez TUiR 
  WARTA umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte oko-
liczności uważa się za nieistotne.

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 1 spo-
czywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie 
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

3. TUiR   WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustę-
pów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązków 
określonych w ust. 1 lub 2 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Wypa-
dek Ubezpieczeniowy i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym.

Zwiększenie niebezpieczeństwa
§ 9

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa Wypad-
ku Ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczy-
nając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu 
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowie-
dzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Początek odpowiedzialności TUiR   WARTA
§ 10

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność TUiR   WARTA rozpoczyna się od dnia następu-
jącego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki 
lub jej pierwszej raty.

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, o ile nie umówiono się inaczej.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia TUiR   WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia.
4. Jeżeli TUiR   WARTA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierw-

szej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, TUiR   WARTA może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez 
który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, 
za który przypadała niezapłacona składka. 

5. Składka ubezpieczeniowa obowiązuje w stosunku do opisanego w umowie ubezpieczenia ryzyka 
oraz aktualnie ustalonego zakresu ubezpieczenia. Zmiany – także nowe rodzaje ryzyka, które 
powstają po stronie Ubezpieczonego – wymagają ustalenia nowej składki.

6. Jeżeli nie umówiono się inaczej w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachu-
nek, w szczególności ubezpieczenia grupowego odpowiedzialność TUiR   WARTA w stosunku 
do Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia zgłoszenia go do ubezpieczenia przez Ubezpie-
czającego.

Składka i raty składki
§ 11

1. Składkę za ubezpieczenie ustala się z uwzględnieniem wysokości sumy gwarancyjnej i Subli-
mitów, okresu ubezpieczenia, oraz innych informacji, które będą istotne dla oceny ryzyka, jeżeli 

TUiR   WARTA poprosiła Ubezpieczającego o ich przedstawienie; na obniżenie lub podwyższenie 
składki ma wpływ dotychczasowa szkodowość Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z zakresu 
ubezpieczenia objętego niniejszymi OWU.

2. Ubezpieczający opłaca składkę z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono 
się inaczej.

3. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek składka jest opłacana przez Ubezpieczające-
go za każdego zgłoszonego do ubezpieczenia Ubezpieczonego.

4. W przypadku braku odmiennych ustaleń składka lub jej pierwsza rata płatna w odniesieniu do 
każdego Ubezpieczonego opłacana jest z dniem zgłoszenia go do ubezpieczenia, na zasadach 
wskazanych w umowie ubezpieczenia.

5. Składkę opłaca się jednorazowo lub w ratach; w przypadku ratalnej opłaty składki w dokumencie 
ubezpieczenia ustala się wysokość poszczególnych rat i terminy ich płatności. 

6. W przypadku opłacania składki w ratach i nieopłacenia kolejnej raty składki w ustalonym terminie 
TUiR   WARTA może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty składki wyznaczając mu dodatkowy, 
7-dniowy termin, liczony od daty otrzymania wezwania do zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty 
w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności TUiR   WARTA. 

Obowiązki Ubezpieczonego. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkody
§ 12

1. W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko Ubezpieczonemu po-
wództwa, o którym mowa w art. 7 ust. 4 Ustawy i wezwaniu Ubezpieczonego do dobrowolnego 
spełnienia świadczenia, Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić TUiR   WARTA niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powzięcia o tym wiadomości.

2. Jeżeli Pracodawca dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego, z zakresu objętego 
ochroną ubezpieczeniową wynikającą z § 2 ust. 3 OWU, Ubezpieczony jest zobowiązany poinfor-
mować o tym TUiR   WARTA w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia roszczenia.

3. W przypadku, gdy Ubezpieczony powziął informację o wszczęciu wobec niego postępowania 
przygotowawczego bądź wystąpienia na drogę sądową, obowiązany jest o tym fakcie po-
informować TUiR   WARTA niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 
powzięcia informacji, nawet w przypadku gdy sam zgłosił już zaistnienie Wypadku Ubezpie-
czeniowego.

4. W razie zajścia Wypadku Ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich 
dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

5. Ubezpieczony zobowiązany jest umożliwić TUiR   WARTA dokonanie czynności niezbędnych 
w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia.

6. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczony 
jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Policję i prokuraturę.

7. Ubezpieczony może udzielić osobie lub podmiotowi wskazanemu przez TUiR   WARTA niezbęd-
nych pełnomocnictw do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa proce-
sowego, jeżeli uprawniony do odszkodowania wystąpił przeciwko Ubezpieczonemu na drogę 
sądową. 

8. Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć TUiR   WARTA orzeczenie sądu niezwłocznie, nie póź-
niej niż w terminie 3 dni roboczych przed upływem terminu do wniesienia środka odwoławczego.

9. W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania działań 
zmierzających do uznania i zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z osobą poszkodowaną ani 
zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, chyba że TUiR   WARTA wyrazi na to zgodę. W przypadku 
naruszenia powyższego postanowienia TUiR   WARTA jest zwolniony z obowiązku świadczenia, 
chyba że z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej.

10. TUiR   WARTA jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 lub od daty zawiadomienia o wniesieniu 
roszczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 OWU. 

11. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUiR   WARTA albo 
wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe w terminie wskazanym w ust. 10, odszko-
dowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże 
bezsporną część odszkodowania TUiR   WARTA wypłaci w terminie przewidzianym w ust. 10.

Utrata prawa do odszkodowania
§ 13

1. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiąz-
ków określonych w § 12 ust. 1-3 TUiR   WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli 
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło TUiR   WARTA ustalenie oko-
liczności i skutków Wypadku Ubezpieczeniowego.

2. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku 
określonego w § 12 ust. 4 TUiR   WARTA jest wolne od odpowiedzialności za szkodę powstałą 
z tego powodu.

Ubezpieczenie na cudzy rachunek
§ 14

1. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpie-
czenia grupowego, Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać OWU Ubezpieczonemu przed 
przystąpieniem do takiej umowy, na piśmie, lub, jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę, 
na innym trwałym nośniku.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego Ubezpieczający jest dodatkowo zobo-
wiązany do przekazania osobie zainteresowanej przystąpieniem do takiej umowy ubezpieczenia 
informacji o: 
1) tym, że ubezpieczycielem jest TUiR   WARTA oraz adresie jego siedziby; 
2) charakterze wynagrodzenia, w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, otrzymywane-

go w związku z proponowanym przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego; 
3) możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania spo-

rów.
3. Jeżeli Ubezpieczony wyraża Ubezpieczającemu zgodę na finansowanie kosztu składki, to Ubez-

pieczający doręcza Ubezpieczonemu OWU lub warunki ubezpieczenia przed wyrażeniem przez 
Ubezpieczonego takiej zgody. Ubezpieczony ma obowiązek potwierdzić doręczenie mu OWU lub 
warunków ubezpieczenia na piśmie. Ubezpieczający ma obowiązek przekazać dokument z takim 
potwierdzeniem TUiR   WARTA. 

4. Ubezpieczony, który został poinformowany o zawarciu umowy na jego rachunek, jest odpowie-
dzialny oprócz Ubezpieczającego za wykonanie zobowiązań wynikających z umowy ubezpiecze-
nia. Obowiązek zapłacenia składki spoczywa wyłącznie na Ubezpieczającym.

Odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie
§ 15

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający 
ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia.

2. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się przed upływem okresu ubezpieczenia w następujących 
przypadkach: 
1) w razie jej wypowiedzenia przez Ubezpieczającego lub TUiR   WARTA, zgodnie z postano-

wieniami § 9 OWU;
2) w razie nieopłacenia składki lub pierwszej raty składki w ustalonym terminie, zgodnie z po-

stanowieniami § 10 ust. 4 OWU;
3) wskutek opóźnienia w zapłacie kolejnej raty składki, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 6 

OWU – z upływem ostatniego dnia terminu dodatkowego wyznaczonego przez TUiR   WARTA 
do zapłaty składki;

4) w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 7.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenie albo rozwiązanie przez którąkolwiek 

ze stron nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim TUiR 
  WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

4. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zakończona przed końcem okresu ubezpieczenia, TUiR 
  WARTA zwróci Ubezpieczającemu zainkasowaną składkę za okres niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej.
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Skargi i zażalenia
§ 16

1. Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczone-
go lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR   WARTA: 
1) w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, 
2) w formie elektronicznej za pomocą formularza https://www.warta.pl/reklamacje, 
3) telefonicznie pod nr 502 308 308, 
4) w każdej jednostce TUiR   WARTA, na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do 

protokołu. 
2. TUiR   WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu 

i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wnio-
sek składającego skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach 
termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę, 
zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony. 

3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna 
wyznaczona przez Zarząd TUiR   WARTA. 

4. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest: 
1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona www: https://www.knf.gov.pl), 
2) Rzecznik Finansowy (strona www: https://www.rf.gov.pl). 

5. W przypadku umów zawieranych przez Internet skargę można złożyć dodatkowo za pośred-
nictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) – adres:  
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL 

6. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według 
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedzi-
by Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, spadkobiercy 
Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Postanowienia końcowe
§ 17

1. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postano-
wienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU.

2. Zakres ubezpieczenia może ulec modyfikacji, za opłatą dodatkowej składki, poprzez zastosowa-
nie klauzul dodatkowych wymienionych w załączniku nr 1 do OWU.

3. Wszelkie zmiany OWU muszą być naniesione na dokumencie ubezpieczenia lub w formie pisem-
nego aneksu do dokumentu ubezpieczenia pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
5. Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU stosuje się prawo polskie.
6. W sprawach nie uregulowanych w OWU stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o dzia-

łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1 czerwca 2019 

roku.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
Funkcjonariuszy Publicznych

KLAUZULA NR 1 
UBEZPIECZENIE KAR DOCHODZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przedmiot ubezpieczenia
§ 1

Na podstawie niniejszej Klauzuli, odmiennie niż stanowi § 6 pkt 5) OWU, TUiR    WARTA obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową kary pieniężne, o których mowa w Art. 31 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które Ubezpie-
czony zobowiązany jest zapłacić wskutek uchybienia związanego z naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych.

Ubezpieczony
§ 2

Ubezpieczenie kar pieniężnych, o których mowa w § 1 może zawrzeć wyłącznie Ubezpieczający/
Ubezpieczony w stosunku, do którego w okresie ostatnich trzech lat nie zostało wszczęte postępowa-
nie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakres ubezpieczenia
§ 3

1. W granicach swojej odpowiedzialności TUiR   WARTA jest zobowiązane do:
1) zapłaty kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego lub zwrotu Ubezpieczonemu zapła-

conych przez niego kar pieniężnych, o których mowa w § 1,
2) zapłaty Kosztów Pomocy Prawnej zgodnie z § 7 ust. 5 OWU.

2. Świadczenia TUiR   WARTA z tytułu wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych zaistniałych 
w okresie ubezpieczenia są ograniczone do wysokości sublimitu określonego w umowie ubez-
pieczenia na jeden i na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe w ramach sumy gwarancyjnej usta-
lonej dla Ubezpieczonego.

Wypadek Ubezpieczeniowy
§ 4

1. Za Wypadek Ubezpieczeniowy uznaje się uchybienie Ubezpieczonego skutkujące wszczęciem 
postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wynikającego z przepi-
sów ustawy, o której mowa w § 1.

2. W zakresie objętym niniejszą Klauzulą uznaje się, że popełnienie uchybienia nastąpiło w chwili 
działania lub zaniechania Ubezpieczonego skutkującego wszczęciem postępowania, o którym 
mowa w ust. 1. W przypadku uchybienia polegającego na zaniechaniu, w razie wątpliwości uzna-
je się, że zostało ono popełnione w dniu, w którym zaniechane działanie musiałoby najpóźniej 
nastąpić, aby zapobiec wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1. 

Wyłączenia
§ 5

Poza wyłączeniami wymienionymi w § 6 OWU ochrona ubezpieczeniowa dodatkowo nie obejmuje:
1) kar lub grzywien nałożonych na Ubezpieczonego na gruncie prawa karnego, w tym prawa 

wykroczeń,
2) kar lub grzywien nałożonych na Ubezpieczonego w wyniku jakiegokolwiek naruszenia prawa 

podatkowego lub jakiegokolwiek prawa regulującego inne daniny publicznoprawne (w tym 
z tytułu kodeksu karno-skarbowego),

3) kar lub grzywien nałożonych na Ubezpieczonego uznawanych za niepodlegające ubezpie-
czeniu na podstawie prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego 
właściwego prawa.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
§ 6

1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Kosztów Pomocy Prawnej i kar pieniężnych nałożonych 
na skutek złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o dobrowolne poddanie się karze bez pisem-
nej zgody TUiR   WARTA.

2. W przypadku braku pisemnej zgody TUiR   WARTA Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić TUiR 
  WARTA otrzymane wcześniej Koszty Pomocy Prawnej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, 
o którym mowa w ust. 1 powyżej.

Czyny zabronione z winy umyślnej
§ 7

1. Jeżeli Ubezpieczonemu zarzuca się czyn, który jest karalny tylko w przypadku popełnienia z winy 
umyślnej, ochrona ubezpieczeniowa istnieje w ciągu całego postępowania od chwili jego wszczę-
cia. 

2. Jednakże w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem lub prawomocnym orzeczeniem, 
że czyn popełniono z winy umyślnej, odpowiedzialność TUiR   WARTA z tytułu tego Wypadku 
Ubezpieczeniowego ustaje, a Ubezpieczony jest zobowiązany zwrócić TUiR   WARTA świadcze-
nia, które wcześniej otrzymał w ciągu 14-u dni od dnia uprawomocnienia się wymienionego wy-
roku.

Obowiązki Ubezpieczonego w przypadku wszczęcia postępowania
§ 8

1. Ubezpieczony zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni ro-
boczych od dowiedzenia się o wszczęciu postępowania objętego ubezpieczeniem, zawiadomić 
o tym fakcie TUiR   WARTA.
Zawiadomienie powinno zawierać w szczególności informacje:
1) o treści zarzutu,
2) w podstawowym zakresie o okolicznościach popełnienia zarzucanego czynu zabronionego,
3) o podjętych do tej pory czynnościach w ramach wszczętego postępowania,
4) stanowisku Ubezpieczonego co do zasadności zarzutu.

2. Jeżeli na skutek naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
obowiązków, o których mowa w ust 1. powyżej, nastąpiło zwiększenie kosztów lub TUiR   WARTA 
zostało pozbawione możliwości ustalenia okoliczności i skutków Wypadku Ubezpieczeniowego, 
TUiR   WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie.

Odesłanie do OWU
§ 9

1. Postanowienia niniejszej Klauzuli mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia tylko i wyłącznie 
w przypadku, gdy wynika to z treści dokumentu ubezpieczenia i zakresie tam wskazanym.

2. O ile niniejsza Klauzula nie stanowi inaczej, w pozostałym zakresie stosuje się OWU.

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz BIELEC

Prezes Zarządu

Jarosław PARKOT



KLAUZULE INFORMACYJNE
 WARTA dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,, WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa („ WARTA”). Z administrato-
rem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  WARTĘ w celu:

1) Oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do 
czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń. W przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców 
przez 3 lata od ostatniego dnia miesiąca, w którym bezskutecznie upłynął termin do zapłaty składki ubezpieczeniowej lub upłynął okres ważności oferty ubezpieczeniowej.

2) Zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. 

3) Reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi i wykonania umowy ubezpie-
czenia. Prawnie uzasadnionym interesem jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.

4) Windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw  WARTY w postępowaniu karnym – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu  WARTY, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń 
przysługujących  WARCIE bądź przedawnienia karalności czynu popełnionego na szkodę  WARTY. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez  WARTĘ lub obrony 
przed roszczeniami.

5) Marketingu własnych produktów lub usług  WARTY, w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz w celu przedstawienia od-
powiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, ale nie dłużej niż 
przez okres ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez  WARTĘ marketingu bezpośredniego swoich usług. 

6) Dochodzenia roszczeń regresowych przez  WARTĘ (w przypadku wypłaty przez  WARTĘ odszkodowania na Pani/Pana rzecz za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią) – na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu względem osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę. 

7) Likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, na podstawie umowy, przepisów o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez  WARTĘ decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, w celu rozpatrywania 
reklamacji (o ile zostanie złożona) i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po upływie tego okresu w celach archiwizacyjnych na wypadek 
zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  WARTĘ, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń. 
Prawnie uzasadnionym interesem  WARTY jest obrona przed roszczeniami. 

8) Ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych, na podstawie przepisów 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania umowy, przez okres likwidacji szkody w przypadku zgłoszenia szkody lub innego roszczenia oraz przez czas trwania 
ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym przez Panią/Pana roszczeniem.

9) Rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w tych przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń. 
10) Oceny satysfakcji z usług  WARTY – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Prawnie uzasadnionym 

interesem jest kontrola przebiegu i podnoszenie standardów realizowanych usług na podstawie zebranych przez  WARTĘ opinii.
11) Rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po 

tym okresie w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  WARTĘ. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia tych 
postępowań. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków  WARTY wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia swoich danych;
b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  WARTĘ, 

w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez  WARTĘ;
c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce „Kontakt”).

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do uzyskania od  WARTY potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji, 
m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich 
pozyskania przez  WARTĘ, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Realizując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od  WARTY w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych 
osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a)  WARCIE. Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby  WARTA przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe 
uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które  WARTA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.
Realizując prawo do sprostowania danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od  WARTY sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekom-
pletne.
Realizując prawo do usunięcia danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od  WARTY usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, w szczególności w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych.
Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od  WARTY ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochro-
nie danych, w szczególności gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający  WARCIE zweryfikować zasadność żądania.
Realizując prawo do sprzeciwu, jest Pani/Pan uprawniona(y) do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  WARTĘ, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu  WARTA jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, 
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez  WARTĘ.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony  WARTY wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania 
tej decyzji poprzez kontakt z  WARTĄ przez jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z inspektorem danych osobo-
wych jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby  WARTY podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce 
„Kontakt”. Kontakt z agentem jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja 
Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek 
udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia. 
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, do-
stawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym 
lub medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administra-
torem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – w zakresie np. historii szkodowości; Centralna Ewidencja Pojazdów – w zakresie historii pojazdu; biura infor-
macji gospodarczej oraz biura informacji kredytowej – w zakresie oceny wiarygodności płatniczej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda; inne zakłady ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych zdarzeń, pla-
cówki medyczne – w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda; dostawcy usług assistance – w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług; w przypadku przedsiębiorców – rejestr 
podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie danych tam ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym 
do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie 
umowy ubezpieczenia.


