
 

 

UBEZPIECZENIE L4  
DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 

WARIANT 
PODSTAWOWY 

WARIANT 
ROZSZERZONY 

WARIANT 
SPECJALNY +OC  

WARIANT 
SPECJALNY+OC 

 10,00 zł/mc 12,00 zł/mc 14,00 zł/mc 16,00 zł/mc 

ZAKRES UBEZPIECZENIA         

Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do 
pracy  

Do 8 000,00 zł 
 

Do  8 000, 00 zł 

Do 8 000,00 zł 

Do  8 000, 00 zł  
Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do 
pracy + OPIEKA NAD CHORYM DZIECKIEM  

- - 

Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego 
śmierć Ubezpieczonego  

10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa (tj. Dz.U. 2016.169 z 
dnia 2016.08.03.) 

- - 50 000,00 zł 50 000,00 zł 

 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 Ubezpieczenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników administracji publicznej 
 W chwili przystąpienia do ubezpieczenia pracownik administracji publicznej nie może przebywać na 

zwolnieniu lekarskim 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA L4 - 

czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy od 7 do 90 dni  w ciągu okresu ubezpieczenia 

 

WARIANT PODSTAWOWY- 10,00 zł 

 Ubezpieczony otrzyma potrącone 20% uposażenia za czas, który spędzi na zwolnieniu lekarskim 

związanym z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia 8 000 zł  

 Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego SU 10 000 zł 

WARIANT ROZSZERZONY- 12,00 zł 

 Ubezpieczony otrzyma potrącone 20% uposażenia za czas, który spędzi na zwolnieniu lekarskim 

związanym z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie ubezpieczenia lub opieką 

nad chorym dzieckiem do lat 8.  

Ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia 8 000 zł 

 Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego SU 10 000 zł 
 

 

 



WARIANT SPECJALNY- 14,00 zł 

 Ubezpieczony otrzyma potrącone 20% uposażenia za czas, który spędzi na zwolnieniu lekarskim 

związanym z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia 8 000 zł  

 Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego SU 10 000 zł 

 Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy za szkody wyrządzone przy 

wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z Ustawą. Limit 

odpowiedzialności 50.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie ubezpieczenia. 

WARIANT SPECJALNY- 16,00 zł 

 Ubezpieczony otrzyma potrącone 20% uposażenia za czas, który spędzi na zwolnieniu lekarskim 

związanym z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie ubezpieczenia lub opieką 

nad chorym dzieckiem do lat 8.  

Ubezpieczyciel odpowiada do sumy ubezpieczenia 8 000 zł 

 Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego SU 10 000 zł 

 Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy za szkody wyrządzone przy 

wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z Ustawą. Limit 

odpowiedzialności 50.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie ubezpieczenia. 

 

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 

Do ubezpieczenia można przystąpić on-line na stronie www.sfgz.pl opłacając składkę do 20 dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku nie opłacenia składki do 20 dnia 

miesiąca- ochrona ubezpieczeniowa następuje od kolejnego miesiąca( np. przystąpienie i opłacenie składki 

do 20 listopada - ochrona od 01 grudnia lub przystąpienie i opłacenie składki po 20 listopada - ochrona od 01 

grudnia). Wszelkie informacje dotyczące szczegółów oferty oraz ogólnych warunków ubezpieczenia znajdują 

się na stronie www.sfgz.pl w zakładce Administracja Publiczna. Wszelkie informacje można uzyskać również 

pod nr telefonu 22 622 12 01, 22 696 96 86 bądź mailowo biuro@netins.pl . 

 

http://www.sfgz.pl/
http://www.sfgz.pl/
mailto:biuro@netins.pl

