
Najczęściej zadawane pytania: 

1. Przed czym ochroni mnie polisa -  odpowiedzialność materialna kierowcy? 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pracownikowi w granicach jego odpowiedzialności 

ustawowej, za szkody w mieniu pracodawcy m. in pojazd służbowy czy sprzęt elektroniczny,  

w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych – pod warunkiem, że szkody te 

powstały w winy kierowcy. 

 

2. Kto może się ubezpieczyć? 

Pracownik osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub też na podstawie umowy cywilno-prawnej  

(w tym również osoby zatrudnione na podstawie kontraktu menedżerskiego, osoby 

samozatrudnione), jeśli przy wykonywaniu prac, czynności, usług podlega ona kierownictwu 

Ubezpieczonego przedsiębiorcy i ma obowiązek do stosowania się do jego wskazówek.  

Za pracownika uważa się również praktykanta, stażystę lub wolontariusza, pracownika 

tymczasowego, którym Ubezpieczony przedsiębiorca powierzył wykonie pracy, usługi lub 

innych czynności.Za pracownika uważa się także kierowcę, któremu zostało powierzone 

mienie pracodawcy w postaci pojazdu. 

 

3. Na jaką sumę powinienem się ubezpieczyć? 

 Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wysokości trzech pensji netto.  

 

4. Jaki jest udział własny w szkodzie? 

Udział własny jest w każdej szkodzie w mieniu w wysokości 200 zł.  

W przypadku szkód powstałych w ładunku (podczas prac ładunkowych i wyładunkowych)– 

dotyczy Wariantu IV- udział własny wynosi 500 zł .  

 

5. Od kiedy obowiązuje Ubezpieczenie? 

Okres ochrony ubezpieczeniowej obowiązuje od 01.06.2017 do 31.05.2018 r. Zawarcie 

umowy ubezpieczenia Compensa potwierdza wystawieniem certyfikatu.  

Początek ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych pracowników  

rozpoczyna się od pierwszego dnia  następnego miesiąca, za który została opłacona pierwsza 

składka miesięczna za danego Ubezpieczonego pracownika. 

 

6. Kiedy wygasa ochrona Ubezpieczeniowa? 

Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki, do których doszło w okresie ubezpieczenia, nawet 

jeżeli roszczenia odszkodowawcze  zostaną zgłoszone po upływie tego okresu, w terminach 

przewidzianych przepisami prawa. 

 

7. Czego dotyczy zakres w Wariacie  IV?  

Wariant IV dodatkowo obejmuje szkody w ładunku powstałe  z winy pracownika/ kierowcy, 

który uszkodził ładunek podczas prac ładunkowych/ wyładunkowych. Z tytułu szkód  

w ładunku obowiązuje udział własny w wysokości  500 zł .  

 

8. Czego dotyczy zakres w Wariancie V? 

Wariant V dodatkowo rozszerza ochronę ubezpieczeniową ( wariant I-III)  o Asystę Prawną.  

Z ochrony prawnej można skorzystać zarówno w sytuacjach z życia zawodowego  



( m.in. problem z pracodawcą , problem z odszkodowaniem )  jak i prywatnego (m.in.  

rozwód, sprawy spadkowe). 

 

9. Jak można opłacić ubezpieczenie? 

Ubezpieczony jest zobowiązany do opłacania na konto składek miesięcznych za każdy miesiąc 

ubezpieczenia w terminie do 20 dnia danego miesiąca na indywidualnie przydzielony.  

Płatność składki przez Ubezpieczonego pracownika  będzie następować  na przydzielony 

Ubezpieczonemu  pracownikowi indywidualny rachunek bankowy, który generuje się  

z systemu automatycznie i zostanie przesłany drogą e-mail, jak również sms-em. 

 

10. Kiedy Towarzystwo nie wypłaca świadczenia? 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, m.in.: 

 Wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego, 

 Wyrządzone przez Ubezpieczonego pracownika, który znajdował się w stanie 

nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub 

leków o podobnym działaniu, jeżeli osoba ta wiedziała lub winna była wiedzieć o takim 

działaniu leku, w szczególności, gdy adnotacja na opakowaniu leku lub ulotka 

informowała  

o wpływie leku na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi 

maszyn i urządzeń – chyba, że szkoda nie była następstwem pozostawania w tym stanie, 

 Wyrządzone w związku z używaniem przez Ubezpieczonego powierzonego mienia 

służbowego do celów nie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych  chyba, 

że umowa pomiędzy Pracodawcą a Ubezpieczonym dopuszcza możliwość korzystania  

z pojazdu służbowego do celów prywatnych, 

 Wyrządzone przez Ubezpieczonego kierującego pojazdem bez posiadania wymaganych 

przez prawo uprawnień do kierowania takim pojazdem, chyba że brak uprawnień nie 

miał wpływu na powstanie szkody, 

 Podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym obowiązkowemu ubezpieczeniu  

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, bez względu na wysokość zgłoszonego 

roszczenia. 

 

11. Jak zgłosić szkodę?  

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczenia znajdują się na    

stronie www.sfgz.pl pod zakładką zgłoś roszczenie.  

 

12. W jakim terminie Towarzystwo wypłaca odszkodowanie? 

1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, na podstawie uznania roszczenia 
Ubezpieczonego w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym 
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, bądź 
zawartej z Ubezpieczycielem ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu, ustalającego 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela.  
2. Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania lub świadczenia 
okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 
dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności 
było możliwe; jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczycie 
wypłaca w terminie określonym w ust. 1 powyżej. 

http://www.sfgz.pl/

