
 
 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Materialnej Kierowcy tylko 20,00 zł/mc 

 

Jak działa ubezpieczenie? 

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę zgodnie z art. 114-122 Kodeksu Pracy odpowiada materialnie za 

szkody wyrządzone pracodawcy do trzykrotności wynagrodzenia. Wychodząc na przeciw pracownikom Forum Grup 

Zawodowych stworzyło innowacyjny program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla Kierowców dzięki 

któremu szkody wyrządzone pracodawcy będą wpłacane z polisy odpowiedzialności cywilnej Kierowcy.    

Zalety oferty: 

 Jedyny na rynku program ubezpieczenia dostępny dla wszystkich pracowników w tym kierowców, którym 

zostało powierzone mienie przez pracodawcę np. pojazd, sprzęt elektroniczny itd.  

 Brak potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku wyrządzenia szkody w mieniu pracodawcy  

 Minimum formalności przy przystępowaniu do ubezpieczenia-  on-line www.sfgz.pl  

 Możliwość potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia przez Pracodawcę 

 Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia BEZ KARENCJI 

 Zakres ubezpieczenia w wariancie IV dodatkowo obejmuje szkody spowodowane przez kierowcę w 

ładunku podczas prac  ładunkowych i rozładunkowych    

 Zakres ubezpieczenia w wariancie V obejmuje dodatkowo Pomoc prawną. 

 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Materialnej Kierowcy  tylko 20,00 zł/mc 

Zakres ubezpieczenia 

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V 

 

20,00 zł/mc 

 

25,00 zł/mc 

 

30,00 zł/mc 

 

50,00 zł/mc 

 

32,90 zł/mc 

Ubezpieczenie 

Odpowiedzialności 

Materialnej Kierowcy 

Suma 

ubezpieczenia 

7 000 zł 

Suma 

ubezpieczenia 

10 000 zł 

Suma 

ubezpieczenia 

15 000 zł 

Suma 

ubezpieczenia 

15 000 zł 

Suma 

ubezpieczenia 

15 000 zł 

Zakres rozszerzony o prace 

ładunkowe 
  

 
TAK  

Zakres rozszerzony o 

POMOC PRAWNĄ 
  

 
 Tak 

 

                    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 maja - 

ochrona od 01 czerwca lub przystąpienie i opłacenie składki po 20 czerwca - ochrona od 01 lipca).  

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów oferty oraz ogólnych warunków ubezpieczenia znajdują się na stronie 
www.sfgz.pl  w zakładce Kierowcy. Wszelkie informacje można uzyskać również pod nr telefonu 22 622 12 01, 
22 696 96 86 bądź mailowo biuro@netins.pl  
Wypełnione deklaracje należy przesłać na nr faksu (22) 628 30 86 lub e-mail biuro@netins.pl 
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