
Do ubezpieczenia można przystąpić w każdej chwili,  100 % on-line, bez potrzeby podpisywania deklaracji, 
bez dodatkowych kosztów odsyłania dokumentów oraz z wygodną formą płatności elektronicznej. Cały proces 
przystąpienia nie zajmuje dłużej niż 5 minut. Do ubezpieczenia może przystąpić nawet jedna osoba.

Suma gwarancyjna Składka roczna (+ składka członkowska)

30 000 zł
50 000 zł

100 000 zł
120 000 zł
150 000 zł
300 000 zł

42 zł
58 zł
82 zł

106 zł
122 zł
202 zł

Ubezpieczenie rozpoczyna się już w dniu przystąpienia on-line pod warunkiem opłacenia składki w terminie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność majątkową Ubezpieczonych wobec podmiotu odpowiedzialnego 
za szkody w mieniu, na osobie, czyste straty finansowe wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, ponoszone 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011, nr 34, poz. 173).

Zakres ubezpieczenia obejmuje także koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu 
z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody oraz niezbędne koszty obrony sądowej 
w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Za w/w koszty Ubezpieczyciel odpowiada 
ponad sumę gwarancyjną do limitu 10 000 zł.

Przykładowe roszczenie

Urzędnik wydał decyzję administracyjną z rażącym naruszeniem prawa lub uczestniczył w jej przygotowaniu.  

od 2011 prowadzi ogólnopolski program ubezpieczenia OC Funkcjonariuszy 
Publicznych w STU ERGO HESTIA

zrzesza kilka tysięcy ubezpieczonych urzędników z ponad 600 urzędów z całej Polski

Ubezpieczenie OC 
dla Funkcjonariuszy Publicznych
pracujących w jednostkach administracji skarbowej i celnej  

Program został przygotowany przez STU ERGO HESTIA S.A. dla członków 
Narodowego Funduszu Składkowego za pośrednictwem brokera POL Brokers Sp.  z o.o.

Wiarygodny partner: Narodowy Fundusz Składkowy

Dodatkowo możesz także przystapić do programu OC zawodowe. Więcej szczegółów na stronie www.e-nfs.pl

Szczególowe informacje dotyczące oferty znajdą Państwo na stronie www.e-nfs.pl 
w zakładce OC dla Funkcjonariuszy Publicznych/Urzędników


