
 
 

OC LEŚNICY - PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA PRACOWNIKÓW 

LASÓW PAŃSTWOWYCH, W TYM SŁUŻBY LEŚNEJ W LASACH 

PAŃSTWOWYCH 

 
W odpowiedzi na zapytania pracowników Lasów Państwowych Związek Zawodowy Leśników Polskich  
w RP przy współpracy z Forum Grup Zawodowych oraz brokera Europejskie Konsorcjum 
Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. wynegocjował w STU Ergo Hestia S.A. ofertę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej pozwalającą na pokrycie ewentualnych szkód powstałych  
w mieniu pracodawcy, a także szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywanym 
zawodem. Dodatkowo ubezpieczenie pokrywa koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania 
biegłych.  
 

Do ubezpieczenia można przystępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia 

począwszy od 1 września bez względu na liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia tzn.  

nie jest wymagany limit osób, aby ochrona ubezpieczenia rozpoczęła się. 

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE W WARIANCIE I WYNOSI 9,00 ZŁ/MC 

Rezygnacja z ubezpieczenia następuje z końcem miesiąca w wyniku nieuiszczenia składki za kolejny 

miesiąc bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy . 

Kto jest Ubezpieczony?  

Ubezpieczonym jest Pracownik Lasów Państwowych, w tym pracownik Służby Leśnej w Lasach 

Państwowych, zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, na 

podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o kontrakt menadżerski. 

Za jakie szkody odpowiada ERGO Hestia?  

 Szkody na osobie tj. straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

oraz utracone korzyści.   

 Szkody na mieniu tj. straty powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy 

ruchomej lub nieruchomości oraz utracone korzyści.   

 Czyste straty finansowe tj. szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie. 

 Koszty ochrony prawnej. 

Ochrona Prawna  

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej, poniesione przez Ubezpieczonego wskutek 

konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym  

w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed sądami polskimi, prowadzonych z jego 

udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu   

dyscyplinarnym. 

 

 



 
 
Zakres obejmuje w szczególności: 

1) koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej, 
2) koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych dokumentów 

stanowiących środki dowodowe, 
3) pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw 

Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem. 
 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej 

Składka  9,00 zł/mc 12,00 zł/mc 15,00 zł/mc 

Zakres ubezpieczenia 
Ubezpiecz się !  Ubezpiecz się !  Ubezpiecz się !  

Wariant I Wariant II Wariant III 

Ubezpieczenie OC 
25 000,00 zł 

50 000,00 zł 100 000,00 zł 

Czyste straty finansowe 25 000,00 zł 25 000,00 zł 

Utrata mienia powierzonego 
lub przyjętego w pieczę 

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

Ochrona prawna 50 000,00 zł 100 000,00 zł 150 000,00 zł 

    
Umowa ubezpieczenia 

    
Pobierz deklarację  

 

ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA OC: 
 Najniższa składka ubezpieczeniowa od 9,00 zł/mc 

 Możliwość płatności miesięcznej 

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

 Możliwość potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia przez Pracodawcę 

 Do ubezpieczenia można przystępować w każdym miesiącu funkcjonowania 
ubezpieczenia BEZ KARENCJI 

 

Do ubezpieczenia można przystępować od 1 września 2018 r. 

W razie pytań należy dzwonić pod nr telefonu : 
Karolina Rudnik SFGZ, tel. 795 478 724, 22 696 96 86 fax. 22 628 30 86 e-mail: k.rudnik@sfgz.pl  

https://sfgz.altago.net/client/sfgz/91
https://sfgz.altago.net/client/sfgz/91
https://sfgz.altago.net/client/sfgz/91
http://www.lasyfgz.pl/wp-content/uploads/2018/08/UMOWA_GENERALNA.pdf
http://lasyfgz.pl/wp-content/uploads/2018/07/Deklaracja-24.07.pdf
http://www.lasyfgz.pl/
mailto:k.rudnik@sfgz.pl

