warta.
Informacja grupowego ubezpieczenia cz onków zrzeszonych
w Zwi zku Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce
1. Umowa ubezpieczenia ma charakter grupowy. Górn granic odpowiedzialno ci WARTY (sum gwarancyjn ) w
odniesieniu do jednego Ubezpieczonego za wszystkie szkody powsta e w okresie ubezpieczenia jest kwota
trzymiesi cznego wynagrodzenia Ubezpieczonego nie wi cej ni PLN 7.000,-.
W odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych obowi zuje taki sam zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne
okre lone w niniejszej umowie ubezpieczenia. Odpowiedzialno
zak adu ubezpiecze rozpoczyna si od dnia
01.07.2016r. i trwa do dnia 30.06.2017r.

2. W przypadku pracowników - cz onków zwi zku, którzy wst pi do zwi zku w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
odpowiedzialno

zak adu ubezpiecze

rozpoczyna si z dniem wst pienia do zwi zku.

3. W przypadku pracowników - cz onków zwi zku, którzy wyst pi ze zwi zku w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
odpowiedzialno
zak adu ubezpiecze ko czy
si z dniem wyst pienia ze zwi zku, lub nie op aceniem pierwszej
sk adki zwi zkowej.
4. Warta udziela ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczonych, gdy na skutek niewykonania lub nienale ytego
wykonania obowi zków pracowniczych ze swej winy wyrz dzili pracodawcy szkod w powierzonym poje dzie
kolejowym, innym powierzonym sprz cie i innym maj tku pracodawcy.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialno pracowników za szkody wyrz dzone pracodawcy wynikaj ce z
przepisów Dzia u Pi tego (art. 114-122 oraz art. 124-127) Kodeksu pracy.
Ubezpieczeniem obj ta jest odpowiedzialno sza szkody wyrz dzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a za
granicami RP na stacjach granicznych, na których ko cz si odcinki obs ugi.
Pojazdami kolejowymi w rozumieniu niniejszej umowy jest kolejowy tabor trakcyjny i wagonowy dopuszczony do
ruchu na terytorium RP, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Inny powierzony sprz t - terminale do mobilnej sprzeda y biletów, radiotelefony, inne urz dzenia mobilne.
Inny maj tek pracodawcy - infrastruktura i budowle kolejowe, które uleg y uszkodzeniu w wyniku dzia
Ubezpieczonego.

5. WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrz dzone przez Ubezpieczonych przy wykonywaniu
powierzonych im obowi zków pracowniczych (wynikaj cych z umowy o prac - okre lonych w zakresie obowi zków
pracowniczych). W zwi zku z udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej WARTA jest zobowi zana do wyp aty
odszkodowania, w zakresie wynikaj cym z umowy ubezpieczenia, w granicach sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna
w okresie ubezpieczenia ulega ka dorazowo zmniejszeniu o wysoko
wyp aconego odszkodowania a do jej
ca kowitego wyczerpania. TUiR WARTA S.A. nie jest zobowi zana do zap aty odszkodowania, je eli wysoko
nale nego odszkodowania nie przekracza kwoty 300,- z .

6. WARTA jest równie zobowi zana do:
poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powo anych przez WART lub za jego zgod , w celu ustalenia
okoliczno ci i rozmiaru szkody;
zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawc Ubezpieczonego w celu zmniejszenia szkody i zabezpieczenia
bezpo rednio zagro onego mienia lub osoby przed szkod , uzasadnionych okoliczno ciami szkody ;
poniesienia niezb dnych kosztów usuwania powsta ej szkody.
Koszty, o których mowa pokrywane s w granicach sumy gwarancyjnej.
WARTA nie odpowiada za szkody (dotyczy zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej okre lonej ):
wyrz dzone przez pracowników nieupowa nionych do prowadzenia pojazdów, je eli szkod spowodowa
prowadz cy pojazd,
wyrz dzone umy lnie,
spowodowane przez pracowników b
cych w stanie nietrze wym, po spo yciu alkoholu lub za yciu narkotyków
lub innych podobnie dzia aj cych rodków,
eksploatacyjne, wynik e ze zu ycia technicznego pojazdu,
powsta e na skutek rabunku pojazdu, kradzie y, po aru lub wybuchu, je eli po ar lub wybuch nie s nast pstwem
zdarze wymienionych w pkt. 4
O zaistnia ej szkodzie niezw ocznie nale y powiadomi w

ciwy Zarz d Zwi zku.
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Wysoko

kapita u zak adowego 187 938 580 z ; Wysoko

kapita u wp aconego: 187 938 580 z

