
 
 

OC LEŚNICY - PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA PRACOWNIKÓW 

SŁUŻBY LEŚNEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH 

 

Ubezpieczenie dobrowolne OC Leśnika za szkody, które może on wyrządzić osobom trzecim, 
a także swojemu pracodawcy. Ubezpieczenie dobrowolne kosztów ochrony prawnej. 

 
Kto jest Ubezpieczony?  

Ubezpieczonym jest 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 w mieniu tj. straty powstałe w skutek 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. 

Od czego chroni ubezpieczenie w praktyce? – przykłady: 
a) Pracownik służby leśnej dokonuje nieprawidłowego odbioru drewna, Klientowi zostaje 
przekazane drewno innego gatunku. Klient obciąża pracodawcę kosztami transportu drewna. 
Zgodnie z przepisami prawa za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika  
odpowiada pracodawca. Pracodawca może jednak wystąpić z regresem do pracownika do 
wysokości 3 krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przystąpienia do 
ubezpieczenia OC Leśnika - za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy 
gwarancyjnej. 

b) Pracownik podczas ładunku drewna doprowadza do uszkodzenia rejestratora leśniczego. 
Zgodnie z przepisami prawa za szkodę w mieniu powierzonym (rejestrator) przez 
pracodawcę, pracownik odpowiada do pełnej wysokości szkody i musi pokryć ją z własnej 
kieszeni. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika - za taką szkodę zapłaci 
Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej. 

c) Pracownik podczas wycinki drzew doprowadza do uszkodzenia pojazdu osoby trzeciej. 
Zgodnie z przepisami prawa za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika 
odpowiada pracodawca. Pracodawca może jednak wystąpić z regresem do pracownika do 
wysokości 3 krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przystąpienia do 
ubezpieczenia OC Leśnika - za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy 
gwarancyjnej. 
 

 

 
 

 
 



 
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 przestępować w każdym miesiącu 

funkcjonowania ubezpieczenia BEZ KARENCJI 
 

www.lasyfgz.pl 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej 

Zakres ubezpieczenia 
Wariant I Wariant II Wariant III 

9,00 zł/mc 12 zł/mc 15,00 zł/mc 

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 

 

Do ubezpieczenia można przystąpić on-line na stronie www.lasyfgz.pl opłacając składkę  
do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony ubezpieczeniowej (np. przystąpienie 
i opłacenie składki do 20 lipca - ochrona od 01 sierpnia).  
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów oferty oraz ogólnych warunków ubezpieczenia 
znajdują się na stronie www.lasyfgz.pl  
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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