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Sygnatura oferty: 
 

A/WA50/0766825/1 
 

23-06-2022 
 

  

         

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21-04-2022r., przedstawiamy poniżej ofertę ubezpieczenia zawierającą podstawowe informacje o 
zakresie ubezpieczenia, podstawie prawnej proponowanej umowy i składce ustalonej na podstawie przedstawionych informacji o ryzyku. 

 

  

         

 

Ubezpieczający: 
 

Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. 
 

 

NIP: 525-25-04-984 
 

 

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6, 00-333 WARSZAWA 
  

  

         

 

Ubezpieczony: Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. 

 NIP: 525-25-04-984 

 UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6, 00-333 WARSZAWA 

  
 

 

         

 

Oferta podzielona jest na sekcje – zależne od zakresu ochrony: 

- Ubezpieczenie OC grup zawodowych i OC zarządu 

- Ubezpieczenie OC ogólne & OC za produkt 
 

  

         

 

Ubezpieczenie OC grup zawodowych i OC zarządu 

Ubezpieczenie OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców M07-00 

WARIANT 1 

Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i 
wychowawców lub dyrektora szkoły 

 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: Działalność edukacyjno - wychowawcza  

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i 
wychowawców z dnia 24-09-2018 (OC/OW029/1809) 

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU  

Suma gwarancyjna:  20 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: brak  

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka 10 PLN    
 
UBEZPIECZENIE DLA OSÓB, KTÓRE PRACUJĄ: 
na podstawie umowy o pracę 
na podstawie umów cywilno-prawnych 
w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej 
 
BENEFICJENT UMOWY (Ubezpieczony):  
Dyrektor 
Zastępca dyrektora 
Osoba pełniąca obowiązki dyrektora 
Nauczyciel 

 

  



    

 

 
 

  

   

    

Instruktor 
Opiekun 
Wychowawca 
Pozostały personel placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej  
Praktykant, Stażysta 
Wolontariusz 
  
 
ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA  
Polska  
Unia Europejska 
Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia i Islandia 
 
Ubezpieczenie obowiązuje: we wszystkich placówkach w których pracuje ubezpieczony a także w pracy w charakterze 
wychowawcy/opiekuna na obozach, koloniach, zielonych szkołach oraz innych tego typu wyjazdach. 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności 
zawodowych. 
 
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w 
granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobo¬wiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa). 
 
Jeżeli obowiązanym do naprawienia szkody jest pracodawca zatrudniający ubezpieczonych nauczycieli, wychowawców lub 
instruktorów, zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych przysługujących 
pracodawcy wobec pracownika. 
 
Zdarzenia szkodowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, a ich przyczyny zaszły przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
podlegają ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający nie znał tych przyczyn do chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć (Loss occurrence); 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa; 
Prawo do regresu – wykupione; Ubezpieczyciel nie będzie rościł od ubezpieczonego pracownika zwrotu wypłaconego 
odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, również w zakresie trzymiesięcznego wynagrodzenia określonego w kodeksie pracy 
(art. 119).  
 
OC dyrektora 
W przypadku ubezpieczonego, który jest dyrektorem placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej (OC dyrektora), 
przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z 
wykonywaniem przez ubezpieczonego:  
1) zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomoc¬niczych związanych z procesem nauczania i wychowania 
określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem;  
2) obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji. 
 
OC nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna, personelu placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej 
Odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez 
ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i 
wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.  
 
OC praktykanta, stażysty  
W odniesieniu do praktykantów i stażystów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z odbywaniem praktyk lub stażu; Ochroną ubezpieczeniową objęte 
są szkody z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej 
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 
cywilna kontraktowa); 

 

Ubezpieczenie OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców M07-00 

WARIANT 2 

Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i 
wychowawców lub dyrektora szkoły 

 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: Działalność edukacyjno - wychowawcza  

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i 
wychowawców z dnia 24-09-2018 (OC/OW029/1809) 

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU  



    

 

 
 

  

   

    

Suma gwarancyjna:  100 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: brak  

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka 30 PLN 
 
UBEZPIECZENIE DLA OSÓB, KTÓRE PRACUJĄ: 
na podstawie umowy o pracę 
na podstawie umów cywilno-prawnych 
w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej 
 
BENEFICJENT UMOWY (Ubezpieczony):  
Dyrektor 
Zastępca dyrektora 
Osoba pełniąca obowiązki dyrektora 
Nauczyciel 
Instruktor 
Opiekun 
Wychowawca 
Pozostały personel placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej  
Praktykant, Stażysta 
Wolontariusz 
  
 
ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA  
Polska  
Unia Europejska 
Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia i Islandia 
 
Ubezpieczenie obowiązuje: we wszystkich placówkach w których pracuje ubezpieczony a także w pracy w charakterze 
wychowawcy/opiekuna na obozach, koloniach, zielonych szkołach oraz innych tego typu wyjazdach. 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności 
zawodowych. 
 
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w 
granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa). 
 
Jeżeli obowiązanym do naprawienia szkody jest pracodawca zatrudniający ubezpieczonych nauczycieli, wychowawców lub 
instruktorów, zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych przysługujących 
pracodawcy wobec pracownika. 
 
Zdarzenia szkodowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, a ich przyczyny zaszły przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
podlegają ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający nie znał tych przyczyn do chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć (Loss occurrence); 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa; 
Prawo do regresu – wykupione; Ubezpieczyciel nie będzie rościł od ubezpieczonego pracownika zwrotu wypłaconego 
odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, również w zakresie trzymiesięcznego wynagrodzenia określonego w kodeksie pracy 
(art. 119).  
 
OC dyrektora 
W przypadku ubezpieczonego, który jest dyrektorem placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej (OC dyrektora), 
przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z 
wykonywaniem przez ubezpieczonego:  
1) zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania 
określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem;  
2) obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji. 
 
OC nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna, personelu placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej 
Odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez 
ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i 
wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.  
 
OC praktykanta, stażysty  
W odniesieniu do praktykantów i stażystów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z odbywaniem praktyk lub stażu; Ochroną ubezpieczeniową objęte 
są szkody z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej 

 



    

 

 
 

  

   

    

(odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 
cywilna kontraktowa); 

 

Ubezpieczenie OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców M07-00 

WARIANT 3 

Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i 
wychowawców lub dyrektora szkoły 

 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: Działalność edukacyjno - wychowawcza  

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i 
wychowawców z dnia 24-09-2018 (OC/OW029/1809) 

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU  

Suma gwarancyjna:  1 000 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: brak  

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka 200 PLN 
 
UBEZPIECZENIE DLA OSÓB, KTÓRE PRACUJĄ: 
na podstawie umowy o pracę 
na podstawie umów cywilno-prawnych 
w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej 
 
BENEFICJENT UMOWY (Ubezpieczony):  
Dyrektor 
Zastępca dyrektora 
Osoba pełniąca obowiązki dyrektora 
Nauczyciel 
Instruktor 
Opiekun 
Wychowawca 
Pozostały personel placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej  
Praktykant, Stażysta 
Wolontariusz 
  
 
ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA  
Polska  
Unia Europejska 
Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia i Islandia 
 
Ubezpieczenie obowiązuje: we wszystkich placówkach w których pracuje ubezpieczony a także w pracy w charakterze 
wychowawcy/opiekuna na obozach, koloniach, zielonych szkołach oraz innych tego typu wyjazdach. 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności 
zawodowych. 
 
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w 
granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobo¬wiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa). 
 
Jeżeli obowiązanym do naprawienia szkody jest pracodawca zatrudniający ubezpieczonych nauczycieli, wychowawców lub 
instruktorów, zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych przysługujących 
pracodawcy wobec pracownika. 
 
Zdarzenia szkodowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, a ich przyczyny zaszły przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
podlegają ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający nie znał tych przyczyn do chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć (Loss occurrence); 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa; 
Prawo do regresu – wykupione; Ubezpieczyciel nie będzie rościł od ubezpieczonego pracownika zwrotu wypłaconego 
odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, również w zakresie trzymiesięcznego wynagrodzenia określonego w kodeksie pracy 
(art. 119).  
 
OC dyrektora 

 



    

 

 
 

  

   

    

W przypadku ubezpieczonego, który jest dyrektorem placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej (OC dyrektora), 
przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z 
wykonywaniem przez ubezpieczonego:  
1) zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomoc¬niczych związanych z procesem nauczania i wychowania 
określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem;  
2) obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji. 
 
OC nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna, personelu placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej 
Odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez 
ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i 
wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.  
 
OC praktykanta, stażysty  
W odniesieniu do praktykantów i stażystów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z odbywaniem praktyk lub stażu; Ochroną ubezpieczeniową objęte 
są szkody z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej 
(odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 
cywilna kontraktowa); 

 

Ubezpieczenie OC ogólne & OC za produkt 

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym M09-00 

WARIANT 1 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu 
prywatnym z dnia 24.09.2018 (OC/OW030/1809) 

Zakres terytorialny: Europa  

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi w niniejszym dokumencie  

Suma gwarancyjna:  100 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: zniesiona  

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka 50 PLN 
 
Ubezpieczony: Każda osoba pełnoletnia zgodnie z Art. 10 kc, §1 i §2. 
 
 
 
1. Czynności życia prywatnego oznaczają czynności dotyczące sfery prywatnej. W przypadku osób uczących się lub 
studiujących także czynności związane z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły (szkody powstałe podczas odbywania 
praktyk). Za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, 
użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów 
niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni. 
PRZYKŁAD: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje min. odpowiedzialność cywilną związaną z: 
a) powstaniem szkód wodno-kanalizacyjnych;  
b) utrzymaniem chodników przy posesji lub działce rekreacyjnej posiadanej przez ubezpieczonego, który jest wskazany w 
dokumencie ubezpieczenia, lub domownika;  
c) używaniem: urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, sprzętu pływającego, urządzenia transportu osobistego np. 
deskorolka, rolki, hulajnoga (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), wózek inwalidzki lub dziecięcy;  
d) posiadaniem zwierząt domowych*;  
*zwierzęta domowe - udomowione: psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowe, fretki, 
szynszyle, myszoskoczki, myszy, szczury, króliki, z wyłączeniem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych; 
e) amatorskim uprawianiem sportu;  
f) działaniem w wolontariacie;  
g) opieką nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz innymi osobami;  
h) użytkowaniem do celów rekreacyjnych zdalnie sterowanych (bezzałogowych): modeli pojazdów, modeli statków wodnych, 
modeli latających oraz dronów o wadze do 5 kg;  
i) krótkotrwałym (do 90 dni) używaniem pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem podczas wyjazdów turystycznych, 
służbowych, integracyjnych lub podczas nauki. 
j) bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, 
wodnej, kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednie źródło powstania 
tej szkody znajduje się w lokalu lub budynku, który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego i jest w posiadaniu 
ubezpieczonego wskazanego w dokumencie ubezpieczenia na podstawie tytułu prawnego. 
2. Wypadek ubezpieczeniowy: śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 
bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden 
wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 

 



    

 

 
 

  

   

    

3. Szkoda na osobie: straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści 
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 
4. Szkoda w mieniu: straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie. 
 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:  
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo 
domowe. 
*Za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, 
zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających, osoby trzecie uważa się wszystkie 
podmioty pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, wynikającym z umowy ubezpieczenia. 
2. Odpowiedzialność cywilna osoby, która posiada na podstawie tytułu prawnego, w tym umowy najmu, lokal lub budynek, 
który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego, gdy w związku z posiadaniem tego mienia w następstwie czynu 
niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest ona zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej osobie 
trzeciej.  
3. Odpowiedzialność cywilna pomocy domowej* lub opiekunki zatrudnionej przez Ubezpieczonego wobec osób trzecich za 
szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), wyrządzone podczas 
wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym na rzecz ubezpieczonego, który jest wskazany w 
dokumencie ubezpieczenia, lub domownika. Przy czym przy włączeniu tego ryzyka do umowy ubezpieczenia, wyłączone 
pozostają szkody wyrządzone Ubezpieczonemu lub jego osobom bliskim, a także szkody, które mogą być pokryte z umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na swoją rzecz przez pomoc domową lub opiekunkę. 
*Pomoc domowa to: gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba 
sprawująca opiekę nad psem, itp. 
4. Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.  
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich*, stale zamieszkujących 
i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe. 
*Zgodnie z art. 427 KC, w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, jakie 
wyrządził domownik, który w chwili wyrządzenia tych szkód, nie ukończył trzynastu lat (zwany dalej „małoletnim”), gdy 
ubezpieczony wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub domownik, zobowiązany do nadzoru nad tym małoletnim uczynił 
zadość temu obowiązkowi albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru. 
6. OC podczas odbywania praktyk 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, 
oraz domownika, za szkody, które wyrządzili oni w związku z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły. 
7. OC w mieniu najmowanym 
Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody, które powstały: 
1) w mieniu, z wyłączeniem mienia służbowego, z którego ubezpieczony, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, 
lub domownik, korzystali na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy; 
2) w mieniu służbowym podczas wykonywania obowiązków służbowych. Mieniem służbowym jest laptop, tablet, telefon 
komórkowy, w tym smartfon, który pracodawca przekazał ubezpieczonemu, który jest wskazany w dokumencie 
ubezpieczenia, lub domownikowi, do używania na podstawie dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na 
korzystającego z tego mienia. 

 

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym M09-00 

WARIANT 2 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu 
prywatnym z dnia 24.09.2018 (OC/OW030/1809) 

Zakres terytorialny: Europa  

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi w niniejszym dokumencie  

Suma gwarancyjna:  200 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: zniesiona  

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka 90 PLN 
 
Ubezpieczony: Każda osoba pełnoletnia zgodnie z Art. 10 kc, §1 i §2. 
 
1. Czynności życia prywatnego oznaczają czynności dotyczące sfery prywatnej. W przypadku osób uczących się lub 
studiujących także czynności związane z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły (szkody powstałe podczas odbywania 
praktyk). Za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, 
użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów 
niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni. 
PRZYKŁAD: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje min. odpowiedzialność cywilną związaną z: 
a) powstaniem szkód wodno-kanalizacyjnych;  
b) utrzymaniem chodników przy posesji lub działce rekreacyjnej posiadanej przez ubezpieczonego, który jest wskazany w 

 



    

 

 
 

  

   

    

dokumencie ubezpieczenia, lub domownika;  
c) używaniem: urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, sprzętu pływającego, urządzenia transportu osobistego np. 
deskorolka, rolki, hulajnoga (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), wózek inwalidzki lub dziecięcy;  
d) posiadaniem zwierząt domowych*;  
*zwierzęta domowe - udomowione: psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowe, fretki, 
szynszyle, myszoskoczki, myszy, szczury, króliki, z wyłączeniem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych; 
e) amatorskim uprawianiem sportu;  
f) działaniem w wolontariacie;  
g) opieką nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz innymi osobami;  
h) użytkowaniem do celów rekreacyjnych zdalnie sterowanych (bezzałogowych): modeli pojazdów, modeli statków wodnych, 
modeli latających oraz dronów o wadze do 5 kg;  
i) krótkotrwałym (do 90 dni) używaniem pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem podczas wyjazdów turystycznych, 
służbowych, integracyjnych lub podczas nauki. 
j) bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, 
wodnej, kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednie źródło powstania 
tej szkody znajduje się w lokalu lub budynku, który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego i jest w posiadaniu 
ubezpieczonego wskazanego w dokumencie ubezpieczenia na podstawie tytułu prawnego. 
2. Wypadek ubezpieczeniowy: śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 
bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden 
wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 
3. Szkoda na osobie: straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści 
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 
4. Szkoda w mieniu: straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie. 
 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:  
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo 
domowe. 
*Za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, 
zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających, osoby trzecie uważa się wszystkie 
podmioty pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, wynikającym z umowy ubezpieczenia. 
2. Odpowiedzialność cywilna osoby, która posiada na podstawie tytułu prawnego, w tym umowy najmu, lokal lub budynek, 
który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego, gdy w związku z posiadaniem tego mienia w następstwie czynu 
niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest ona zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej osobie 
trzeciej.  
3. Odpowiedzialność cywilna pomocy domowej* lub opiekunki zatrudnionej przez Ubezpieczonego wobec osób trzecich za 
szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), wyrządzone podczas 
wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym na rzecz ubezpieczonego, który jest wskazany w 
dokumencie ubezpieczenia, lub domownika. Przy czym przy włączeniu tego ryzyka do umowy ubezpieczenia, wyłączone 
pozostają szkody wyrządzone Ubezpieczonemu lub jego osobom bliskim, a także szkody, które mogą być pokryte z umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na swoją rzecz przez pomoc domową lub opiekunkę. 
*Pomoc domowa to: gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba 
sprawująca opiekę nad psem, itp. 
4. Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.  
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich*, stale zamieszkujących 
i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe. 
*Zgodnie z art. 427 KC, w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, jakie 
wyrządził domownik, który w chwili wyrządzenia tych szkód, nie ukończył trzynastu lat (zwany dalej „małoletnim”), gdy 
ubezpieczony wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub domownik, zobowiązany do nadzoru nad tym małoletnim uczynił 
zadość temu obowiązkowi albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru. 
6. OC podczas odbywania praktyk 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, 
oraz domownika, za szkody, które wyrządzili oni w związku z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły. 
7. OC w mieniu najmowanym 
Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody, które powstały: 
1) w mieniu, z wyłączeniem mienia służbowego, z którego ubezpieczony, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, 
lub domownik, korzystali na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy; 
2) w mieniu służbowym podczas wykonywania obowiązków służbowych. Mieniem służbowym jest laptop, tablet, telefon 
komórkowy, w tym smartfon, który pracodawca przekazał ubezpieczonemu, który jest wskazany w dokumencie 
ubezpieczenia, lub domownikowi, do używania na podstawie dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na 
korzystającego z tego mienia. 

 

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym M09-00 

WARIANT 3 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu 
prywatnym z dnia 24.09.2018 (OC/OW030/1809) 



    

 

 
 

  

   

    

Zakres terytorialny: Cały świat z wyłączeniem Iranu  

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi w niniejszym dokumencie  

Suma gwarancyjna:  500 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: zniesiona  

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka 180 PLN 
 
Ubezpieczony: Każda osoba pełnoletnia zgodnie z Art. 10 kc, §1 i §2. 
 
1. Czynności życia prywatnego oznaczają czynności dotyczące sfery prywatnej. W przypadku osób uczących się lub 
studiujących także czynności związane z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły (szkody powstałe podczas odbywania 
praktyk). Za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, 
użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów 
niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni. 
PRZYKŁAD: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje min. odpowiedzialność cywilną związaną z: 
a) powstaniem szkód wodno-kanalizacyjnych;  
b) utrzymaniem chodników przy posesji lub działce rekreacyjnej posiadanej przez ubezpieczonego, który jest wskazany w 
dokumencie ubezpieczenia, lub domownika;  
c) używaniem: urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, sprzętu pływającego, urządzenia transportu osobistego np. 
deskorolka, rolki, hulajnoga (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), wózek inwalidzki lub dziecięcy;  
d) posiadaniem zwierząt domowych*;  
*zwierzęta domowe - udomowione: psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowe, fretki, 
szynszyle, myszoskoczki, myszy, szczury, króliki, z wyłączeniem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych; 
e) amatorskim uprawianiem sportu;  
f) działaniem w wolontariacie;  
g) opieką nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz innymi osobami;  
h) użytkowaniem do celów rekreacyjnych zdalnie sterowanych (bezzałogowych): modeli pojazdów, modeli statków wodnych, 
modeli latających oraz dronów o wadze do 5 kg;  
i) krótkotrwałym (do 90 dni) używaniem pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem podczas wyjazdów turystycznych, 
służbowych, integracyjnych lub podczas nauki. 
j) bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, 
wodnej, kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednie źródło powstania 
tej szkody znajduje się w lokalu lub budynku, który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego i jest w posiadaniu 
ubezpieczonego wskazanego w dokumencie ubezpieczenia na podstawie tytułu prawnego. 
2. Wypadek ubezpieczeniowy: śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 
bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden 
wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 
3. Szkoda na osobie: straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści 
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 
4. Szkoda w mieniu: straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie. 
 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:  
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo 
domowe. 
*Za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, 
zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających, osoby trzecie uważa się wszystkie 
podmioty pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, wynikającym z umowy ubezpieczenia. 
2. Odpowiedzialność cywilna osoby, która posiada na podstawie tytułu prawnego, w tym umowy najmu, lokal lub budynek, 
który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego, gdy w związku z posiadaniem tego mienia w następstwie czynu 
niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest ona zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej osobie 
trzeciej.  
3. Odpowiedzialność cywilna pomocy domowej* lub opiekunki zatrudnionej przez Ubezpieczonego wobec osób trzecich za 
szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), wyrządzone podczas 
wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym na rzecz ubezpieczonego, który jest wskazany w 
dokumencie ubezpieczenia, lub domownika. Przy czym przy włączeniu tego ryzyka do umowy ubezpieczenia, wyłączone 
pozostają szkody wyrządzone Ubezpieczonemu lub jego osobom bliskim, a także szkody, które mogą być pokryte z umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na swoją rzecz przez pomoc domową lub opiekunkę. 
*Pomoc domowa to: gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba 
sprawująca opiekę nad psem, itp. 
4. Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.  
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich*, stale zamieszkujących 
i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe. 
*Zgodnie z art. 427 KC, w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, jakie 

 



    

 

 
 

  

   

    

wyrządził domownik, który w chwili wyrządzenia tych szkód, nie ukończył trzynastu lat (zwany dalej „małoletnim”), gdy 
ubezpieczony wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub domownik, zobowiązany do nadzoru nad tym małoletnim uczynił 
zadość temu obowiązkowi albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru. 
6. OC podczas odbywania praktyk 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, 
oraz domownika, za szkody, które wyrządzili oni w związku z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły. 
7. OC w mieniu najmowanym 
Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody, które powstały: 
1) w mieniu, z wyłączeniem mienia służbowego, z którego ubezpieczony, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, 
lub domownik, korzystali na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy; 
2) w mieniu służbowym podczas wykonywania obowiązków służbowych. Mieniem służbowym jest laptop, tablet, telefon 
komórkowy, w tym smartfon, który pracodawca przekazał ubezpieczonemu, który jest wskazany w dokumencie 
ubezpieczenia, lub domownikowi, do używania na podstawie dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na 
korzystającego z tego mienia. 

 

Ubezpieczenie OC z Tytułu Prowadzenia Działalności M34-40 

WARIANT 1 

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia, jednakże z 
wyłączeniem szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu. + 
OC szatni 

 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: Działalność placówki oświatowej polegająca min. na wykonywaniu zadań 
edukacyjno – wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i pomocniczych. 

 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia 
Działalności z dnia 1 sierpnia 2021 r. (kod AB-OCD-01/21) 

Zakres terytorialny: Zgodnie z OWU  

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie 

 

Suma gwarancyjna:  200 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: redukcyjna: 300,00 PLN dla szkód w mieniu. Szkody rzeczowe w rzeczach 
przechowywanych w szatni – franszyza zniesiona 

 

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka: 400,00 PLN  
 
Klauzula OC z tyt. prowadzenia szatni: 
OC tytułu prowadzenia szatni podlimit w wysokości  100.000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia / 300 PLN na 
szkody poniesione przez 1 ucznia 
 
Do zakresu odpowiedzialności OC tytułu prowadzenia szatni z zastosowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU 
oraz umowy stosuje się dodatkowe zastrzeżenie, że ochrona istnieje wyłącznie w przypadku gdy rzeczy oddane na 
przechowanie znajdują się : 
a.   w osobnych zamykanych pomieszczeniach lub zamkniętych szafkach, do których dostęp ma wyłącznie osoba za nie 
odpowiedzialna, przyjmująca rzeczy na przechowanie;   
b.   w szatniach, w których osoba pozostawiająca rzeczy otrzymuje dokument (numerek) przypisany do danego wieszaka,  
c.   szatniach z boksami wydzielonymi dla poszczególnych grup (np. klasy),  
d.   szafkach, w których przechowywane są rzeczy poszczególnych uczniów (szafki indywidualne) 
W przypadku ośrodków sportowych dokumentem potwierdzającym uprawnienie do oddania rzeczy na przechowanie jest 
aktualna karta wstępu, kwit, numerek, klucz do szafki lub bilet. 
 
Szkody rzeczowe w rzeczach przechowywanych w szatni – franszyza zniesiona 
 
OC za szkody wyrządzone uczniom  200 000 zł 
OC za prowadzenie szatni  100 000 zł 
OC w związku z prowadzeniem stołówek  200 000 zł 
OC organizatora imprez niemasowych  200 000 zł 
OC w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez  100 000 zł 
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców 200 000 zł 
OC najemcy nieruchomości 200 000 zł 
 
ZAKRES TERYTORIALNY   
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wszystkie miejsca i czas w których dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela czyli teren szkoły w tym boisko ale również w 
trakcie wycieczek szkolnych, zielonych szkół itp.;  
 
ZAKRES UBEZPIECZENIA (obligatoryjny):  

 



    

 

 
 

  

   

    

1. Odpowiedzialność cywilna delikt, kontrakt - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego 
(deliktowa, kontraktowa), gdy w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym lub użytkowanym mieniem zobowiązany 
jest on do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które 
wystąpiły w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, 
jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 819 § 3 k.c. Przez wypadek ubezpieczeniowy 
rozumie się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, za którą Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność.  
Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca uzasadnione i uzgodnione koszty 
procesu z udziałem ubezpieczającego, jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej 
ochroną ubezpieczeniową. 
2. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczniom – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone 
uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach 
oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.  
3. Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie szatni – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu 
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego.  
4. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem stołówek - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone 
w związku z prowadzeniem stołówek (żywienie zbiorowe), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub 
inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. 
5. Odpowiedzialność cywilna organizatora imprez niemasowych - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody z tytułu 
organizacji imprez niemasowych, niezależnie od miejsca imprezy (przestrzeń otwarta lub zamknięta), rodzaju imprezy, liczby 
uczestników itp., nie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC imprez masowych. Imprezy niemasowe to min. 
wycieczki, wyjazdy integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, koncerty, dyskoteki, przedstawienia 
teatralne lub inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
6. Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez - zakres ubezpieczenia rozszerza się o 
szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego z tytułu organizacji imprez 
niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie 
nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.  
7. Klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom 
1. Odmiennie niż stanowi § 9 ust. 1 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za następujące szkody wyrządzone pracownikom:  
a) szkody na osobie wynikające z wypadków przy pracy;  
b) szkody w mieniu;  
c) czyste straty finansowe, jakich doznał pracownik na skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (w tym 
zakresie nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności z § 9 ust. 5 OWU).  
2. W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, ochrona ubezpieczeniowa 
nie obejmuje roszczeń regresowych instytucji zobowiązanych do wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.  
3. Pozostałe postanowienia OWU wyraźnie niezmienione powyższymi zapisami zachowują swoją moc, w tym mają także 
zastosowanie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego w treści niniejszej klauzuli. 
8. OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone przez 
podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność 
jak za działania własne, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w 
formie pisemnej. 
9. Klauzula rażącego niedbalstwa - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 
(dotyczy całości ubezpieczenia OC).  
10. Klauzula winy umyślnej - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek winy umyślnej pracownika (z 
wyłączeniem dyrektora) z prawem regresu Ubezpieczyciela do pracownika, do pełnej wysokości szkody.   
11. Prawo do regresu – wykupione. Ubezpieczyciel nie będzie rościł od pracownika ubezpieczającego zwrotu wypłaconego 
odszkodowania na rzecz osoby trzeciej. 
12. OC najemcy nieruchomości   
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w nieruchomościach, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego. 
 
Klauzula fakultatywna - opłacając dodatkową składkę, Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o  szkody w 
mieniu ruchomym. Klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem: 
1. Odmiennie niż stanowi § 9 ust. 2 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za szkody w mieniu w rzeczach ruchomych użyczonych ubezpieczonemu przez osobę trzecią lub wziętych w 
najem, dzierżawę, leasing, bądź z których ubezpieczony korzystał na podstawie innego podobnego stosunku prawnego.  
2. W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, zakres ochrony 
ubezpieczeniowej nie obejmuje dodatkowo odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody w mieniu:  
a) powstałe w następstwie utraty rzeczy;  
b) w pojazdach mechanicznych;  
c) w pojazdach kolejowych;  
d) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dziełach sztuki,  
e) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu wykonania pracy lub usługi na tych rzeczach (obróbka, 
naprawa lub podobne czynności) lub za ich pomocą; 
f) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu przechowania, ochrony, sprawowania dozoru lub na 
podstawie umowy komisu.  
3. Pozostałe postanowienia OWU, wyraźnie niezmienione powyższymi zapisami, zachowują swoją moc, w tym mają także 
zastosowanie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego w treści niniejszej klauzuli. 

 

Klauzule dodatkowe: 



    

 

 
 

  

   

    

Klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom  

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki  

 

Klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem  

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki  

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: OC najemcy ruchomości WARIANT I  WARIANT II WARIANT III 
Suma gwarancyjna 100 000 PLN 150 000 PLN 200 000 PLN 
SKŁADKA  ROCZNA: 50,00 PLN 100,00 PLN 200,00 PLN 

 

 

Ubezpieczenie OC z Tytułu Prowadzenia Działalności M34-40 

WARIANT 2 

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia, jednakże z 
wyłączeniem szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu. + 
OC szatni 

 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: Działalność placówki oświatowej polegająca min. na wykonywaniu zadań 
edukacyjno – wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i pomocniczych. 

 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia 
Działalności z dnia 1 sierpnia 2021 r. (kod AB-OCD-01/21) 

Zakres terytorialny: Zgodnie z OWU  

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie 

 

Suma gwarancyjna:  400 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: redukcyjna: 300,00 PLN dla szkód w mieniu. Szkody rzeczowe w rzeczach 
przechowywanych w szatni – franszyza zniesiona 

 

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka: 800,00 PLN  
 
Klauzula OC z tyt. prowadzenia szatni: 
OC tytułu prowadzenia szatni podlimit w wysokości  100.000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia / 300 PLN na 
szkody poniesione przez 1 ucznia 
 
Do zakresu odpowiedzialności OC tytułu prowadzenia szatni z zastosowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU 
oraz umowy stosuje się dodatkowe zastrezęznie że ochrona istnieje wyłącznie w przypadku gdy rzeczy oddane na 
przechowanie znajdują się : 
a.   w osobnych zamykanych pomieszczeniach lub zamkniętych szafkach, do których dostęp ma wyłącznie osoba za nie 
odpowiedzialna, przyjmująca rzeczy na przechowanie;   
b.   w szatniach, w których osoba pozostawiająca rzeczy otrzymuje dokument (numerek) przypisany do danego wieszaka,  
c.   szatniach z boksami wydzielonymi dla poszczególnych grup (np. klasy),  
d.   szafkach, w których przechowywane są rzeczy poszczególnych uczniów (szafki indywidualne) 
W przypadku ośrodków sportowych dokumentem potwierdzającym uprawnienie do oddania rzeczy na przechowanie jest 
aktualna karta wstępu, kwit, numerek, klucz do szafki lub bilet. 
 
Szkody rzeczowe w rzeczach przechowywanych w szatni – franszyza zniesiona 
 
 
OC za szkody wyrządzone uczniom  400 000 zł 
OC za prowadzenie szatni  100 000 zł 
OC w związku z prowadzeniem stołówek  400 000 zł 
OC organizatora imprez niemasowych  400 000 zł 
OC w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez  100 000 zł 
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców 400 000 zł 
OC najemcy nieruchomości 400 000 zł 
 
ZAKRES TERYTORIALNY   
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wszystkie miejsca i czas w których dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela czyli teren szkoły w tym boisko ale również w 
trakcie wycieczek szkolnych, zielonych szkół itp.;  
 
ZAKRES UBEZPIECZENIA (obligatoryjny):  
1. Odpowiedzialność cywilna delikt, kontrakt - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego 
(deliktowa, kontraktowa), gdy w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym lub użytkowanym mieniem zobowiązany 
jest on do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które 

 



    

 

 
 

  

   

    

wystąpiły w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, 
jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 819 § 3 k.c. Przez wypadek ubezpieczeniowy 
rozumie się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, za którą Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność.  
Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca uzasadnione i uzgodnione koszty 
procesu z udziałem ubezpieczającego, jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej 
ochroną ubezpieczeniową. 
2. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczniom – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone 
uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach 
oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.  
3. Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie szatni – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu 
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego.  
4. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem stołówek - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone 
w związku z prowadzeniem stołówek (żywienie zbiorowe), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub 
inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. 
5. Odpowiedzialność cywilna organizatora imprez niemasowych - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody z tytułu 
organizacji imprez niemasowych, niezależnie od miejsca imprezy (przestrzeń otwarta lub zamknięta), rodzaju imprezy, liczby 
uczestników itp., nie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC imprez masowych. Imprezy niemasowe to min. 
wycieczki, wyjazdy integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, koncerty, dyskoteki, przedstawienia 
teatralne lub inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
6. Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez - zakres ubezpieczenia rozszerza się o 
szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego z tytułu organizacji imprez 
niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie 
nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.  
7. Klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom 
1. Odmiennie niż stanowi § 9 ust. 1 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za następujące szkody wyrządzone pracownikom:  
a) szkody na osobie wynikające z wypadków przy pracy;  
b) szkody w mieniu;  
c) czyste straty finansowe, jakich doznał pracownik na skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (w tym 
zakresie nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności z § 9 ust. 5 OWU).  
2. W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, ochrona ubezpieczeniowa 
nie obejmuje roszczeń regresowych instytucji zobowiązanych do wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.  
3. Pozostałe postanowienia OWU wyraźnie niezmienione powyższymi zapisami zachowują swoją moc, w tym mają także 
zastosowanie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego w treści niniejszej klauzuli. 
8. OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone przez 
podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność 
jak za działania własne, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w 
formie pisemnej. 
9. Klauzula rażącego niedbalstwa - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 
(dotyczy całości ubezpieczenia OC).  
10. Klauzula winy umyślnej - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek winy umyślnej pracownika (z 
wyłączeniem dyrektora) z prawem regresu Ubezpieczyciela do pracownika, do pełnej wysokości szkody.   
11. Prawo do regresu – wykupione. Ubezpieczyciel nie będzie rościł od pracownika ubezpieczającego zwrotu wypłaconego 
odszkodowania na rzecz osoby trzeciej. 
12. OC najemcy nieruchomości   
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w nieruchomościach, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego. 
 
Klauzula fakultatywna - opłacając dodatkową składkę, Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o  szkody w 
mieniu ruchomym. Klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem: 
1. Odmiennie niż stanowi § 9 ust. 2 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za szkody w mieniu w rzeczach ruchomych użyczonych ubezpieczonemu przez osobę trzecią lub wziętych w 
najem, dzierżawę, leasing, bądź z których ubezpieczony korzystał na podstawie innego podobnego stosunku prawnego.  
2. W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, zakres ochrony 
ubezpieczeniowej nie obejmuje dodatkowo odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody w mieniu:  
a) powstałe w następstwie utraty rzeczy;  
b) w pojazdach mechanicznych;  
c) w pojazdach kolejowych;  
d) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dziełach sztuki,  
e) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu wykonania pracy lub usługi na tych rzeczach (obróbka, 
naprawa lub podobne czynności) lub za ich pomocą; 
f) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu przechowania, ochrony, sprawowania dozoru lub na 
podstawie umowy komisu.  
3. Pozostałe postanowienia OWU, wyraźnie niezmienione powyższymi zapisami, zachowują swoją moc, w tym mają także 
zastosowanie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego w treści niniejszej klauzuli. 

 

Klauzule dodatkowe: 

Klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom  

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki  



    

 

 
 

  

   

    

 

Klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem  

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki  

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: OC najemcy ruchomości WARIANT I  WARIANT II WARIANT III 
Suma gwarancyjna 100 000 PLN 150 000 PLN 200 000 PLN 
SKŁADKA  ROCZNA: 50,00 PLN 100,00 PLN 200,00 PLN 

 

 

Ubezpieczenie OC z Tytułu Prowadzenia Działalności M34-40 

WARIANT 3 

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia, jednakże z 
wyłączeniem szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu. + 
OC szatni 

 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: Działalność placówki oświatowej polegająca min. na wykonywaniu zadań 
edukacyjno – wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i pomocniczych. 

 

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia 
Działalności z dnia 1 sierpnia 2021 r. (kod AB-OCD-01/21) 

Zakres terytorialny: Zgodnie z OWU  

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie 

 

Suma gwarancyjna:  800 000,00  PLN na jeden i wszystkie wypadki  

Franszyza: redukcyjna: 300,00 PLN dla szkód w mieniu. Szkody rzeczowe w rzeczach 
przechowywanych w szatni – franszyza zniesiona 

 

Postanowienia dodatkowe do produktu:  

Składka: 1200,00 PLN  
 
Klauzula OC z tyt. prowadzenia szatni: 
OC tytułu prowadzenia szatni podlimit w wysokości  100.000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia / 300 PLN na 
szkody poniesione przez 1 ucznia 
 
Do zakresu odpowiedzialności OC tytułu prowadzenia szatni z zastosowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU 
oraz umowy stosuje się dodatkowe zastrezęznie że ochrona istnieje wyłącznie w przypadku gdy rzeczy oddane na 
przechowanie znajdują się : 
a.   w osobnych zamykanych pomieszczeniach lub zamkniętych szafkach, do których dostęp ma wyłącznie osoba za nie 
odpowiedzialna, przyjmująca rzeczy na przechowanie;   
b.   w szatniach, w których osoba pozostawiająca rzeczy otrzymuje dokument (numerek) przypisany do danego wieszaka,  
c.   szatniach z boksami wydzielonymi dla poszczególnych grup (np. klasy),  
d.   szafkach, w których przechowywane są rzeczy poszczególnych uczniów (szafki indywidualne) 
W przypadku ośrodków sportowych dokumentem potwierdzającym uprawnienie do oddania rzeczy na przechowanie jest 
aktualna karta wstępu, kwit, numerek, klucz do szafki lub bilet. 
 
Szkody rzeczowe w rzeczach przechowywanych w szatni – franszyza zniesiona 
 
 
OC za szkody wyrządzone uczniom  800 000 zł 
OC za prowadzenie szatni  100 000 zł 
OC w związku z prowadzeniem stołówek  800 000 zł 
OC organizatora imprez niemasowych  800 000 zł 
OC w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez  800 000 zł 
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców 800 000 zł 
OC najemcy nieruchomości 800 000 zł 
 
ZAKRES TERYTORIALNY   
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wszystkie miejsca i czas w których dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela czyli teren szkoły w tym boisko ale również w 
trakcie wycieczek szkolnych, zielonych szkół itp.;  
 
ZAKRES UBEZPIECZENIA (obligatoryjny):  
1. Odpowiedzialność cywilna delikt, kontrakt - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego 
(deliktowa, kontraktowa), gdy w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym lub użytkowanym mieniem zobowiązany 
jest on do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które 
wystąpiły w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, 
jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 819 § 3 k.c. Przez wypadek ubezpieczeniowy 
rozumie się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, za którą Ubezpieczony ponosi 

 



    

 

 
 

  

   

    

odpowiedzialność.  
Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca uzasadnione i uzgodnione koszty 
procesu z udziałem ubezpieczającego, jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej 
ochroną ubezpieczeniową. 
2. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczniom – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone 
uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach 
oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.  
3. Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie szatni – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu 
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego.  
4. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem stołówek - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone 
w związku z prowadzeniem stołówek (żywienie zbiorowe), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub 
inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. 
5. Odpowiedzialność cywilna organizatora imprez niemasowych - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody z tytułu 
organizacji imprez niemasowych, niezależnie od miejsca imprezy (przestrzeń otwarta lub zamknięta), rodzaju imprezy, liczby 
uczestników itp., nie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC imprez masowych. Imprezy niemasowe to min. 
wycieczki, wyjazdy integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, koncerty, dyskoteki, przedstawienia 
teatralne lub inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
6. Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez - zakres ubezpieczenia rozszerza się o 
szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego z tytułu organizacji imprez 
niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie 
nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.  
7. Klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom 
1. Odmiennie niż stanowi § 9 ust. 1 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za następujące szkody wyrządzone pracownikom:  
a) szkody na osobie wynikające z wypadków przy pracy;  
b) szkody w mieniu;  
c) czyste straty finansowe, jakich doznał pracownik na skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (w tym 
zakresie nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności z § 9 ust. 5 OWU).  
2. W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, ochrona ubezpieczeniowa 
nie obejmuje roszczeń regresowych instytucji zobowiązanych do wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.  
3. Pozostałe postanowienia OWU wyraźnie niezmienione powyższymi zapisami zachowują swoją moc, w tym mają także 
zastosowanie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego w treści niniejszej klauzuli. 
8. OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone przez 
podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność 
jak za działania własne, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w 
formie pisemnej. 
9. Klauzula rażącego niedbalstwa - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 
(dotyczy całości ubezpieczenia OC).  
10. Klauzula winy umyślnej - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek winy umyślnej pracownika (z 
wyłączeniem dyrektora) z prawem regresu Ubezpieczyciela do pracownika, do pełnej wysokości szkody.   
11. Prawo do regresu – wykupione. Ubezpieczyciel nie będzie rościł od pracownika ubezpieczającego zwrotu wypłaconego 
odszkodowania na rzecz osoby trzeciej. 
12. OC najemcy nieruchomości   
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w nieruchomościach, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego. 
 
Klauzula fakultatywna - opłacając dodatkową składkę, Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o  szkody w 
mieniu ruchomym. Klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem: 
1. Odmiennie niż stanowi § 9 ust. 2 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za szkody w mieniu w rzeczach ruchomych użyczonych ubezpieczonemu przez osobę trzecią lub wziętych w 
najem, dzierżawę, leasing, bądź z których ubezpieczony korzystał na podstawie innego podobnego stosunku prawnego.  
2. W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, zakres ochrony 
ubezpieczeniowej nie obejmuje dodatkowo odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody w mieniu:  
a) powstałe w następstwie utraty rzeczy;  
b) w pojazdach mechanicznych;  
c) w pojazdach kolejowych;  
d) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dziełach sztuki,  
e) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu wykonania pracy lub usługi na tych rzeczach (obróbka, 
naprawa lub podobne czynności) lub za ich pomocą; 
f) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu przechowania, ochrony, sprawowania dozoru lub na 
podstawie umowy komisu.  
3. Pozostałe postanowienia OWU, wyraźnie niezmienione powyższymi zapisami, zachowują swoją moc, w tym mają także 
zastosowanie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego w treści niniejszej klauzuli. 

 

Klauzule dodatkowe: 

Klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom  

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki  

 

Klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem  



    

 

 
 

  

   

    

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki  

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: OC najemcy ruchomości WARIANT I  WARIANT II WARIANT III 
Suma gwarancyjna 100 000 PLN 150 000 PLN 200 000 PLN 
SKŁADKA  ROCZNA: 50,00 PLN 100,00 PLN 200,00 PLN 

 

 
 

         

 

Postanowienia dodatkowe do oferty (dotyczy wszystkich linii biznesu): 
 

  

 

Warunki Programu obowiązują dla osób, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia w okresie: 01.07.2022r – 30.06.2023r. (12 miesięcy). 
 
Umowa ubezpieczenia dla jednego ubezpieczonego obowiązuje zawsze przez okres 12 miesięcy. 
 
Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, 
będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem 
Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych  
postępowań w świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 
Rzeczniku Finansowym. 

 

  

 

Oświadczenie administratora danych osobowych stanowi załącznik do niniejszej oferty i jest jej integralną częścią. 
 

  

         

 

Postanowienia końcowe: 
 

  

 

Niniejsza oferta została sporządzona na podstawie informacji i danych (okoliczności) zawartych w zapytaniu ofertowym. Ubezpieczyciel 
zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia, nawet po jej przyjęciu przez 
Ubezpieczającego, w sytuacji, gdy w okresie od dnia przekazania oferty do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (gwarancji 
ubezpieczeniowej):  
 
1. zostanie ujawniona zmiana informacji i danych (okoliczności) zawartych w zapytaniu ofertowym, mająca wpływ na zwiększenie zakresu 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości składki;  
2. zostaną ujawnione nowe informacje i dane (okoliczności), niezawarte w zapytaniu ofertowym, a mające wpływ na zwiększenie zakresu 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokość składki.  
 
Oferta ważna jest albo 30 dni od dnia jej przekazania Ubezpieczającemu – albo do dnia wskazanego w ofercie jako data rozpoczęcia okresu 
ubezpieczenia (ochrony ubezpieczeniowej) w przypadku, gdy ten termin upływa wcześniej.  
 
Jeżeli propozycje zawarte w zapytaniu brokerskim nie znalazły swojego odzwierciedlenia w niniejszej ofercie oznacza to, że nie zostały 
zaakceptowane. 
 

 
 

  

 

Płatność składki: 
 

Płatność jednorazowa. 
 

  

         

 

Przedstawicielstwo Korporacyjne Warszawa  
 

Oferta przygotowana przez: Anna Zabłocka, nr UWR 001217  
 

Numer Pośrednika: 024894  
 

Ofertę wystawiono w Warszawie  
  

  

         

 

Załącznik do oferty 

 

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych 

 
1.   Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. (dalej: ERGO Hestia). Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować  
       się z administratorem danych osobowych: 
       1)   pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; 
       2)   telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55. 
2.   Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych  
       osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
       1)   pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; 
       2)   za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl; 
       3)   poprzez formularz kontaktowy w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl. 
3.   Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach: 
      1)   kontaktowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy pomiędzy administratorem a podmiotem, w imieniu, którego działa Pani/Pan jako osoba upoważniona  
             do reprezentacji , wspólnik, współpracownik, pracownik, pełnomocnik lub osoba,  którą strona umowy  posługuje się przy realizacji umowy; 
      2)   archiwizacyjnych; 
4.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 
      1)   prawnie uzasadniony interes administratora danych; 
      2)   wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych; 
5.   Dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym administrator zawarł umowę, którego Pani/Pan reprezentuje w następującym zakresie: imię, nazwisko, służbowy  
       numer telefonu, służbowy adres e-mail. 
6.   Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym  
       usługi archiwizacyjne, kancelariom prawnym, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, audytorom. 

  



    

 

 
 

  

   

    

7.   Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa: 
      1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
      2)   prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych; 
      3)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane; 
      4)   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
8.   W celu skorzystania z praw określonych w ust. 7 należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. 
9.   Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej z podmiotem, którego Pani/Pan reprezentuje lub do momentu  
       wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa 

 

 

 

 


		2022-06-29T12:08:17+0200




