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OC w życiu prywatnym

Warszawa, 10.06.2021 r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM
Warunki Programu obowiązują dla osób, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia w okresie:
01.07.2021r – 31.08.2022r.
PODSTAWA UBEZPIECZENIA:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym z dnia 24
września 2018 r. (kod: OC/OW030/1809);
BENEFICJENCI UMOWY (Ubezpieczony):
− Dyrektor, Wice-dyrektor
− Nauczyciel
− Instruktor
− Wychowawca
− Pozostały personel placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej
− Praktykant, stażysta
Oraz
− Pełnoletni uczeń, student (zgodnie z Art. 10 kc, §1 i §2)
− Rodzic/ Prawny opiekun/ Dziadek/ Babcia Ubezpieczonego, ubezpieczający swoje Dziecko/ Wnuka
w ubezpieczeniu NNW w ramach Programu Bezpieczne Dziecko
ZBIORCZA UMOWA UBEZPIECZENIA
− Umowa na odległość – do umowy ubezpieczenia można przystąpić przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość za pośrednictwem platformy informatyczno-informacyjnej
dostępnej na stronie internetowej www.gestumbroker.pl lub poczty elektronicznej;
− Ubezpieczającym jest: Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. (spółka współpracująca z
brokerem w zakresie obsługi programu);
− Płatnikiem składki jest osoba ubezpieczona, opiekun prawny;
− Ubezpieczony samodzielnie dokonuje wyboru Wariantu ubezpieczenia;
− Okres ubezpieczenia - indywidualny dla każdego ubezpieczonego, w zależności kiedy opłaci
certyfikat. Ochrona będzie obowiązywała od dnia następnego po opłaceniu składki przez
12
miesięcy;
− Indywidualny certyfikat dla ubezpieczonego – każdy ubezpieczony otrzyma indywidualny certyfikat
potwierdzający przystąpienie do umowy ubezpieczenia;
− Certyfikat potwierdzający przystąpienie do umowy grupowej, będzie generowany przez platformę
internetową brokera www.gestumbroker.pl;

OFERTA CENOWA
RODZAJ UBEZPIECZENIA:

Suma gwarancyjna
Franszyza

SKŁADKA ROCZNA
(12 miesięcy):

OC W ŻYCIU PRYWATNYM
Wariant I

Wariant II

50 000 zł Europa

100 000 zł Cały świat

Brak

Brak

40,00 zł

80,00 zł

za jedną osobę

za jedną osobę
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ZAKRES UBEZPIECZENIA
ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA

Wariant I

Wariant II

EUROPA

CAŁY ŚWIAT

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynności życia prywatnego za które uważa się w szczególności czynności
związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej
nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych (z zastrzeżeniem postanowień § 10 pkt 3* OWU
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R. (KOD:
OC/OW030/1809) oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z
uprawianiem sportu i użytkowaniem broni (z zastrzeżeniem postanowień § 10 pkt 4) i 5), OWU
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R. (KOD:
OC/OW030/1809);
Za wypadek uważa się: śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie
mienia.
Za szkodę na osobie uważa się 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;
Za szkodę w mieniu uważa się 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;

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest:
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 zawartej z ERGO Hestią.
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. Powyższy lokal
lub budynek to mienie, którego ubezpieczony wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub domownik
jest właścicielem lub współwłaścicielem lub, do którego przysługuje mu spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
3. Odpowiedzialność cywilna pomocy domowej* lub opiekunki zatrudnionej przez Ubezpieczonego
wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność
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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.
4. Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1* OWU ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R. (KOD: OC/OW030/1809), ERGO
Hestia wolna jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
*W razie zajścia wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia się jej rozmiarów.
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich*,
stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe.
*Oznacza to min., że 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.

PRZYKŁAD
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje min. odpowiedzialność cywilną związaną z:
1. powstaniem szkód wodno-kanalizacyjnych;
2. utrzymaniem chodników przy posesji lub działce rekreacyjnej posiadanej przez ubezpieczonego,
który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, lub domownika;
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3. używaniem: urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, sprzętu pływającego, urządzenia
transportu osobistego np. deskorolka, rolki, hulajnoga (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), wózek
inwalidzki lub dziecięcy;
4. 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;

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych przez psy* o widocznych cechach następujących ras
(niezależnie od posiadania rodowodu): owczarek kaukaski, buldog angielski, doberman, rottweiler,
niemiecki terier myśliwski, seałyham terier, karelski pies niedźwiedzi, ptochacz niemiecki
(Wachteihund), chow-chow, chart rosyjski długowłosy (borzoj), chart afgański, chart arabski
(sloughi), chart perski (saluki);
amatorskim uprawianiem sportu;
działaniem w wolontariacie;
opieką nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz innymi osobami;
użytkowaniem do celów rekreacyjnych zdalnie sterowanych (bezzałogowych): modeli pojazdów,
modeli statków wodnych, modeli latających oraz dronów o wadze do 5 kg;
krótkotrwałym (do 90 dni) używaniem pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem podczas wyjazdów
turystycznych, służbowych, integracyjnych lub podczas nauki.
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.
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