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W RAMACH
IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO
PROGRAMU
„BEZPIECZNE DZIECKO”

OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Odszkodowanie dla osób, którym nauczyciel, instruktor lub wychowawca wyrządzą szkodę w następstwie
wykonywania swojego zawodu.

Suma Gwarancyjna

Składka roczna

100.000 zł

20 zł

Ubezpieczyciel Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
Suma gwarancyjna 100.000 zł dla jednego i wszystkich wypadków w okresie rocznym, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie, brak
franszyzy
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 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 nauczyciela, instruktora, wychowawcy. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z
tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i
Wychowawców (OC/OWO29/1809).




W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za:
czynność zawodową uważa się działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, wychowawcy lub
instruktora;
szkodę na osobie uważa się straty powstałe w skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści
poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
szkodę w mieniu uważa się straty powstałe w skutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także
utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego
mienie.
Dla kogo ? Ubezpieczenie dla nauczycieli, wychowawców i instruktorów, którzy pracują w Placówkach oświatowych np. w żłobku,
przedszkolu, szkole, liceum czy szkole wyższej. Ubezpieczenie dla osób, które pracują: na podstawie umowy o pracę, na podstawie
umów cywilno-prawnych, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
Jak to działa ? Co roku w szkołach dochodzi do ok. 100.000 wypadków, zarówno szkód osobowych (np. skręcenia, złamania) jak i
majątkowych (np. uszkodzenia sprzętu elektronicznego, zbicia szyby). Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom, którym
nauczyciel lub wychowawca wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.

Odpowiedzialność za szeroko rozumiane szkody szkolne może pochodzić z różnych źródeł. Będą to:
 odpowiedzialność z tytułu nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami,
 odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych osobom pozostającym pod opieką nauczyciela,
 odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej przez samych podopiecznych.
Do zdarzeń, które obejmie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, będą również należeć szkody, do których doszło poza
Placówką oświatową, jeśli są one następstwem niedopilnowania ucznia przez nauczyciela.
Dlaczego warto ?
 Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla nauczycieli jest dobrowolne, ale jego posiadanie jest niezbędne w obliczu zagrożeń,
jakie wiążą się z pracą z młodzieżą i dziećmi
 Umowę OC nauczyciela można zawrzeć poprzez indywidualne zgłoszenie online lub za pośrednictwem Placówki na podstawie
imiennej listy



Jak przystąpić do ubezpieczenia? Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe przy minimalnym zaangażowaniu placówki oświatowej.
Placówka oświaty zawiera jedynie umowę ubezpieczenia (polisę), następnie przekazuje nauczycielom KOD DOSTĘPU do platformy
internetowej www.gestumbroker.pl , gdzie każdy samodzielnie dokonuje zakupu ubezpieczenia.
 Dalsze działania, włącznie z zapłatą składki, są po stronie nauczyciela, który jest zainteresowany ubezpieczeniem.
 Zapotrzebowanie na ubezpieczenie należy zgłosić na min. 2 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia.
 Możliwa jest również tradycyjna forma zawarcia ubezpieczenia, na postawie listy ubezpieczonych. Zapotrzebowanie na
ubezpieczenie wraz z listą nauczycieli należy przesłać na min. 2 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia.

OC dyrektora placówki oświatowej
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Suma Gwarancyjna

Składka roczna

100.000 zł

135 zł

Ubezpieczyciel Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
Suma gwarancyjna 100.000 zł dla jednego i wszystkich wypadków w okresie rocznym, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie,
franszyza 1.000 zł w szkodach rzeczowych
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 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 nauczyciela, instruktora, wychowawcy. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z
tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i
Wychowawców (OC/OWO29/1809).





W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za:
czynność zawodową uważa się działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, wychowawcy lub
instruktora;
szkodę na osobie uważa się straty powstałe w skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści
poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
szkodę w mieniu uważa się straty powstałe w skutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także
utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego
mienie.
Dla kogo ? Ubezpieczenie dla dyrektorów Placówek Oświatowych tj. żłobek, przedszkole, szkoła, liceum czy szkoła wyższa.
Jak to działa ? Dyrektor placówki ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z braku należytego zabezpieczenia,
uchybień stanu technicznego budynków i budowli, wszelkich urządzeń i budynków znajdujących się na terenie budynków szkolnych
oraz na terenie będącym we władztwie placówki.
Dyrektor Placówki Oświatowej zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły. Nadzór ze strony dyrektora
dotyczy całokształtu działalności kierowanej placówki, organizacji pracy podległego personelu pedagogicznego, administracyjnego
oraz technicznego. Dyrektor placówki ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich zdarzeń wynikających z braku należytego
zabezpieczenia, uchybień stanu technicznego budynków i budowli czy otoczenia obiektów np. drzewostanu, wszelkich budynków i
urządzeń znajdujących się zarówno na terenie budynków szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, saun, budynków gospodarczych,
szatni, przechowalni rowerów, skrzyń, kozłów, drabinek, lin do wspinania, łańcuchów, równoważni, trampolin etc.) jak i na terenie
będącym we władztwie placówki (bieżni i płotków, boisk i kortów oraz znajdujących się w ich sąsiedztwie przyrządów do ćwiczeń i
zabawy, huśtawek, zjeżdżalni, skateparków, ścianek wspinaczkowych i innych tego typu urządzeń).
Dlaczego warto ?

 Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów jest dobrowolne, ale jego posiadanie jest niezbędne w obliczu zagrożeń,
jakie wiążą się z pracą z młodzieżą i dziećmi
Jak przystąpić do ubezpieczenia?
Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe przy minimalnym zaangażowaniu placówki oświatowej.





Placówka przesyła brokerowi formularz zgłoszenia z zaznaczeniem „OC DYREKTORA”.
Broker przesyła Placówce drogą mailową polisę wystawioną przez ERGO HESTIA SA.
Placówka opłaca składkę zgodnie z zapisami polisy (składka 135 zł).
Zapotrzebowanie na ubezpieczenie należy zgłosić na min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem ubezpieczenia.

OC placówki oświatowej
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Suma Gwarancyjna

Składka roczna

100.000 zł

300 zł

+ dodatkowe rozszerzenie OC SZATNIA podlimit 5.000 zł

30 zł

Ubezpieczyciel Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
Suma gwarancyjna 100.000 zł dla jednego i wszystkich wypadków w okresie rocznym, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie,
franszyza 300 zł w szkodach rzeczowych
Przedmiot i zakres ubezpieczenia Działalność zgłoszona do ubezpieczenia: Działalność edukacyjno-wychowawcza.
 Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia w zakresie ryzyk określonych
w umowie ubezpieczenia.
 Szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
 Utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile szkoda polegająca na śmierci,
rozstroju zdrowia, uszkodzeniu ciała, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia jest objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.
 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.
Dodatkowe rozszerzenie - Klauzula OC z tyt. prowadzenia szatni
OC tytułu prowadzenia szatni podlimit w wysokości 5.000 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.
Składka dodatkowa: 30,00 PLN
Szkody rzeczowe w rzeczach przechowywanych w szatni – franszyza zniesiona
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24 września 2018 r. (kod: OC/OWO34/1809).
Jak przystąpić do ubezpieczenia?





Placówka przesyła brokerowi formularz zgłoszenia z zaznaczeniem „OC PLACÓWKI OŚWIATOWEJ” .
Broker przesyła Placówce drogą mailową polisę wystawioną przez ERGO HESTIA SA.
Placówka opłaca składkę zgodnie z zapisami polisy.
Zapotrzebowanie na ubezpieczenie należy zgłosić na min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem ubezpieczenia.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU ?
1. WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA (plik załączony do propozycji)
2. SKAN FORMULARZA ZGŁOSZENIA PRZEŚLIJ NA PONIŻSZY ADRES MAILOWY!
3. BROKER PRZEŚLE MAILOWO SKAN POLIS ERGO HESTIA



BROKER PRZYGOTUJE I PRZEŚLE GOTOWĄ ULOTKĘ (W PRZYPADKU OC NAUCZYCIELI)
ULOTKĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ NAUCZYCIELOM (dodatkowo można zamieścić jej treść na stronie internetowej
zakładu pracy, tablicy informacyjnej, w innym miejscu).

DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA PROGRAMU:
Katarzyna Korczykowska
@ k.korczykowska@gestumbroker.pl
 22 826 15 86, 600 484 109

