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Dla kogo?
  Dla placówek oświatowo-wychowawczych publicznych i niepublicznych. 

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
  Działalność polegającą na wykonywaniu zadań związanych z procesem nauczania i wychowania: 
   •  Dydaktyczna
  •  Wychowawcza
  •  Opiekuńcza 
  •  Pomocnicza
 Działalność polegającą na wykonywaniu zadań związanych z posiadaniem: 

   Rzeczy ruchomych lub nieruchomości ( np. gruntów, budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub wszelkiej  
  pozostałej infrastruktury związanej z procesem nauczania i wychowania.

Co obejmuje zakres ochrony?
  Działalność placówki oświatowej
 Wykonywanie czynności zawodowych dyrektora i zastępcy dyrektora
 Wykonywanie zawodu nauczyciela lub wychowawcy
 Działalność pozostałych osób zatrudnionych w placówce (bibliotekarz, szatniarz, kucharz, etc.) praktykancie  

 i stażyści.

Gdzie działa polisa?
  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na osobie i w mieniu, które miały miejsce na terytorium Europy  

 oraz Rosji, Turcji i Kazachstanu. Jeśli ubezpieczona placówka jest organizatorem inicjatywy typu wyjazd  
 na zieloną szkołę, wyjście do teatru, zawody sportowe etc.- ubezpieczenie także działa.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH I ICH PRACOWNIKÓW

OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBJĘTE SĄ TAKŻE SZKODY  WYRZĄDZONE W  WYNIKU RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA

O jakie dodatkowe ryzyka można rozszerzyć ubezpieczenie?
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy;
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości;
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości;
 Ubezpieczenie szkód w mieniu przyjętym na przechowanie w szatni;

Jaki jest okres ubezpieczenia?
  Umowa zostaje zawarta na 12 miesięcy. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od daty wskazanej  

 w polisie.

Jaka jest suma gwarancyjna?
  Suma gwarancyjna na jedno lub wszystkie zdarzenia wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł

Do czego zobowiązane jest Generali?
  Zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczającemu roszczeń i wypłaty odszkodowania osobie  

 poszkodowanej z tytułu zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia.
 Poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności i wysokości  

 ew. roszczeń; 
 Poniesienia kosztów obrony sądowej w sporze cywilnym  



Placówka oświatowo-wychowawcza

Wariant Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe Składka podstawowa

I 20 000 PLN 188 PLN (w tym ryczałt za 30 pracowników) + 0.92 PLN od każdego kolejnego pracownika

II 50 000 PLN 250 PLN (w tym ryczałt za 30 pracowników) + 1.15 PLN od każdego kolejnego pracownika

III 100 000 PLN 495 PLN (w tym ryczałt za 30 pracowników) + 2.30 PLN od każdego kolejnego pracownika

IV 200 000 PLN 990 PLN (w tym ryczałt za 30 pracowników) + 3.50 PLN od każdego kolejnego pracownika

V 300 000 PLN 1 360 PLN (w tym ryczałt za 30 pracowników) + 5.00 PLN od każdego kolejnego pracownika

VI 500 000 PLN 2 090 PLN (w tym ryczałt za 30 pracowników) + 7.00 PLN od każdego kolejnego pracownika

VII 1 000 000 PLN 3 490 PLN (w tym ryczałt za 30 pracowników) + 10.00 PLN od każdego kolejnego pracownika

Wariant Odpowiedzialność pracodawcy Szkody w nieruchomościach  
i pomieszczeniach wziętych na wynajem

Szkody w ruchomościach 
wziętych w najem lub leasing 

Szkody w rzeczach przyjętych  
na przechowywanie w szatni

I 40 PLN 12 PLN 20 PLN 20 PLN

II 100 PLN 30 PLN 50 PLN 50 PLN

III 200 PLN 60 PLN 100 PLN 100 PLN

IV 400 PLN 120 PLN 200 PLN 200 PLN

V 600 PLN 180 PLN 300 PLN 300 PLN

VI 900 PLN 270 PLN 450 PLN 450 PLN

VII 1 500 PLN 450 PLN 760 PLN 760 PLN

Taryfa składek
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowo-wychowawczych i pracowników

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej

Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 236.509.000 PLN w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. 
Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Wyłącznym dystrybutorem oferty jest Bezpieczny.pl Sp. z o.o., ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604

Postanowienia dodatkowe / odmienne

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU Generali rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko przeniesienia  
chorób zakaźnych i zakażeń (wymienionych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), w tym zakażeniem wirusem 
HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW oraz w szczególności SARS2 Covid-19.
2. Z uwzględnieniem postanowień § 10 oraz § 11 Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych 
encefalopatii gąbczastych;

Suma Gwarancyjna do wariantu II: 50 000 PLN | składka: 5 PLN
Suma Gwarancyjna do wariantu III: 100 000 PLN | składka: 10 PLN
Suma Gwarancyjna do wariantu IV, V, VI, VII: 200 000 PLN | składka: 20 PLN

Klauzula OC ochrony prawnej związanej z COVID-19 (klauzula dostępna łącznie z Ubezpieczeniem szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń)
Ochrona interesów administracyjnych dyrektora z tytułu niewłaściwego zastosowania wytycznych sanitarno-epidemiologicznych nałożonych przez: organ prowadzący, urzędy 
administracji rządowej kierowane przez ministra odpowiedzialne za obszar edukacji i zdrowia, kuratorium oświaty oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Ochrona obejmuje udokumentowane i uzasadnione koszty pomocy prawnej dotyczące odwołania się od kar nałożonych na dyrektora placówki oświatowej, w tym sankcji z tytułu  
prawa pracy, z tytułu nie zastosowania lub niewłaściwego zastosowania wytycznych sanitarno-epidemiologicznych związanych z Covid-19. Ochrona obowiązuje podczas stanu 
epidemicznego ogłoszonego przez odpowiednie organy państwowe.

Suma ubezpieczenia: 2 000 PLN | Składka: 5 PLN

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przez podopiecznych pracownikom placówki oświatowej
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą oraz z uwzględnieniem postanowień § 10 oraz § 11, postanowień OWU Generali rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o szkody spowodowane przez podopiecznych placówki oświatowej pracownikom placówki oświatowej oraz praktykantom i stażystom.
2. Ochrona obejmuje:
a) szkody w mieniu prywatnym należącym do pracowników placówki oświatowej lub praktykantów i stażystów,
b) szkody na osobie wyrządzone na terenie placówki oświatowej. 
3. W odniesieniu do szkód w mieniu wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wysokość udziału własnego w wysokości: 50 PLN.

Suma ubezpieczenia: 50 000 PLN | Składka: 70 PLN


