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Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i kontraktowej

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna deliktowa z tytułu wykonywania zawodu Nauczyciela oraz pozostałych
pracowników placówki oświatowej, na podstawie klauzuli (opis pod tabelą)

Suma ubezpieczenia

100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie za wszystkich ubezpieczonych
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Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Dyrektora Placówki Oświatowej.
Dotyczy również: zastępcy Dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki Dyrektora, na podstawie klauzuli
(opis pod tabelą)

Suma ubezpieczenia

100 000 PLN na wszystkie zdarzenia, 50 000 PLN na jedno zdarzenie

Składka roczna (zł)

250,00

KLAUZULA
UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓWPLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu wykonywania zawodu
nauczyciela oraz pozostałych pracowników placówki oświatowej (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów
cywilnoprawnych), z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pracownika
przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiada
pracodawca.
Ubezpieczyciel odpowiada m.in. za szkody nieumyślnie wyrządzone przez pracowników poza godzinami pracy bądź w czasie
godzin pracy, w związku z czynnościami wykraczającymi poza zakres obowiązków pracowniczych i poza zakres działalności
placówki oświatowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także roszczenia regresowe pracodawcy, który naprawił szkodę
wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika, w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub czynności zawodowych przez
pozostałych pracowników placówki oświatowej.
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest również:
•
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego pełniącego funkcję opiekuna na imprezach,
koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach,
•
odpowiedzialność materialna wobec pracodawcy za szkody wyrządzone w ramach czynności związanych z umową
o pracę (odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy – dotyczy wyłącznie działania nieumyślnego).
•
zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej plus pozostałe kraje Europy.

KLAUZULA
UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej
obowiązki dyrektora placówki oświatowej za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej u osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego (OC delikt) lub z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt), przy wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych, w granicach
posiadanych przez niego kompetencji.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Ubezpieczonego w granicach jego odpowiedzialności określonej przepisami prawa
pracy (odpowiedzialność do wysokości trzech pensji brutto z dnia powstania szkody) lub umowy cywilnoprawnej, na podstawie
której wykonuje obowiązki służbowe.
Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody będące następstwem
naruszenia przepisów BHP, rażącego naruszenia regulaminów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

