
 

 
 

UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY OSOBOWE WYNIKAJĄCE  
Z ZATRUĆ POKARMOWYCH 

 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 

Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej, będącej następstwem zatrucia 
pokarmowego, zaistniałe w związku z prowadzeniem punktu gastronomicznego, o ile Ubezpieczający / 
Ubezpieczony w zakresie swojej działalności uprawniony jest do prowadzenia takiego punktu. 

2. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

1) wyrządzone przez pracownika nie posiadającego stosownych zezwoleń, uprawnień, kwalifikacji lub 
przeszkolenia do wykonywania obowiązków pracowniczych, przy wykonywaniu których została 
wyrządzona szkoda, 

2) spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminów 
wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy, 

3) polegające na przeniesieniu chorób przez pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, 

4) inne niż wynikające z zatruć pokarmowych. 

3. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe określonego w polisie dla 
niniejszej Klauzuli, ustanawia się dodatkowo sublimit na jednego Poszkodowanego w wysokości 2 000 PLN. 

 

Suma ubezpieczenia uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia. 

Wysokość podlimitu wynosi 50% sumy gwarancyjnej określonej dla danego wariantu (OC delikt). 

Składka wliczona w zakres ubezpieczenia. 

 
 

UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY Z TYTUŁU PROWADZENIA SZATNI 

 
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 

Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej 
(polegającej także na utracie rzeczy) powstałej w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego szatni szkolnej.  

2. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody 
pod warunkiem, że rzeczy oddane na przechowanie znajdują się: 
- w osobnych zamykanych pomieszczeniach lub zamkniętych szafkach, do których dostęp ma wyłącznie osoba 
wyznaczona przez placówkę szkolną do nadzoru nad szatnią. 
- w szatniach, w których osoba pozostawiająca rzeczy otrzymuje dokument (numerek) przypisany do danego 
wieszaka; 
- w szatniach z boksami wydzielonymi dla poszczególnych grup(np. klas) 
- w szafkach, w których przechowywane są rzeczy poszczególnych uczniów (szafki indywidualne). 

3. W przypadku ośrodków sportowych dokumentem potwierdzającym uprawnienie do oddania rzeczy na 
przechowanie jest aktualna karta wstępu, kwit, numerek, klucz do szafki lub bilet 

4. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto 
szkody w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.  

5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 5.000,00 PLN z 
podlimitem na jedną osobę równym 300,00 PLN przy zniesionym udziale własnym w szkodzie. 

6. Dodatkowa składka:    15,00 PLN 
 

 
ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO O KRAJE EUROPY 

 
Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 
Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
zdarzenia skutkujące powstaniem szkody rzeczowej lub osobowej na terytorium Europy. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, tj. 
alpinizmu, paralotniarstwa, szybownictwa oraz pilotowania jakichkolwiek samolotów silnikowych, raftingu lub innych 
sportów wodnych uprawianych na rzekach górskich, nurkowania przy użyciu aparatu tlenowego, skoków bungee, 
speleologii oraz wszelkiej odmiany skoków spadochronowych, a także sportów motorowych. 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW  
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

 
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 

Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozostałych 
pracowników placówki oświatowej (osoby zatrudnione na umowy o pracę oraz inne umowy cywilnoprawne). 

2. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest również:  
a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego pełniącego funkcję 

opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach, itp. (sytuacje 
niezwiązane z umową o pracę), 

b) odpowiedzialność materialna wobec pracodawcy za szkody wyrządzone w ramach czynności 
związanych z umową o pracę (odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy – działanie 
nieumyślne). 

3. Jeżeli wobec Ubezpieczonego ma zastosowanie ograniczenie jego odpowiedzialności cywilnej, wynikające z 
przepisów prawa pracy, wysokość wypłaconego odszkodowania ograniczona jest do wysokości roszczeń 
regresowych przysługujących pracodawcy wobec Ubezpieczonego, określonych w kodeksie pracy.  

4. Udział własny w szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN.  
5. Zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej plus pozostałe kraje Europy. 
 

 
UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA  

ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA 
 

1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku 
Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, 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.  

2. 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.  

3. 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. 

4. Udział własny w szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN. 

5. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 


