UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
zarejestrowana w Polsce („Allianz”), numer zezwolenia Ministra Finansów: DU/1853/AU/AP/96
z dn. 14.11.1996 r. oraz DU/2167/AU/MO/97 z dn. 18.11.1997 r.

Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej zawodowej pracowników oświaty

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego udostępnione są w treści oferty,
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz
nr 187/2015 z dn. 01.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu Allianz nr 155/2018, mającym zastosowanie do umów zawartych od dn. 01.01.2019 r. oraz Klauzuli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowników oświaty, zatwierdzonej uchwałą Zarządu
Allianz nr 188/2015 mającej zastosowanie do umów zawartych od dn.01.01.2016 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, uczniom lub wychowankom w związku
z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu pracownika oświaty lub obowiązków służbowych w placówkach oświatowych (Dział II, Grupa 13
Załącznika do Ustawy z dn. 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✓ Odpowiedzialność cywilna (dalej: OC) pracowników oświaty z tytułu wykonywania
zawodu lub wykonywania obowiązków służbowych w ramach zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy lub innych umów cywilnoprawnych w placówkach oświatowych, w granicach określonych przepisami prawa,
w sytuacji, gdy Ubezpieczony, w myśl przepisów prawa, jest zobowiązany do naprawienia
szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi
lub osobie trzeciej przez spowodowanie
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) albo uszkodzenia lub
zniszczenia rzeczy (szkoda rzeczowa).
✓ W odniesieniu do nauczycieli ochroną ubezpieczeniową jest objęta działalność związana z nauczaniem przewidzianym
w rozkładzie zajęć oraz zajęciami
pozalekcyjnymi.
✓ OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym
wskutek rażącego niedbalstwa.

✗ nałożonych na Ubezpieczonego kar pieniężnych, kar umownych, grzywien
sądowych, grzywien i kar administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym np. nawiązek;
✗ roszczeń, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy;
✗ roszczeń, które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte
ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń obowiązkowych;
✗ odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych
nieobjętych programem dydaktycznym placówki;
✗ kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych
Ubezpieczonego;

Suma gwarancyjna wynosi 50.000 zł w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego pracownika
placówki oświatowej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
! ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego umyślnie;
! ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych przez Ubezpieczonego lub osoby,
za które ponosi on odpowiedzialność pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających;
! ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych osobom bliskim Ubezpieczonego;
! od ostatecznie wyliczonego odszkodowania potrąca się określoną w dokumencie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną;

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015,
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
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✓ Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku szkód wyrządzonych podczas podróży służbowych, ubezpieczenie obowiązuje na
całym świecie z wyłączeniem terytorium USA, Kanady i ich terytoriów zależnych.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:
– podać do wiadomości Allianz wszystkie znane sobie okoliczności, o które Allianz pytał we wniosku o zawarcie umowy albo w innych pismach
przed jej zawarciem. Jeśli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, on też ma ten obowiązek. W razie zawarcia umowy
na cudzy rachunek obowiązki określone powyżej spoczywają zarówno na Ubezpieczającym jak i Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
Obowiązki w czasie trwania umowy:
– zgłosić do Allianz wszelkie zmiany w okolicznościach, o które Allianz pytał przed zawarciem umowy, niezwłocznie po otrzymaniu o nich
wiadomości,
– powiadomić Allianz niezwłocznie o każdym wypadku, który może spowodować zgłoszenie roszczenia,
– dołożyć starań zapobiegających wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego oraz podjąć stosowne środki zaradcze dla uniknięcia szkody,
bądź złagodzenia już powstałej szkody,
– niezwłocznie powiadomić Allianz o każdej zmianie adresu, a w przypadku osób fizycznych, również o każdej zmianie danych osobowych.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
– współpracować z Allianz w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia,
– niezwłoczne poinformować o wszczęciu w sprawie Ubezpieczonego lub przeciwko niemu postępowania przygotowawczego bądź o wytoczeniu powództwa,
– udzielić pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych Allianz do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
– nie podejmować działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczenia ani też do zawarcia ugody z osobą poszkodowaną bez
zgody Allianz,
– niezwłoczne poinformować o wszczęciu podstępowania cywilnego lub karnego oraz podjąć współpracę, która umożliwi wystąpienie przez
Allianz z interwencją uboczną w celu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem, zawarciem ugody lub uznaniem roszczenia,
– jeżeli wszczęte zostało postępowanie karne lub cywilne o wypłatę odszkodowania dostarczyć dokumenty w terminie umożliwiającym wniesienie środka odwoławczego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
– Składkę płaci Ubezpieczający. Wysokość składki i termin jej zapłaty określony jest w umowie. Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić
składkę jednorazowo lub w ratach określonych w polisie. Składka płatna jest w złotych.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
– Jeżeli nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty podanej w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej niż
od dnia następnego po opłaceniu całości składki lub jej pierwszej raty i zawierana jest na okres jednego roku.
– Umowa ubezpieczenia kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta, chyba że umowa wygasła przed tym terminem
na skutek innych zdarzeń prawnych przewidzianych w umowie lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
– Odpowiedzialność Allianz kończy się:
1) o północy w dniu określonym w polisie jako koniec ochrony ubezpieczeniowej;
2) z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, na mocy porozumienia stron
lub wypowiedzenia;
3) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej poprzez wypłatę świadczeń w kwotach równych jej wysokości;
4) z dniem odstąpienia od umowy.

Jak rozwiązać umowę?
– Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda
ze stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

