
 
 

INDYWIDUALNA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
I MATERIALNEJ / OCHRONY PRAWNEJ  

NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY /  
DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (ZASTĘPCY DYREKTORA  

ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA 
 
 
 

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje:  
 

1) Następstwa Nieszczęśliwych wypadków ( zakres tożsamy z wybranym zakresem dla uczniów/ studentów)  
 

2) Odpowiedzialność deliktową nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły (OC nauczyciela oraz 
pozostałych pracowników szkoły):  
na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły  
3) Odpowiedzialność deliktową i kontraktową (OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora):  
na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej  
obowiązki dyrektora.  
4 ) Ochrona Prawna dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2 posiadających w/w ub. OC. 

2. Suma gwarancyjna i składka:  
 
1) Odpowiedzialność deliktowa (OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły):  
Wariant I:  
Suma gwarancyjna: 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich  
Ubezpieczonych łącznie  
Podlimit na jedno zdarzenie: 5.000,00 PLN  
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  
Składka: 40,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych  
Wariant II:  
Suma gwarancyjna: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia za wszystkich  
Ubezpieczonych łącznie  
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  
Składka: 100,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych  
Wariant III:  
Suma gwarancyjna: 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego  
Podlimit na jedno zdarzenie: 5.000,00 PLN  
Składka: 20,00 PLN za każdego Ubezpieczonego  
Wariant IV:  
Suma gwarancyjna: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia za każdego  
Ubezpieczonego  
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  

Składka: 80,00 PLN za każdego Ubezpieczonego Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej 

2) Odpowiedzialność deliktową i kontraktowa (OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej 
obowiązki dyrektora):  
Wariant I:  
Suma gwarancyjna: 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich  
Ubezpieczonych łącznie  
Podlimit na jedno zdarzenie: 25.000,00 PLN  
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  
Składka: 90,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych  
Wariant II:  
Suma gwarancyjna: 100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za wszystkich  
Ubezpieczonych łącznie  
Podlimit na jedno zdarzenie: 50.000,00 PLN  
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  
Składka: 150,00 PLN od całej szkoły za wszystkich Ubezpieczonych  
Wariant III:  
Suma gwarancyjna: 50.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego Ubezpieczonego  



Podlimit na jedno zdarzenie: 25.000,00 PLN  
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  
Składka: 80,00 PLN za każdego Ubezpieczonego  
Wariant IV:  
Suma gwarancyjna: 100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia za każdego  
Ubezpieczonego  
Podlimit na jedno zdarzenie: 50.000,00 PLN  
Udział własny: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej  
Składka: 130,00 PLN za każdego Ubezpieczonego  
3. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia BIZNES PRO PLUS zatwierdzone 
Uchwałą nr 01/26/02/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 26.02.2019 r.  

4. Odpowiedzialność InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
rozpoczyna się od pierwszego dnia roku szkolnego pod warunkiem, że w terminie do 60 dni od pierwszego dnia 
roku szkolnego: 

 1) do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zostanie przekazany wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia 
OC,  

2) Ubezpieczony złoży oświadczenie o braku wiedzy nt. jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować jego 
odpowiedzialnością cywilną z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC,  

3) zostanie opłacona składka / pierwsza rata składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC.  
 

OCHRONA PRAWANA  
Ubezpieczenie może zostać wykupione w następujących wariantach:  
 
 
1) Wariant I – dedykowany nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówki oświatowej;  

2) Wariant II – dedykowany dyrektorom, zastępcom dyrektorów oraz osobom pełniącym obowiązki dyrektora  

Klauzula Ubezpieczenia 
Ochrony Prawnej 

 

      • dyrektora 
 
      • nauczyciela 
 

          • tak  • nie 

 

Wariant I (nauczyciele i pozostali pracownicy): 

SU = 5.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla każdego 

Ubezpieczonego 

Składka = 49,00 PLN za każdego Ubezpieczonego 

Wariant II (dyrektorzy / zastępcy / osoby pełniące obowiązki): 

SU = 15.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla każdego 

Ubezpieczonego 

Składka = 89,00 PLN za każdego Ubezpieczonego 

 


