
Twoje Dziecko
OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
NA ROK 2022/2023

Zakres i warunki ubezpieczenia Suma gwarancyjna
Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z działalnością Placówki Oświatowej i posiadaniem mienia

100 000 zł
na jeden 

i wszystkie wypadki 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora Placówki Oświatowej

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z wykonywaniem zawodu Nauczyciela lub Wychowawcy w Placówce Oświatowej

OC pracodawcy – szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z wypadku przy pracy (Klauzula nr 3)

OC za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich (Klauzula nr 6)

OC organizatora imprez (Klauzula nr 8)

OC wzajemna – szkody osobowe lub rzeczowe pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem (Klauzula nr 16)

OC za szkody w dokumentach - szkody powstałe w wyniku zaginięcia, utraty lub zniszczenia dokumentów

OC szatni szkolnej - szkody rzeczowe w szatni szkolnej

Podstawa prawna: Niniejsze ogólne warunki zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z dnia 22.12.2016 roku i mają 
zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 10.01.2017 r.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej stanowi dodatkowe 
ryzyko do oferty NNW Twoje Dziecko dla Placówek Oświatowych

Zakres Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Placówek Oświatowych:

Składka roczna:
1. 150 zł przy założeniu, że w Placówce Oświatowej pracuje do 25 Nauczycieli lub Wychowawców (bez względu jaką

część etatu posiadają w szkole)
2. 200 zł jeżeli w Placówce Oświatowej pracuje więcej niż 25 Nauczycieli lub Wychowawców (bez względu jaką część

etatu posiadają w szkole)
Zakres terytorialny: Polska
Okres ubezpieczenia: 1 rok od daty zawarcia polisy
Suma gwarancyjna : 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki
Franszyza: franszyza redukcyjna 30 zł na szkody rzeczowe w szatni
• podlimit: 1 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia za szkody rzeczowe związane z prowadzeniem

szatni szkolnej
Uwaga: Oferta OC dla Placówek Oświatowych bez możliwości modyfikacji zakresowej oraz bez możliwości samodzielnego 
ofertowania. Ubezpieczeni: dyrektor, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy administracyjni szkoły

Materiał obowiązuje do 30.06.2022. 

Niniejszy materiał  ma wyłącznie charakter informacyjny,  przybliżający 
w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia 
regulują ogólne warunki ubezpieczenia i  załączniki do tego dokumentu, 
w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń 
odpowiedzialności Towarzystwa oraz warunków wypłaty i zasad obliczania 
świadczeń ubezpieczeniowych. Dokumenty dostępne są na stronie www.aviva.pl. 

                                                                                                          avivA iinilofni an ćaksyzu anżom eiserkaz myzsżywop w ejcamrofni eiklezsw otdanoP
(tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych.

Oferta na wyłączność przeznaczona dla przedstawicieli Avivy

Skontaktuj się z Agentem:
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