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Grupowe Ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko

Oferta nr 170011451700614

Początek okresu ubezpieczenia: 01.09.2020 Koniec okresu ubezpieczenia: 31.08.2021

Ubezpieczający: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. PŁK. ŁUKASZA
CIEPLIŃSKIEGO
Adres: Ignacego Solarza 12, 35-118 Rzeszów Telefon: 177482070
E-mail: SEKRETARIAT@SP28.RESMAN.PL REGON: 001247139

Wariant Zadowalający Dobry Dobry plus Bardzo dobry Wzorowy Celujący
Składka roczna za osobę 29 zł 39 zł 49 zł 59 zł 79 zł 299 zł
Zakres ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia w zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 12 000 15 000 20 000 25 000 35 000 70 000
Pobyt w szpitalu po nagłym zachorowaniu – kwota w zł
za 1 dzień 25 25 25 30 35 70

Pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku – kwota w zł
za 1 dzień 50 50 50 60 70 100

Koszty leczenia 1 500 2 000 2 500 3 000 4 000 10 000
Koszt rehabilitacji 1 500 2 500 3 000 3 500 4 000 10 000
Koszt operacji plastycznych 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał
w szpitalu minimum 3 dni) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000

Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony
nie przebywał w szpitalu) na każdy ząb stały 150 200 200 200 300 500

Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Śmierćwskutek nieszczęśliwego wypadku 16 000 19 000 24 000 30 000 50 000 70 000
Śmierćwskutek wypadku komunikacyjnego 12 000 15 000 20 000 25 000 35 000 65 000
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka
wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000

Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez
owady lub pogryzienia przez psa

300 300 300 300 300 300

Aviva wypłaca świadczenie za pobyt w szpitalu do 30 dni w okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego

Warunki ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków Twoje Dziecko 2/2019.

Warunki ubezpieczenia OC nauczycieli, dyrektora oraz placówki oświatowej zawarte są w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z dnia 22 grudnia 2016 roku z zastrzeżeniem warunków szczególnych, klauzul dodatkowych oraz
postanowień dodatkowych zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia.

1. Inaczej niż stanowi paragraf 4 pkt. 1 OWU Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych
ubezpieczeniem za szkody osobowe lub rzeczowe będące wyrządzone osobom trzecim w związku z:
1) prowadzoną działalnością Placówki Oświatowej,
2) wykonywaniem czynności zawodowych (w tym także o charakterze administracyjnym) Dyrektora Placówki Oświatowej,
3) wykonywaniem zawodu Nauczyciela lub Wychowawcy w Placówce Oświatowej, oraz posiadaniem mienia w związku

z ww. działalnością albo wykonywanym zawodem.
2. Do ww. pkt. 2 i 3 nie ma zastosowanie wyłącznie z paragrafu 7 ust. 4 OWU.
3. Na potrzeby niniejszego ubezpieczenia:
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1) paragraf 3 ust.17 OWU przyjmuje następujące brzmienie: wypadek ubezpieczeniowy – działanie lub zaniechanie
Ubezpieczonego w wyniku, którego wyrządzona zostaje szkoda

2) do paragrafu 3 OWU dodaje się ust.:
a) 18 w brzmieniu: Placówka Oświatowa – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia
b) 19 w brzmieniu: Dyrektor Placówki Oświatowej – dyrektor, zastępca dyrektora, pełniący obowiązki dyrektora, kierownik,

zastępca kierownika Placówki Oświatowej
3) do paragrafu 7 ust. 2 dodaje się pkt.:

a) 18 w brzmieniu: wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego uprawnień do wykonywania zawodu
lub prowadzenia działalności, lub Ubezpieczonego zawieszonego w prawie wykonywania zawodu

b) 19 w brzmieniu: wyrządzone przez Ubezpieczonego, którego obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska,
wykonywania określonej działalności lub zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją
małoletnich lub z opieką nad nimi.

4. W przypadku gdy do naprawienia wyrządzonej osobie trzeciej szkody zobowiązany jest pracodawca zatrudniający
ubezpieczonych Nauczycieli lub Wychowawców zakres odpowiedzialności AVIVY ogranicza się do wysokości roszczeń
regresowych przysługujących pracodawcy wobec pracownika.

5. Zakres ubezpieczenia dedykowany wyłącznie Placówce Oświatowej:
1) OC najemcy nieruchomości
2) OC za szkody powstałe w wyniku awarii, niewłaściwego działania oraz niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
3) OC za szkody powstałe poza granicami RP w związku z podróżami służbowymi (§7, ust. 6 pkt. 1 a)
4) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

a) OC produkt (produktem objętym zakresem ubezpieczenia są posiłki i napoje serwowane w stołówce Placówki Oświatowej)
b) Klauzula nr 3 – szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczającego lub ubezpieczonego (OC pracodawcy), w treści z OWU
c) Klauzula nr 6 – szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały

na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze
(OC najemcy ruchomości), w treści z OWU

d) Klauzula nr 8 – szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez (OC imprezy), w treści z OWU
e) Klauzula – Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w dokumentach, w poniższej treści: 1. Z zachowaniem

pozostałych postanowień i wyłączeń ogólnych warunków, inaczej niż stanowi par. 7 pkt. 6.3 ogólnych warunków,
do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu dokumentów znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrola ubezpieczonego, w związku
prowadzeniem ubezpieczonej działalności gospodarczej.

6. Wysokość odszkodowania dla zakresu ubezpieczenia wskazanym w pkt. 1 zostaje ograniczona do kosztów robocizny
poniesionych na odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów prac w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia
niezbędnych analiz prowadzących do odtworzenia dokumentów.

7. Klauzula OC Szatni szkolnej, w poniższej treści:
1) Z zachowaniem pozostałych postanowień i wyłączeń ogólnych warunków, inaczej niż stanowi par. 7 pkt. 6.3 ogólnych

warunków, do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy przyjętych na przechowanie do szatni szkolnej

2) AVIVA ponosi odpowiedzialność na bazie niniejszej klauzuli pod warunkiem, iż szatnia szkolna znajduje się w pomieszczeniu
zamykanym lub stale dozorowanym przez pracowników Placówki Oświatowej

3) Ochrona ubezpieczeniowa na bazie niniejszej klauzuli nie obejmuj szkód powstałych w następstwie utraty sprzętu
elektronicznego, komputerowego, aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, których
wartość nie przekracza 70 PLN (franszyza integralna),

4) Ochrona ubezpieczeniowa na bazie niniejszej klauzuli wprowadza udział własny (franszyza redukcyjna) w wysokości 30 PLN,
w przypadku zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie do szatni szkolnej.

5) W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie do szatni szkolnej ubezpieczony zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. W przypadku gdy Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa nie powiadomił policji AVIVA może ograniczyć lub odmówićwypłatę odszkodowania.

Informujemy, że Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b jest administratorem
wyżej wskazanych danych osobowych. Dane te są przetwarzane w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jej wykonania, a także
w razie wyrażenia odrębnej zgody, w celu w tej zgodzie wskazanym. Ubezpieczającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych
oraz ich poprawiania. Prosimy o uważne sprawdzenie podanych danych i jeśli są nieprawidłowe, prosimy o kontakt
z Przedstawicielem Avivy.



Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP: 5260209998, Nr KRS 0000009857
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 59 360 000 zł, Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł
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Oświadczenia i deklaracje

Oferta zawiera ubezpieczenie OC Nauczycieli (liczba zadeklarowanych Nauczycieli: 100), Dyrektora oraz placówki oświatowej z sumą
ubezpieczenia 100 000 zł. Składka za to ryzyko wynosi 200 zł.

Agent: Krystyna Stachowska
Nr Agenta: 10924
Tel.: 602 742 280
E-mail: stachowska.krystyna@aviva.com.pl


