
MATERIAŁ REKLAMOWY 

 

UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 

 

Gestum Broker zaprasza do Piątej Edycji Ogólnopolskiego Programu "Bezpieczne Dziecko” 
 

INSTRUKCJA JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA 
 

▪ Placówka przesyła Brokerowi skan podpisanego „FORMULARZA ZGŁOSZENIA” (plik załączony do propozycji) na 

adres bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl; 

▪ Broker przesyła Placówce drogą mailową skan polisy na prawach oryginału wystawiony przez ERGO HESTIA SA; 

▪ Placówka opłaca składkę zgodnie z zapisami polisy; 

▪ Placówka przesyła podpisany skan polisy na adres bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl; 

▪ Zapotrzebowanie na ubezpieczenie należy zgłosić na min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem ubezpieczenia.   

 

WARIANTY UBEZPIECZENIA 
 

Działalność zgłoszona do ubezpieczenia: działalność edukacyjno-wychowawcza. 

II WARIANTY DO WYBORU 

RODZAJ 

UBEZPIECZENIA/ SU 

 
OC PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  

OC delikt, kontrakt 
 

100 000 zł 300 000 zł 
OC za szkody 

wyrządzone uczniom 

 
100 000 zł 300 000 zł 

OC za prowadzenie 

szatni 

 
100 000 zł 100 000 zł 

OC w związku z 

prowadzeniem stołówek 

 
100 000 zł 100 000 zł 

OC organizatora imprez 

niemasowych 

 
100 000 zł 200 000 zł 

OC w mieniu 

przechowywanym z tyt. 

organizacji imprez 

 

100 000 zł 100 000 zł 

Franszyza  300 zł w szkodach rzeczowych  300 zł w szkodach rzeczowych 

SKŁADKA ROCZNA 

(12 miesięcy): 

 

330,00 zł 600,00 zł 

 

ZAKRES TERYTORIALNY 
 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie miejsca i czas 

w których dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela czyli teren szkoły w tym boisko ale również w trakcie wycieczek 

szkolnych, zielonych szkół itp.. 

 

PODSTAWA UBEZPIECZENIA 
 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 

użytkowania mienia z dnia 24 września 2018 r. (kod: OC/OWO34/1809). 
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PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

▪ Odpowiedzialność cywilna delikt, kontrakt - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 

ubezpieczającego (deliktowa, kontraktowa), gdy w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym lub 

użytkowanym mieniem zobowiązany jest on do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim.  

Ubezpieczenie obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, chociażby 

poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów 

przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 819 § 3 k.c. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się wystąpienie w 

okresie ubezpieczenia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.  

Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca uzasadnione i uzgodnione 

koszty procesu z udziałem ubezpieczającego, jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie 

szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. 

▪ Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa dotyczy całości 

ubezpieczenia OC.  

▪ Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczniom – włączenie do zakresu ubezpieczenia o szkody 

wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i 

rekreacyjnej w placówkach oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.  

▪ Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie szatni – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności o 

szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego.  

▪ Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem stołówek - włączenie do zakresu ubezpieczenia o szkody 

wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek (żywienie zbiorowe), w tym szkody polegające na zarażeniu 

salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. 

▪ Odpowiedzialność cywilna organizatora imprez niemasowych - włączenie do zakresu ubezpieczenia z tytułu 

organizacji imprez niemasowych, niezależnie od miejsca imprezy (przestrzeń otwarta lub zamknięta), rodzaju 

imprezy, liczby uczestników itp., nie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC imprez masowych. Imprezy 

niemasowe to min. wycieczki, wyjazdy integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, koncerty, 

dyskoteki, przedstawienia teatralne lub inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

▪ Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez - włączenie do zakresu 

ubezpieczenia o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego z 

tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby 

uczestników itp. w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.   

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

▪ Zakres i warunki Programu „Bezpieczne Dziecko” wynegocjował Gestum Broker sp. z o.o.; 

▪ Warunki Programu obowiązują dla placówek, które wykupiły ubezpieczenie w okresie: 01.09.2020r – 31.08.2021r.; 

▪ Umowa ubezpieczenia jest dobrowolna; Placówka oświaty może wykupić jedynie niniejsze ubezpieczenie, bez 

konieczności wykupienia np. ubezpieczenia NNW dla uczniów; 

▪ Ubezpieczającym jest placówka oświaty; 

▪ Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia będzie indywidualna polisa dla placówki oświaty;  

▪ Indywidualny okres ubezpieczenia dla każdej placówki. 

  

OPIEKUN PROGRAMU  
 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej wiedzy o programie ubezpieczenia, warunkach, zapisach umownych, wsparcia w 

procesie likwidacji szkody prosimy o kontakt z GESTUM Broker sp. z o.o.: 

 

 

GESTUM Broker Sp. z o.o. 

ul. Krakowskie Przedmieście 4  

00-333 Warszawa 

KRS: 0000406167, NIP: 527-26-72-785 

 tel.: (22) 826 15 86, 

+48 600 484 109, +48 668 197 967 

@ e-mail: bezpiecznedziecko@gestumbroker.pl  
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