UBEZPIECZENIE OC
PRACOWNIKA OŚWIATY,
NAUCZYCIELA, DYREKTORA
UBEZPIECZ SIĘ ONLINE W KILKA MINUT
Gestum Broker zaprasza do Piątej Edycji Ogólnopolskiego Programu "Bezpieczne Dziecko”
Okres ubezpieczenia
Ubezpieczyciel
Przystępowanie do ubezpieczenia
odbywa się przez portal
internetowy
Przystępowanie do ubezpieczenia
jest możliwe do dnia

Dla każdego indywidualny - 12 miesięcy
STU Ergo Hestia SA
https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/
W dowolnym momencie, max. do 31.08.2021r.

KOD DOSTĘPU

ZESKANUJ KOD QR
PLATFORMY WWW

OC2020

INSTRUKCJA DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY - JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA ?
▪ Wejdź na stronę internetową https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/, następnie kliknij kafelek
UBEZPIECZENIE OC PRACOWNIKA OŚWIATY
▪ Wpisz wyżej podany KOD DOSTĘPU – OC2020
▪ Wpisz swoje dane
▪ Opłać składkę drogą internetową (podana składka jest opłatą roczną)
▪ Indywidualny certyfikat przystąpienia do ubezpieczenia otrzymasz na wskazany podczas proces zakupu adres email
WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Odpowiedzialność Cywilna PRACOWNIKA OŚWIATY w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania.
RODZAJ
UBEZPIECZENIA:

OC PRACOWNIKA*
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

OC DYREKTORA**
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Suma gwarancyjna

100 000 zł

200 000 zł

100 000 zł

Franszyza

Brak lub
300 zł w szkodach
rzeczowych

Brak lub
300 zł w szkodach
rzeczowych

Franszyza redukcyjna na
szkody w mieniu: 1.000 zł

SKŁADKA ROCZNA
(12 miesięcy):

20,00 zł
za jedną osobę

35,00 zł
za jedną osobę

135,00 zł
za jedną osobę

Zakres terytorialny

Polska, Unia Europejska, Wielka
Brytania, Szwajcaria, Norwegia,
Islandia

Polska

* Nauczyciel, Instruktor, Opiekun, Wychowawca, Pozostały personel placówki edukacyjno-wychowawczej lub
opiekuńczej, Praktykant, Stażysta;
** Dyrektor, Wice-dyrektor

MATERIAŁ REKLAMOWY

PODSTAWA UBEZPIECZENIA
Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców z 24 września
2018r. (kod: OC/OWO29/1809).
PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
▪ Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego
w granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa);
▪ Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa;
▪ Zdarzenia szkodowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, a ich przyczyny zaszły przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, podlegają ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający nie znał tych przyczyn do chwili
zawarcia umowy ubezpieczenia lub mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć (Loss
occurrence);
▪ Ubezpieczenie obowiązuje we wszystkich placówkach w których pracuje ubezpieczony;
▪ Ochroną objęta jest także praca w charakterze wychowawcy/opiekuna na obozach, koloniach, zielonych szkołach oraz
innych tego typu wyjazdach;
▪ Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy oświaty zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na podstawie
umów cywilno-prawnych, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
OC nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna, personelu placówki edukacyjno-wychowawczej lub
opiekuńczej
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i
wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.
OC dyrektora
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego:
▪ zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania
określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem;
▪ obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji.
OC praktykanta, stażysty
W odniesieniu do praktykantów i stażystów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z odbywaniem praktyk lub stażu.
DODATKOWE INFORMACJE
▪ Zakres i warunki Programu „Bezpieczne Dziecko” wynegocjował Gestum Broker sp. z o.o.
▪ Ubezpieczającym jest podmiot Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. (spółka współpracująca z
brokerem w zakresie obsługi programu).
▪ Warunki Programu obowiązują dla osób, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia w okresie: 01.09.2020r –
31.08.2021r.
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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