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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
nauczycieli, wychowawców i opiekunów
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: PZU Edukacja

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia 
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów uchwalonych 
uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. 
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
Spółki Akcyjnej.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów należy do Działu II, grupa 13 załącznika 
do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  Odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom trzecim, tj. nie 
będącym ubezpieczającym lub ubezpieczonym w związku 
wykonywaniem zadań edukacyjno-wychowawczych, 
opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem 
nauczania i wychowania.

  Odpowiadamy także za szkody, które powstają w związku 
z mieniem które ubezpieczony posiada i wykorzystuje 
przy wykonywaniu zadań edukacyjno-wychowawczych, 
opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem 
nauczania i wychowania.

  Obejmujemy jest również odpowiedzialność cywilna dyrektora 
placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej;

  Ubezpieczamy działalność ubezpieczonego, która jest 
wskazana w polisie. 

  Ubezpieczeniem są objęte szkody na osobie lub szkody 
rzeczowe. 

  Ubezpieczamy szkody, które powstają na skutek czynu 
niedozwolonego lub niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania.

  Pokrywamy niezbędne koszty obrony sądowej przed 
roszczeniami poszkodowanego, koszty ekspertów.

  Pokrywamy koszty poniesione przez ubezpieczonego na 
zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów.

Suma gwarancyjna
Wysokość sumy gwarancyjnej wskazuje ubezpieczający,
stanowi ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela 
w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, 
które zaszły w okresie ubezpieczenia.

Nie obejmujemy m. in.:
  roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania 
oraz związanych z wykonaniem zastępczym;

  roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń 
o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu 
wykonania umowy;

  roszczeń dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż 
życie lub zdrowie człowieka.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in za szkody:
  powstałe w związku z działalnością ubezpieczonego, która 

nie została objęta ubezpieczeniem; działalność objęta 
zakresem ubezpieczenia jest wskazana w polisie; 

  które nie powstały w okresie ubezpieczenia;
  wyrządzone umyślnie;
  polegające na powstaniu czystej straty finansowej;
  wyrządzone przez ubezpieczonego, który nie posiadał 

wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień 
do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub 
obowiązywał go zakaz zajmowania określonego stanowiska, 
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności lub zakaz prowadzenia działalności 
związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub 
z opieką nad nimi, chyba że brak uprawnień nie miał 
wpływu na powstanie szkody; wyłączenie nie dotyczy osób 
odbywających staż, szkolenie, praktyczną naukę określonych 
czynności lub zawodu;

  wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej 
w stosunku do zakresu odpowiedzialności wynikającego 
z przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z którego 
wynika odpowiedzialność ubezpieczonego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce, pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii. 
  Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o szkody powstałe poza terenem Polski, pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz 
Szwajcarii, Norwegii i Islandii.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

−  Ma obowiązek podać nam wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytamy przed zawarciem umowy;
−  poinformować nas o zmianach tych okoliczności w trakcie trwania umowy najszybciej, jak to możliwe;
−  ma obowiązek jeśli wyrządzi szkodę osobie trzeciej zgłoś ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od powstania szkody  

lub uzyskaniu informacji o wyrządzeniu szkody;
−  ma obowiązek podjęcia działań, które mogą zapobiec powstaniu szkody lub zmniejszyć jej rozmiary;
−  w przypadku wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniem na drogę sądową ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie  

7 dni od dnia otrzymania pozwu powiadomić o tym PZU.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. 
Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa, trwa:
−  od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu 

ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie możemy wypowiedzieć umowę;
−  od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu 

ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub 
jej raty do 30 dnia od początku okresu ubezpieczenia, rozwiążemy umowę z tym dniem.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in:
−  z końcem okresu ubezpieczenia, albo
−  w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań,
−  w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym,
−  po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu 

poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie,
−  z dniem zbycia przez ubezpieczonego mienia, w związku z posiadaniem którego zawarto umowę ubezpieczenia,
−  z dniem zaprzestania wykonywania przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia albo wykonywania zawodu lub 

w dniu, w którym orzeczono w stosunku do ubezpieczonego zakaz wykonywania zawodu lub zawieszono prawo do jego wykonywania.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
 – w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
 – w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.


