
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub 
zarobkowej oraz posiadania rzeczy 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Produkt:  Ubezpieczenie OC Liability Protect 
- Przedsiębiorstwo: Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana 

w Luksemburgu działająca przez Oddział w Polsce 

wersja obejmująca ochronę dla osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą lub zarobkową – 
dedykowany dla Placówek Oświatowych  

Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
powadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy – wersja obejmująca ochronę dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą lub zarobkową z dnia 22 lutego 2021 r. (OWU). W przypadku zawarcia umowy w drodze negocjacji zastosowanie mają 
postanowienia zawarte w ofercie lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zarobkowej oraz posiadania rzeczy. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
lub zarobkowej oraz posiadania rzeczy. 
 

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować odpowiedzialność cywilną: 

✓ z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej oraz 

posiadania  rzeczy – za szkody rzeczowe lub szkody osobowe wyrządzone 

osobom trzecim (dział II OWU); 

✓  nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej oraz 
dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora – 
za Szkody Osobowe lub Szkody Rzeczowe wyrządzone Osobom Trzecim, 
wynikające z wykonywania czynności zawodowych nauczyciela oraz 
wyrządzone przez pozostałych pracowników placówki oświatowej oraz 
dyrektora, zastępcę dyrektora lub osoby pełniącej obowiązku dyrektora w 
związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i 
wychowania. 

 
✓ Dodatkowo, Colonnade zobowiązana jest do zapłacenia kosztów pomocy 

prawnej, do wysokości limitu odpowiedzialności  lub podlimitu mającego          
zastosowanie w odniesieniu do określonego zdarzenia; 

 
✓ Za porozumieniem stron Umowy Ubezpieczenia, pod warunkiem zapłaty 

składki dodatkowej, ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Colonnade 
może zostać rozszerzona o: 

 
odpowiedzialność Placówki Oświatowej z tytułu wykonywanie zadań 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z 
procesem nauczania i wychowania oraz posiadanie przez Ubezpieczonego 
rzeczy związanych z wykonywaniem tych zadań  

 
Limity odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalane są indywidulnie z każdym 
Ubezpieczającym i wskazane w polisie. 
 
O ile strony umowy ubezpieczenia nie postanowią inaczej, limit odpowiedzialności 
jest wspólny dla działów i klauzul  włączonych do umowy ubezpieczenia i 
wskazanych w polisie na podstawie indywidualnych uzgodnień. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej: 

 Z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie 

obowiązkowe); 

 Członków władz spółek kapitałowych (Directors & Officers); 

 Wynikającej z prowadzenia gospodarstwa rolnego; 

 Osób fizycznych w życiu prywatnym, czyli  niezwiązanej z prowadzeniem 

działalności gospodarczej lub zarobkowej. 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

 
 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje m.in. roszczeń wynikających z: 

 odpowiedzialności cywilnej za Produkt (Dział III OWU)  

 odpowiedzialności cywilnej  za szkody wyrządzone Pracownikom 

Ubezpieczonego (Dział IV OWU); 

 odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenie środowiska (Dział V OWU)  

 odpowiedzialności cywilnej z tytułu klauzul określonych w dziele VII 

 Oddziaływania substancji szkodliwych; 

 Wojny i terroryzmu; 

 Rozszerzenia odpowiedzialności Ubezpieczonego poza zakres ustawowy, kar 

umownych oraz odszkodowań retorsyjnych; 

 Wykonania zobowiązania; 

  szkód wyrządzonych umyślnie; 

 Dyskryminacji; 

 Naruszenia prawa własności intelektualnej lub ochrony danych osobowych; 

 Szkód powstałych wskutek zagrzybienia lub stopniowego oddziaływania 
temperatury, hałasu, gazów, oparów, wilgoci lub osadów, dymu, sadzy, pyłu lub 
powstałych wskutek wibracji lub wstrząsów, osłabienia elementów nośnych 
budynku lub budowli albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu, zalania 
przez wody stojące lub płynące; 

 Naprawienia czystych szkód majątkowych; 

 Szkód poniesionych przez osoby bliskie Ubezpieczonych; 

 Szkód wyrządzonych przez treść reklamy. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach działu II OWU (OC z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadania rzeczy) nie obejmuje m.in. roszczeń: 

 z tytułu szkód w związku z własnością i posiadaniem pojazdu mechanicznego 
oraz jego ruchem; 

 o naprawienie szkód rzeczowych w rzeczach ruchomych należących do osoby 
trzeciej i będących w najmie, obróbce, pieczy lub w  innej pokrewnej formie 
władztwa Ubezpieczonego; 

 o naprawienie szkód rzeczowych w wartościach pieniężnych, dokumentach  
i dziełach sztuki; 

 o naprawienie szkód w wykonanej usłudze; 

 o naprawienie szkód spowodowanych przez usługę mającą wadę, przekazaną 
z informacją o tej wadzie. 

 o naprawienie szkód podczas podróży służbowych  

 o naprawienie szkód z tytułu organizowania imprez 

 o naprawienie szkód wyrządzonym Osobom Trzecim przez podwykonawców, 
w zakresie czynności zleconych im przez Ubezpieczonego 

 o naprawienie szkód wyrządzonych przez pojazdy lub przyczepy nie 
podlegających systemowi ubezpieczeń obowiązkowych  

 o naprawienie szkód wynikających z używania urządzeń stanowiących część 



pojazdu silnikowego lub zainstalowanych na nim lub na przyczepie, o ile w 
momencie powstania szkody pojazd jest w ruchu 

 o naprawienie szkód powstałych podczas załadunku lub rozładunku środków 
transportu   

 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Klauzuli Placówki Oświatowej nie obejmuje 
m.in. roszczeń:  

 o naprawienie szkód w instalacjach lub urządzeniach podziemnych, 

 o naprawienie szkód wynikających z zaniedbania w zatrudnieniu, 
prowadzonym dochodzeniu, kontroli, raportowaniu do właściwych 
władz/instytucji, nieprawidłowego zgłoszenia lub zawieszenia pracownika, 
którego zachowanie może być wyłączone przez rzeczywiste lub rzekome 
wykorzystywanie seksualne, molestowanie seksualne, napaści na tle 
seksualnym, prześladowanie seksualne, przemoc fizyczna, napaść  fizyczną, 
wszelkich psychicznych lub emocjonalnych krzywd, a także zmuszania do 
udziału w czynnościach seksualnych ze strony jakiegokolwiek pracownika 

 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Klauzuli OC nauczyciela i pozostałych 
pracowników Placówki Oświatowej oraz dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora nie obejmuje m.in. roszczeń:  

  wynikających z rzeczywistego lub rzekomego wykorzystywania seksualnego, 
molestowania seksualnego, napaści na tle seksualnym, prześladowania 
seksualnego, przemocy fizycznej, napaści fizycznej, wszelkich psychicznych 
lub emocjonalnych krzywd, a także zmuszania do udziału w czynnościach 
seksualnych ze strony jakiegokolwiek pracownika  

 o naprawienie szkód wyrządzonych przez osobę nie posiadającą uprawnień 
do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub którą obowiązywał 
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 lub pozbawioną prawa do wykonywania zawodu; 

 o naprawienie szkód wynikających z rzeczywistego lub rzekomego błędnego 
nauczania. 

 o naprawienie szkód wynikających z naruszenia przepisów BHP, rażącego 
naruszenia regulaminów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w 
zakładzie pracy – dotyczy wyłącznie  dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora; 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 

- Podejmowanie działań zapobiegawczych oraz środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka powstania lub powiększenia się szkody. 

- Usunięcie zagrożeń, których domagał się ubezpieczyciel w zaleceniach zawartych w polisie lub korespondencji skierowanej do Ubezpieczonego. 

- Umożliwienie ubezpieczycielowi przeprowadzenia oględzin, jak również udzielenie niezbędnej pomocy z tym związanej. 

- W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub złożenia przez osobę trzecią roszczeń powiadomienie o tym ubezpieczyciela,  
z zachowaniem terminów określonych w OWU. 

- Zabezpieczenie możności dochodzenia roszczeń regresowych przez ubezpieczyciela. 

- Zawiadomienie odpowiednich organów ścigania. 

- Udzielenie ubezpieczycielowi wyjaśnień oraz wszelkiej pomocy w celu ustalenia stanu faktycznego zdarzenia ubezpieczeniowego, a także 
niezwłoczne przesyłanie kopii wszelkich pism, orzeczeń i aktów związanych ze zdarzenia ubezpieczeniowym. 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Z góry, jednorazowo lub w ratach, w terminie i na rachunek wskazany w polisie.  
 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Jeśli strony nie postanowią inaczej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia określonego w polisie, nie wcześniej 
jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty i kończy w dniu określonym w polisie. 

Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia? 

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

 
 

 


